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TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

 TRONG HỆ THỐNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

 

1. TỔNG QUAN VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

1.1. Bộ máy nhà nước      

Bộ máy nhà nước là một chỉnh thể thống nhất, được tạo thành bởi các cơ 

quan nhà nước, để thực thi quyền lực nhà nước. Về nguyên tắc, quyền lực nhà 

nước bao gồm ba nhóm yếu tố cấu thành là quyền lập pháp, quyền hành pháp 

và quyền tư pháp. Mối quan hệ giữa các tổ chức trong việc thực thi ba nhóm 

quyền lực này không giống nhau giữa các nước tùy thuộc vào thể chế chính 

trị, hình thức chính thể mà có thể ra đời các mô hình phân chia quyền lực nhà 

nước khác nhau: cứng nhắc, mềm dẻo hay thống nhất tập trung. 

1.1.1. Bộ máy thực thi quyền lập pháp 

Quyền lập pháp là quyền xác lập các quy tắc phổ quát cho xã hội, ở 

nhiều quốc gia quyền này được xem là quyền thông qua luật, ở Việt Nam đó 

là quyền làm luật và sửa đổi luật. Có thể nói rằng, quyền lập pháp là quyền 
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xây dựng và ban hành các chuẩn mực, quy tắc ứng xử, quan hệ trong nội bộ 

quốc gia và với bên ngoài. Trong khuôn khổ pháp luật đã được ban hành, 

tất cả mọi thành viên của xã hội đó phải tuân thủ. 

Tùy thuộc vào thể chế nhà nước và việc phân bổ quyền lực nhà nước 

trong bộ máy nhà nước mà hệ thống bộ máy thực thi quyền lập pháp ở mỗi 

quốc gia không giống nhau, nhưng nguyên tắc chung là có một hệ thống các 

cơ quan chuyên lo công việc lập pháp. Tổ chức Nghị viện (Quốc hội) của các 

quốc gia có thể là một viện hoặc lưỡng viện (Thượng viện và Hạ viện). Để 

thực thi quyền lập pháp, Nghị viện cần có các cơ quan giúp việc, các tổ chức 

này được thành lập theo nhu cầu của Nghị viện và hoạt động trên cơ sở pháp 

luật quy định. Ví dụ, Nghị viện các nước đều thành lập các Ủy ban thường 

trực như: Ủy ban Tài chính và ngân sách, Ủy ban Quốc phòng và an ninh, Ủy 

ban đối ngoại, Ủy ban Pháp luật, … Ở một số nước, Nghị viện thành lập Ban 

thường vụ để lãnh đạo việc tổ chức các hoạt động chung của Nghị viện như 

Pháp, Tây Ban Nha. Ở Việt Nam, theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thực 

hiện quyền lập hiến, lập pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường 

trực của Quốc hội. 

1.1.2. Bộ máy thực thi quyền hành pháp 

Hành pháp hiểu theo nghĩa rộng không chỉ bó hẹp ở chấp hành pháp luật, 

mà còn cả ở việc định hướng chính sách và tổ chức thực hiện chính sách. 

Trong bất cứ nhà nước nào, quyền hành pháp đều được xem như quyền năng 

trực tiếp trong hoạch định, đệ trình chính sách và thực thi chính sách. 

Do đó, quyền hành pháp được hiểu là quyền thi hành pháp luật do cơ 

quan lập pháp ban hành; tổ chức thực hiện những chính sách cơ bản về đối 

nội, đối ngoại và điều hành công việc chính sự hàng ngày của quốc gia. Đó 

chính là quyền điều hành xã hội. Quyền hành pháp được thực thi thông qua bộ 

máy hành pháp (chủ yếu là hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước). 

Tổ chức bộ máy thực thi quyền hành pháp bao gồm một hệ thống của các 

tổ chức từ trung ương đến địa phương. Trong nhà nước đơn nhất và từ chính 

phủ liên bang đến chính phủ bang và chính quyền địa phương theo thể chế 
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liên bang. Số lượng các bộ phận cấu thành hệ thống các tổ chức hành pháp ở 

trung ương cũng như địa phương có thể khác nhau ở chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức cũng như nhiều yếu tố khác. 

Bộ máy thực thi quyền hành pháp thực hiện hai quyền: quyền lập quy và 

quyền hành chính. 

Quyền lập quy là quyền ban hành các văn bản pháp quy dưới luật. Tuỳ 

theo từng giai đoạn, từng nước có thể có những tên gọi khác nhau cho các loại 

văn bản này. Ở nước ta có các loại như: nghị định, quyết định, thông tư để cụ 

thể hoá luật, thực hiện luật nhằm điều chỉnh những quan hệ kinh tế - xã hội 

thuộc phạm vi quyền hành pháp.  

Quyền hành chính là quyền tổ chức quản lý tất cả các mặt, các quan hệ 

xã hội bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước. Quyền hành chính bao gồm 

các quyền về tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính, quyền tổ chức thực 

thi và áp dụng pháp luật trong các mối quan hệ giữa tổ chức với cá nhân, tổ 

chức với tổ chức và giữa các cá nhân với nhau trong đời sống xã hội. 

Bộ máy hành pháp bao gồm các chính phủ (nội các) và các cơ quan hành 

chính nhà nước. Ở Việt Nam, Chính phủ nắm quyền thống nhất quản lý các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

của nhà nước, quản lý thống nhất bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương 

đến cơ sở trong khuôn khổ hệ thống chính trị hiện hành. 

1.1.3. Bộ máy thực thi quyền tư pháp 

Tư pháp là một lĩnh vực quyền lực nhà nước, được thực hiện thông qua 

hoạt động phán xử và phán xét tính đúng đắn, tính hợp pháp của các hành vi 

pháp luật, các quyết định pháp luật khi có sự tranh chấp về quyền và lợi ích 

của các chủ thể trong xã hội. 

Hoạt động tư pháp là hoạt động của các cơ quan nhà nước bảo vệ pháp 

luật có trách nhiệm duy trì, bảo vệ công lý và trật tự pháp luật, trong đó, Tòa 

án với chức năng hiến định là xét xử với vai trò trung tâm và thể hiện rõ nét 

nhất các đặc tính của quyền tư pháp. Quyền tư pháp gồm hoạt động xét xử và 

các hoạt động khác liên quan trực tiếp tới xét xử được thực hiện trên cơ sở các 
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quy định của pháp luật (quyền giải thích hiến pháp và pháp luật, sáng quyền 

pháp luật, quyền công tố, chế độ thẩm phán, quyền bất khả xâm phạm…). 

Quyền tư pháp giao cho các cơ quan xét xử của bộ máy tư pháp nhằm xét xử 

dựa trên cơ sở hiến pháp và pháp luật. 

Trong cuốn "Tinh thần pháp luật" nổi tiếng của Montesquieu đã viết: 

“Quyền tư pháp bao gồm xét xử hành vi vi phạm pháp luật để bảo đảm quyền 

tự do và quyền con người và do đó phải được trao cho một thiết chế riêng rẽ 

đó là Tòa án”. Nên cách hiểu chung nhất hiện nay, quyền tư pháp là một trong 

những quyền lực nhà nước được giao cho Tòa án thực hiện, bao gồm từ quyền 

phán quyết đối với các hành vi vi phạm hiến pháp, luật; xử lý các tranh chấp, 

xung đột về quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các quan hệ xã hội; công nhận giá 

trị pháp lý đối với các sự kiện, hành vi làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Do tính chất độc lập xét xử nên trong ngành tư pháp không hình thành 

một hệ thống thứ bậc chặt chẽ giữa các tòa án như trong ngành hành pháp. 

Việc tổ chức và hoạt động của tòa án thể hiện tính đa dạng khác nhau của các 

nhà nước, song giữa chúng cũng có những điểm chung thể hiện tính quy luật 

chung của hoạt động xét xử, bảo đảm cho công lý được thi hành thống nhất 

trên toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Một số nước theo mô hình tổ chức của các nước xã hội chủ nghĩa trước 

đây vẫn giữ bộ máy thực thi quyền luận tội - kiểm sát. Do vậy, trong trường 

hợp này, bộ máy thực thi quyền tư pháp bao gồm Tòa án nhân dân và Viện 

Kiểm sát nhân dân.  

Ở Việt Nam, bộ máy thực thi quyền tư pháp bao gồm cả hệ thống Tòa án 

nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Mục đích thực hiện quyền tư pháp là xử 

lý mọi hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết các tranh chấp về quyền và nghĩa 

vụ phát sinh, bổ sung, thay đổi hoặc chấm dứt từ các quan hệ xã hội được 

pháp luật bảo vệ do Tòa án thực hiện bằng thủ tục tố tụng chặt chẽ, dân chủ, 

công khai và công bằng, nhằm khôi phục, duy trì trật tự pháp luật, khôi phục 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm, góp phần bảo 
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đảm pháp luật được tôn trọng và chấp hành nghiêm minh. Điều 102, khoản 2 

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Điều 3 Luật Tổ chức 

Tòa án nhân dân năm 2014 quy định, hệ thống tòa án được tổ chức gồm: Tòa 

án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung 

ương); Tòa án nhân dân quận, huyện thuộc tỉnh; các tòa án quân sự. 

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt 

động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

1.1.4. Mối quan hệ giữa ba quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nước 

Trên phương diện lý thuyết cũng như thực tiễn, mối quan hệ giữa các bộ 

phận cấu thành bộ máy nhà nước dựa trên việc phân bổ quyền lực nhà nước 

theo các hướng khác nhau: thứ nhất quyền lực nhà nước được phân thành ba 

nhóm quyền (lập pháp, hành pháp, tư pháp), giao cho ba cơ quan nhà nước 

khác nhau độc lập nắm giữ, thứ hai,  quyền lực nhà nước là thống nhất, không 

phân chia. 

Theo hướng thứ nhất, để hạn chế việc lạm dụng quyền lực, hệ thống 

kiểm tra và cân bằng quyền lực giữa các tổ chức được trao quyền thực thi 

hoạt động quản lý nhà nước trên từng ngành quyền được thiết lập. Đó cũng 

chính là cách thức tác động qua lại giữa các cơ quan thực thi quyền lực nhà 

nước với nhau. Theo hướng này, có hai mô hình tổ chức thực thi quyền hành 

pháp trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước 

Mô hình tổ chức bộ máy thực thi quyền lực nhà nước dựa trên nguyên 

tắc tam quyền phân lập: 

Mô hình 1: Tam quyền phân lập cứng nhắc 
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Các bộ phận cấu thành bộ máy thực thi ba loại quyền lực nhà nước 

nêu trên độc lập với nhau trên những nguyên tắc mỗi một bộ máy không phụ 

thuộc vào nhau và hoạt động mang tính độc lập. Ba nhánh quyền lực (lập 

pháp, hành pháp, tư pháp) do ba cơ quan khác nhau nắm giữ. Nhà nước hoạt 

động theo nguyên tắc “quyền lực ngăn cản quyền lực” nghĩa là chúng kiểm 

soát, ngăn cản và chế ước lẫn nhau. Điển hình như ở Mỹ, Nghị viện nắm 

quyền lập pháp, Tổng thống nắm quyền hành pháp, Tòa án nắm quyền tư 

pháp. Hoạt động của các cơ quan quyền lực công có sự chuyên môn hóa, mỗi 

cơ quan chỉ hoạt động nhằm thực hiện chức năng riêng của mình, không làm 

ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan khác. Quyền lực giữa các cơ quan 

này cân bằng nhau, không có loại quyền lực nào vượt trội, lớn hơn quyền lực 

nào. Các cơ quan quyền lực giám sát, kiềm chế, đối trọng và chế ước lẫn 

nhau, để không một cơ quan nào có khả năng lạm quyền. 

Mô hình tổ chức bộ máy nhà nước dựa trên tam quyền phân lập, nhưng 

giữa các bộ phận cấu thành thực thi các loại quyền lực đó có những phần liên 

hệ với nhau (mềm dẻo). Ba ngành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng 

được giao cho ba cơ quan nhà nước khác nhau, tuy nhiên có những phương 

pháp, thể chế cho phép quan hệ giữa chúng với nhau, tác động qua lại với 

nhau (ví dụ như sáng quyền lập pháp, thảo luận, tân phong chính phủ, vấn đề 

tín nhiệm…).  

           

Mô hình 2: Tam quyền phân lập mềm dẻo 

 



 8 

Trong mô hình này, cơ quan thực thi quyền hành pháp không hoàn toàn 

độc lập mà có mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với cơ quan thực thi quyền 

lập pháp chịu trách nhiệm trước lập pháp, vì thế một số nhà nghiên cứu gọi 

mô hình này là “lập pháp trội”. Mặt khác nhân sự của hai cơ quan này có thể 

chung nhau, nhân sự của bộ máy hành pháp có thể đồng thời là người của cơ 

quan lập pháp (như Cộng hòa Ấn Độ). Thủ tướng là người đứng đầu hành 

pháp thường do nghị viện bầu ra từ các thành viên của mình, cũng có thể 

người của hành pháp không đồng thời là nghị biểu (ví dụ Cộng hòa Áo), có 

những quy định trong hiến pháp về mối quan hệ liên đới, chịu trách nhiệm 

giữa Chính phủ và Nghị viện. 

Giữa các yếu tố, bộ phận cấu thành từ bộ máy thực thi quyền lực nhà 

nước có sự phối kết hợp với nhau. Có những loại công việc được cả hai bộ 

phận cùng thực hiện. 

Theo hướng thứ hai, quyền lực nhà nước là tập trung thống nhất không 

phân chia nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan thực hiện ba 

quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đó là mô hình của nhà nước dân chủ 

xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc. 

Trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất 

tập trung, không phân chia nhưng có sự phân công, phối hợp trong việc thực 

thi các loại quyền lực nhà nước. Điều đó được khẳng định Tại khoản 3 Điều 2 

và khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là 

thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước 

trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Quốc hội là cơ 

quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội sẽ quyết định toàn bộ các vấn đề 

liên quan đến bộ máy nhà nước bao gồm cả hệ thống các cơ quan lập pháp, tư 

pháp và hành pháp 

1.2. Đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước  

Bộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp 

(quyền triển khai tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống hay 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc 
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phòng và đối ngoại của Nhà nước). Hệ thống các cơ quan nhà nước đứng đầu 

là Chính phủ và thực hiện quyền hành pháp được gọi là bộ máy hành chính 

nhà nước (hay hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước). 

Khi nghiên cứu bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam, Hội đồng nhân 

dân không thuộc phạm trù bộ máy hành chính nhà nước. Điều này cũng chỉ 

mang tính tương đối. Hiến pháp cũng như các văn bản pháp luật khác đều ghi 

“Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương”. Ủy ban nhân 

dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân và là cơ quan hành chính nhà 

nước ở địa phương”. Chính vì vậy, phạm vi hành chính nhà nước chỉ bao gồm 

Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.  

1.2.1. Mục tiêu hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước 

 Mục tiêu của bộ máy hành chính nhà nước nói chung và mục tiêu của 

các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước nói riêng có những đặc điểm 

khác biệt với mục tiêu của các loại tổ chức khác. 

Mục tiêu của bộ máy hành chính nhà nước do pháp luật quy định. Tất cả 

các cơ quan cấu thành bộ máy hành chính nhà nước đều hướng đến một mục 

tiêu chung là thực thi quyền hành pháp, đảm bảo hiệu lực quản lý của nhà 

nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Tất cả các hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đều hướng đến 

các mục tiêu mang tính chính trị của đảng chính trị cầm quyền, hay giai cấp 

cầm quyền. Đây là sự khác biệt rất cơ bản trong mục tiêu của các cơ quan, tổ 

chức trong bộ máy hành chính nước nói riêng cũng như bộ máy hành chính 

nhà nước nói chung. Bộ máy hành chính nhà nước là một thiết chế chính trị - 

hành chính, là công cụ để thực thi các mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền 

hay giai cấp cầm quyền. 

Hoạt động quản lý hành chính nhà nước bên cạnh các mục tiêu thực hiện 

chức năng mang tính quản lý, nó còn phải mang tính phục vụ cho nhân dân, 

cho lợi chung của cộng đồng, các sản phẩm của quản lý hành chính nhà nước 

thường không mang tính lợi nhuận, kinh doanh. 
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1.2.2. Địa vị pháp lý  

Mỗi cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành chính nhà nước có một cách 

thức thành lập riêng trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Bộ máy hành 

chính nhà nước được tổ chức và hoạt động dựa trên các quy định chặt chẽ của 

pháp luật, các cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành chính nhà nước chỉ được 

thành lập khi có các văn bản quy phạm pháp luật cho phép. 

Các văn bản pháp luật cho phép thành lập mang lại các địa vị pháp lý 

khác nhau cho từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước. Địa 

vị pháp lý của từng cơ quan được xác định rõ ràng trong các hoạt động của 

từng cơ quan, tổ chức và của cả bộ máy hành chính nhà nước. 

Mỗi cơ quan, tổ chức được thành lập để thực hiện một hoặc một nhóm 

chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp, bảo đảm tính chất 

độc lập tương đối và tạo thành chỉnh thể cho bộ máy hành chính nhà nước. 

1.2.3. Quyền lực, thẩm quyền 

Quyền lực của các tổ chức nói chung là sức mạnh, là điều kiện cần để 

cho các tổ chức hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của mình, quyền lực đó 

phải được tạo ra hoặc do các cơ quan có thẩm quyền trao cho nó. 

Bộ máy hành chính nhà nước được nhà nước trao cho quyền lực để thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đây là quyền lực đặc biệt của nhà 

nước, bắt buộc xã hội và công dân phải thi hành các quyết định trong quản lý 

hành chính nhà nước. Quyền lực của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành 

chính nhà nước được trao mang tính pháp lý, thể hiện: 

- Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước có quyền ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật dưới luật buộc các cơ quan cấp dưới trong hệ thống 

bộ máy hành chính nhà nước, các tổ chức khác trong xã hội, và công dân phải 

chấp hành, thực hiện. 

- Quyền kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hoặc 

thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quyết định quản lý. 

- Tiến hành các biện pháp giáo dục, thuyết phục, khen thưởng, kỷ luật, 

và cưỡng chế khi cần thiết trong quản lý hành chính nhà nước. 
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Thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành chính nhà nước 

là sự phù hợp giữa chức năng, nhiệm vụ với quyền hạn được trao. Mỗi cơ 

quan hành chính nhà nước được trao một hoặc một nhóm chức năng, nhiệm 

vụ trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đồng thời với chức năng, 

nhiệm vụ đó, các cơ quan này cũng được nhà nước trao cho những quyền lực 

tương xứng để thực thi nhằm đạt hiệu lực, hiệu quả cao nhất. Sự phù hợp giữa 

chức năng, nhiệm vụ với quyền hạn được trao tạo thành thẩm quyền pháp lý 

cho các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động. 

Tuỳ thuộc vào địa vị pháp lý và chức năng nhiệm vụ, các cơ quan hành 

chính nhà nước được trao thẩm quyền chung hoặc thẩm quyền riêng để hoạt 

động. Thẩm quyền chung được trao cho những tổ chức hành chính nhà nước 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên những quy mô rộng và nhiều lĩnh 

vực, vừa mang tính chất ngành, vừa mang tính chất lãnh thổ, ví dụ như Chính 

phủ, UBND các cấp. Thẩm quyền riêng được trao cho những tổ chức thực hiện 

chức năng quản lý hành chính theo ngành hoặc các lĩnh vực cụ thể, ví dụ như các 

bộ, ngành… Sự phân chia theo ngành, lĩnh vực trong quản lý hành chính nhà 

nước giúp cho việc thực thi quyền hành pháp của bộ máy hành chính nhà nước 

được chuyên môn hoá, tuy nhiên sự phân chia này có thể chỉ là tương đối. 

1.2.4. Quy mô hoạt động 

Quy mô hoạt động của một tổ chức nói chung là một phạm trù được thể 

hiện trên nhiều góc độ như các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ 

máy, nhân sự, và không gian tác động, các đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt 

động quản lý của nó. Nói đến quy mô của một tổ chức là nói đến sự lớn, nhỏ 

của các tổ chức đó. Bộ máy hành chính nhà nước là một hệ thống tổ chức có 

quy mô rộng lớn nhất cả về tổ chức cũng như hoạt động trong xã hội. 

Bộ máy hành chính nhà nước là một hệ thống từ trung ương đến địa 

phương, bảo đảm các chức năng trong quản lý hành chính nhà nước trên tất cả 

các lĩnh vực được trao. Từng bộ phận cấu thành của hệ thống đảm nhiệm 

chức năng quản lý nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực hay lãnh thổ cũng là 

những tổ chức có quy mô rất lớn. 
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1.2.5. Nguồn lực 

Nguồn lực cho hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước được chia 

thành hai nhóm: 

- Nguồn nhân lực: đó là con người làm việc trong các cơ quan tổ chức 

của bộ máy hành chính nhà nước, họ là người của nhà nước, được nhà nước 

thuê và sử dụng, họ phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước. Mỗi người 

được trao một nhiệm vụ cụ thể theo từng vị trí, chức vụ. 

Những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức của bộ máy hành chính 

nhà nước là những người thực thi những công việc đặc biệt: thực thi công vụ, 

họ được nhà nước quản lý và sử dụng theo các quy định riêng của pháp luật. 

- Nguồn tài chính: nguồn tài chính để cho các tổ chức hành chính nhà 

nước hoạt động cũng như chi trả lương cho đội ngũ công chức lấy từ ngân 

sách của nhà nước. Các hoạt động chi tiêu liên quan đến hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước được tuân thủ theo pháp luật, được kiểm soát chặt chẽ 

bởi kiểm toán nhà nước. Sự kiểm soát này nhằm bảo đảm cho việc sử dụng 

ngân sách nhà nước có hiệu quả cao nhất, chống lãng phí, tiêu cực, tham 

nhũng. 

1.3. Các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy 

hành chính nhà nước  

1.3.1. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 

Xuất phát từ thực tiễn vai trò của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính 

quyền, Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện được 

quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên 

phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai 

cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác-Lênin 

và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ 

chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật” 

Đảng lãnh đạo đối với quản lý hành chính nhà nước bằng việc đưa ra 

những đường lối, chủ trương, chính sách của mình về các lĩnh vực hoạt động 

khác nhau của quản lý hành chính nhà nước; các nghị quyết của cấp uỷ Đảng 

https://luatduonggia.vn/hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam
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đưa ra các phương hướng hoạt động cơ bản tạo cơ sở quan trọng để các chủ 

thể quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền thể chế hoá các văn bản pháp 

luật thực hiện trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Chủ thể quản lý 

hành chính nhà nước luôn căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng để 

quyết định những vấn đề khác nhau trong quản lý. 

Đảng lãnh đạo đối với quản lý hành chính nhà nước còn thể hiện trong 

công tác tổ chức cán bộ. Công tác tổ chức cán bộ có vai trò đặc biệt quan 

trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quá trình quản lý hành chính nhà 

nước. Cho nên, công tác Đảng đã bồi dưỡng những Đảng viên ưu tú có đầy đủ 

năng lực, phẩm chất đạo đức gánh vác những công việc quản lý hành chính 

nhà nước. Tổ chức Đảng đưa ra ý kiến về việc bố trí những cán bộ phụ trách 

những vị trí lãnh đạo của các cơ quan hành chính Nhà nước. Từ đó cơ quan 

nhà nước xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng. 

Mặt khác, Đảng còn sử dụng hình thức kiểm tra để lãnh đạo trong quản 

lý hành chính nhà nước, như: kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương 

của Đảng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm đánh giá tính 

hiệu quả, tính thực tế của các chính sách mà Đảng đề ra. Để từ đó khắc phục 

những khuyết điểm, phát huy mặt tích cực trong công tác lãnh đạo. 

Thông qua công tác này, giúp tổ chức Đảng biết được tình hình thực hiện 

các chủ trương, chính sách do mình đề ra. Trên cơ sở đó có biện pháp uốn nắn 

kịp thời làm cho hoạt động quản lý đi theo đúng định hướng, phù hợp với lợi 

ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích chung của cả cộng đồng. 

1.3.2. Nguyên tắc tập trung dân chủ 

Trong quản lý hành chính nhà nước, tập trung nhằm đảm bảo thâu tóm 

quyền lực nhà nước vào chủ thể quản lý để điều hành, chỉ đạo việc thực hiện 

chính sách, pháp luật một cách thống nhất. Trong khi đó, dân chủ hướng tới 

việc mở rộng quyền cho đối tượng quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong 

hoạt động quản lý, phát huy khả năng tiềm tàng của đối tượng quản lý trong 

quá trình thực hiện chính sách, pháp luật. Cần phải có sự phối hợp một cách 

đồng bộ, chặt chẽ việc đảm bảo cả hai yếu tố này trong quản lý hành chính 
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nhà nước. Nếu chỉ có sự lãnh đạo tập trung mà không mở rộng quyền dân chủ 

thì sẽ tạo điều kiện cho các hành vi lạm quyền, tham nhũng phát triển. Ngược 

lại không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện, 

vô chính phủ, cục bộ địa phương. Nguyên tắc này biểu hiện như sau: 

Thứ nhất, sự phụ thuộc của cơ quan hành chính nhà nước vào cơ quan 

quyền lực nhà nước cùng cấp. Trước hết, về yếu tố tập trung, cơ quan quyền 

lực nhà nước có những quyền hạn nhất định trong việc thành lập, sáp nhập 

hay giải thể các cơ quan hành chính cùng cấp. Như ở địa phương, “Uỷ ban 

nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân 

dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên”. Trong hoạt động, các 

cơ quan hành chính nhà nước luôn chịu sự chỉ đạo, giám sát của hệ thống cơ 

quan quyền lực nhà nước và chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình 

trước cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp. Về yếu tố dân chủ, cơ quan 

quyền lực nhà nước trao quyền chủ động sáng tạo cho các cơ quan hành chính 

nhà nước trong việc chỉ đạo thực hiện hiến pháp, luật và các văn bản khác của 

cơ quan quyền lực nhà nước. Chẳng hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh X ra quyết 

định thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của pháp luật. Hội đồng nhân dân tỉnh X chỉ quyết định chủ 

trương, biện pháp phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo,… mà không can 

thiệp sâu vào hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân nhưng vẫn có quyền 

giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân. 

Thứ hai, là sự phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên, địa phương đối 

với trung ương. Sự phục tùng này biểu hiện ở hai phương diện: tổ chức và 

hoạt động. Cấp dưới và địa phương có nghĩa vụ phải thực hiện tất cả các yêu 

cầu, mệnh lệnh do cấp trên và trung ương đưa ra. Điều này thể hiện được tính 

tập trung trong quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, để những mệnh lệnh 

này được phục tùng thì phải được ban hành hợp pháp dựa trên quy định của 

pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, những ý kiến của cấp dưới và địa phương 

về công tác tổ chức, hoạt động và các vấn đề khác của quản lý hành chính nhà 
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nước cũng phải được cấp trên và trung ương tôn trọng và tạo mọi điều kiện để 

có thể huy động mọi khả năng về trí tuệ, lao động… hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

Thứ ba, là việc phân cấp quản lý. Đó là sự chuyển giao thẩm quyền từ 

cấp trên xuống cấp dưới nhằm đạt được một cách có hiệu quả mục tiêu 

chung của hoạt động quản lý nhà nước. Trong phạm vi thẩm quyền được 

giao, mỗi cấp quản lý được phép tiến hành những hoạt động nhất định 

nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của mình. 

Việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính 

nhà nước có thể tạo điều kiện phát huy quyền tự chủ của tất cả các chủ thể 

trong xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, các biểu hiện của nguyên tắc này không 

phải bao giờ cũng được thực hiện một cách đầy đủ. Do đó, các chủ thể quản 

lý cần có những biện pháp thiết thực hơn để thực hiện nguyên tắc này một 

cách có hiệu quả nhất. 

1.3.3. Nguyên tắc pháp chế  

Nói đến pháp chế là nói đến sự triệt để tôn trọng pháp luật và thực hiện 

pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân. . Đây là 

một trong những nguyên tắc cơ bản nhất đối với hoạt động của bộ máy nhà 

nước nói chung, bộ máy hành chính nói riêng đã được hiến định. Khoản 1 

Điều 8 Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo 

Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, ....”. 

Theo đó, “mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành 

vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý” (Điều 119 Hiến pháp 2013). 

Pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước được hiểu là trật tự pháp 

luật nhằm bảo vệ và phát triển quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng 

cố và duy trì địa vị pháp lý hành chính của các cơ quan nhà nước và các tổ 

chức xã hội. 

Đảm bảo pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện có tính tổ chức 

- pháp lý do các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân áp dụng nhằm 

thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và các 
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tổ chức ấy cũng như việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước suy cho cùng là 

hoạt động thực thi pháp luật ngày càng có hiệu quả trong thực tế. 

1.3.4. Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và quản lý 

nhà nước theo lãnh thổ 

Quản lý theo ngành là hoạt động quản lý ở các đơn vị, các tổ chức kinh 

tế, văn hóa, xã hội có cùng cơ cấu kinh tế-kỹ thuật hay hoạt động với cùng 

một mục đích giống nhau nhằm làm cho hoạt động của các tổ chức, đơn vị 

này phát triển một cách đồng bộ, nhịp nhàng, đáp ứng được yêu cầu của Nhà 

nước và xã hội. Hoạt động quản lý theo ngành được thực hiện với hình thức, 

quy mô khác nhau, có thể trên phạm vi toàn quốc, trên từng địa phương hay 

một vùng lãnh thổ. 

Quản lý nhà nước theo ngành được hiểu là sự tác động có tổ chức và 

điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đến hoạt động của từng ngành, nhằm 

định hướng hoạt động của ngành đến mục tiêu đã định. 

Quản lý theo địa giới hành chính là quản lý trên một phạm vi địa bàn 

nhất định theo sự phân vạch địa giới hành chính của Nhà nước. Quản lý theo 

địa giới hành chính ở nước ta được thực hiện ở bốn cấp: trung ương; tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; xã, phường, thị trấn. 

Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ được hiểu là sự kết 

nối, hợp lực giữa những cơ quan quản lý nhà nước khác nhau về chức năng, 

nhiệm vụ cơ bản. Sự kết hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước thể 

hiện sự thống nhất quan điểm phát triển, sự cộng tác giữa các cơ quan quản lý 

để bù đắp, bổ sung cho nhau những hạn chế hay điểm mạnh của mỗi bên.  

Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, quản lý theo ngành luôn 

được kết hợp chặt chẽ với quản lý theo địa giới hành chính. Ðây chính là sự 

phối hợp giữa quản lý theo chiều dọc của các bộ với quản lý theo chiều ngang 

của chính quyền địa phương theo sự phân công trách nhiệm và phân cấp quản 

lý giữa các ngành, các cấp. Sự kết hợp này là một nguyên tắc cơ bản trong 
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quản lý hành chính nhà nước, mang tính cần thiết, khách quan nhằm đảm bảo 

sự cân đối, hợp lý phát triển các ngành trên từng địa bàn lãnh thổ và trên 

phạm vi cả nước. 

Kết hợp trong quản lý theo ngành với địa phương về bản chất đòi hỏi 

chính sách của ngành lồng vào chính sách của địa phương, chính sách của 

vùng và ngược lại. Chính sách phát triển của ngành thúc đẩy sự phát triển của 

địa phương, khẳng định vị trí, tiềm năng của địa phương; mỗi địa phương 

cũng cần chú trọng đến phát triển các ngành để tạo điều kiện phát huy các 

nguồn lực tại địa phương, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của địa phương. 

Trong mỗi quyết định được ban hành từ cơ quan quản lý ngành hay các địa 

phương đều phải quan tâm đến sự gắn kết của ngành với địa phương trong 

chiến lược phát triển của từng ngành, từng địa phương và của cả quốc gia, bảo 

đảm thống nhất lợi ích quốc gia và lợi ích từng địa phương trong sự phát triển 

một cách có lợi nhất để phát huy những lợi thế của địa phương. 

1.3.5. Nguyên tắc đảm bảo quyền tham gia của nhân dân vào hoạt 

động quản lý nhà nước 

Ở nước ta, điều 6 Hiến pháp năm 2013, Nhân dân thực hiện quyền lực 

nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. Công dân 

có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến 

nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 

Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; 

công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của 

công dân. 

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của của công dân thể hiện 

tính trực tiếp của quyền lực nhân dân trong đời sống quản lý. Ngoài phương 

thức đại diện, ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện rõ nét ở 

phương thức trực tiếp - mỗi công dân tự mình tham gia quyết định các vấn đề 

quan trọng của đời sống cộng đồng. Để thực hiện quyền cơ bản này, pháp luật 

đã quy định những quyền và nghĩa vụ cụ thể của công dân trong các lĩnh vực 
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khác nhau của quản lý hành chính nhà nước. 

Trước hết, đó là quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước 

và của địa phương, quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước. Trong thực tế, đây 

là hình thức đã trở thành thông lệ trong đời sống sinh hoạt chính trị ở xã hội 

ta. Mỗi khi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và xã hội, trước 

khi thông qua quyết định, Nhà nước thường tổ chức lấy ý kiến đóng góp của 

các tầng lớp nhân dân. Với hình thức này, nhân dân tự mình trực tiếp đóng 

góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng 

cách đó mà ý chí, trí tuệ của nhân dân ảnh hưởng đến các quyết định của Nhà 

nước. Thực tiễn xác nhận đó là một kinh nghiệm, một hình thức dân chủ được 

Nhà nước ta thực hiện một cách nhất quán và có hiệu quả. 

Khẳng định dân chủ trực tiếp, điều 29 Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận 

quyền biểu quyết của công dân khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý: “Công 

dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng 

cầu ý dân”.  

 Ghi nhận quyền này, Hiến pháp năm 2013 thể hiện đầy đủ sâu sắc hơn 

bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phản ánh xu thế dân chủ hóa đang 

diễn ra mạnh mẽ trong nước cũng như quốc tế. Để đảm bảo cho các quyền 

của công dân được thực hiện trong quản lý hành chính nhà nước và khắc phục 

những sai lầm, lệch lạc của cán bộ, viên chức nhà nước, củng cố lòng tin của 

nhân dân đối với Nhà nước, điều 30 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Mọi người 

có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về 

những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: 

“Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà 

nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích 

chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ phải được 

thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo 

đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những 

https://luatduonggia.vn/hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam
https://luatduonggia.vn/hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam
https://luatduonggia.vn/hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam
https://luatduonggia.vn/hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam
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quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, 

tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện. Tập trung 

xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của 

nhân dân. Thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân 

chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; gắn quyền 

với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt dân 

chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền 

con người, quyền và nghĩa vụ của công dân”. 

Đây là một quyền cơ bản trong các quyền và nghĩa vụ hành chính - chính 

trị mà công dân được hưởng. 

Thông qua hành vi khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền nắm bắt được những thông tin cần thiết về vi phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang, cá nhân để 

điều tra, xem xét, xử lý những cán bộ, công chức, cá nhân vi phạm pháp luật, 

khôi phục những quyền đã bị xâm hại. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, 

công dân đấu tranh chống những vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà 

nước, tập thể, công dân, góp phần vào việc giám sát hoạt động của cơ quan 

nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước. 

Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước (cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại, tố cáo) ngày càng được nâng cao đã góp phần tích cực vào 

việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến lợi ích của công dân, giữ vững 

được niềm tin của công dân đối với Nhà nước. 

 Ngoài các nguyên tắc trên, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành 

chính nhà nước cần phải chú trọng nguyên tắc công khai, minh bạch. Trong 

hoạt động của bộ máy nhà nước, công khai nghĩa là mọi hoạt động của Nhà 

nước phải được công bố hoặc phổ biến, truyền tải trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, làm cho mọi người dân có thể tiếp cận được các quyết định của 

Nhà nước một cách dễ dàng. Minh bạch nghĩa là không những phải công khai 

mà còn phải trong sáng, không khuất tất, không rắc rối, không gây khó khăn 
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cho công dân trong tiếp cận thông tin.  

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2007 và 2010) đưa ra khái niệm: “Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công bố, cung cấp thông tin chính thức về văn bản, hoạt động hoặc về nội 

dung nhất định” (Điều 2, khoản 2).  

Minh bạch trong hành chính là những thông tin phù hợp được cung cấp 

kịp thời cho nhân dân dưới hình thức dễ sử dụng và đồng thời các quyết định 

và các quy định của hành chính nhà nước phải rõ ràng và được phổ biến đầy 

đủ. Tính minh bạch là điều kiện tiên quyết để hành chính có trách nhiệm thực 

sự trước nhân dân, nếu không minh bạch sẽ dẫn đến sự tùy tiện hoặc sai lầm 

trong việc thực thi quyền hạn, dẫn đến quan liêu, tham nhũng. Sự minh bạch 

sẽ giúp nền hành chính cởi mở, có trách nhiệm, ngăn chặn được tham nhũng 

trong hành chính nhà nước. 

Như vậy, có thể hiểu công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà 

nước là việc làm cho mọi người dân có thể biết và hiểu cơ quan hành chính 

nhà nước có chức năng, nhiệm vụ gì, hoạt động như thế nào trong khuôn khổ 

phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật. 

Sự công khai, minh bạch càng được đề cao thì chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của bộ máy hành chính được nâng cao và mức độ hài lòng của nhân 

dân cũng tăng lên. Ngược lại, nếu sự công khai, minh bạch không được coi 

trọng sẽ là cơ hội để cán bộ, công chức nhũng nhiễu, hạch sách người dân, là 

môi trường để những hành vi tham nhũng, tiêu cực nảy sinh. Việc được tiếp 

cận với các thông tin đầy đủ sẽ tạo điều kiện cho công dân chất vấn, uốn nắn, 

cản trở những hành vi sai trái của cán bộ, công chức, giúp hạn chế các tiêu 

cực nảy sinh trong quá trình quản lý. 

1.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

1.4.1. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương 

1.4.1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương  

Chính phủ là tập hợp hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp ở 

trung ương. Cơ cấu tổ chức của chính phủ không giống nhau giữa các nước 
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do thể chế nhà nước quy định. 

Cơ cấu tổ chức của chính phủ bao gồm một số yếu tố sau: 

- Người đứng đầu cơ quan hành pháp (thủ tướng hay tổng thống). 

- Các bộ thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên từng lĩnh 

vực. Số lượng và cách phân chia không giống nhau giữa các nước. Một số bộ 

có thể tạo nên nội các; một số bộ không thuộc nội các. 

- Một số cơ quan độc lập, không thuộc bộ thực hiện một số công việc cụ 

thể. 

 Thông thường, người đứng đầu hành pháp có thể có một hoặc hai phó 

giúp việc hoặc đồng liên danh để thực hiện điều hành hành pháp. Ví dụ mô 

hình liên danh tổng thống và phó tổng thống. 

Cơ cấu tổ chức chính phủ (bộ máy hành pháp hay hành chính nhà nước) 

theo mô hình tổng thống đứng đầu. 

Theo mô hình này, tổng thống là người đứng đầu hành pháp (hành chính 

nhà nước trung ương) và do cử tri bầu ra. Tổng thành lập chính phủ (nội các) 

trên cơ sở phê chuẩn của Quốc hội (2 viện hay 1 viện). 

Nội các được tổ chức tùy theo từng đặc điểm số lượng thành viên nội các 

và cũng tùy thuộc vào từng nước. 

Tổng thống được nhân dân trực tiếp bầu ra. Tổng thống vừa là nguyên 

thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu chính phủ, chịu trách nhiệm trước công 

dân, không chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Tổng thống bổ nhiệm và bãi 

miễn các bộ trưởng, Quốc vụ khanh, các đại sứ và các quan chức cao cấp, ký 

kết các điều ước và các hiệp ước với nước ngoài, thống soái các lực lượng vũ 

trang và ký các văn bản luật.  

Nội các do tổng thống chỉ định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, không cần quốc 

hội thông qua. Thành viên của nội các không thể đồng thời là thành viên của 

nghị viện. Nội các chịu trách nhiệm trước Tổng thống. Nội các không hoạt 

động mang tính nghị quyết tập thể về thực thi quyền hành pháp. Quyền hành 

pháp do Tổng thống nắm giữ tuyệt đối. 
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Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức chính phủ (bộ máy hành pháp hay hành 

chính nhà nước) theo mô hình tổng thống có thủ tướng 

Cử tri

Quốc hội Tổng thống

Nội các

Bầu Bầu

Kiểm soát -

cân bằng Bổ nhiệm

 Trong trường hợp này, thủ tướng đóng vai trò như là người thực thi hoạt 

động quản lý hành chính nhà nước trực tiếp, hàng ngày, trong khi đó tổng 

thống là người đứng đầu nhà nước, nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu 

hành pháp.  

Theo mô hình tổng thống/thủ tướng, mối quan hệ giữa tổng thống và thủ 

tướng được pháp luật quy định. Tổng thống có thể bãi nhiệm thủ tướng và đề 

nghị thủ tướng mới trên cơ sở phê chuẩn của quốc hội; cũng có thể tống thống 

chỉ định thủ tướng không cần có sự phê chuẩn của các cơ quan lập pháp (hạ 

viên hay thượng viện). 

Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức chính phủ (bộ máy hành pháp hay hành 

chính nhà nước) theo mô hình Thủ tướng - đứng đầu hành pháp 
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Trong trường hợp này, thủ tướng do Quốc hội bầu ra trong số những đại 

biểu và là người đại diện cho phe đa số trong Quốc hội - sơ đồ sau: 

Sơ đồ 3: Tổ chức bộ máy thực thi quyền hành pháp theo mô hình 

Thủ tướng đứng đầu hành pháp 

 

Ở Việt Nam, bộ máy hành chính nhà nước trung ương được quy định 

trong Luật Tổ chức Chính phủ và do đó, trên một nguyên tắc chung, Chính 

phủ có thể được thay cho bộ máy hành chính nhà nước trung ương. 

Từ khi thành lập nhà nước Việt Nam đến nay, Việt Nam đã ban hành 

nhiều luật tổ chức chính phủ với những tên gọi khác nhau: Luật Tổ chức 

Hội đồng Chính phủ hoặc Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng. Từ năm 1992 

đến nay gọi là Luật Tổ chức Chính phủ. Dù cách gọi nào thì đó cũng chính 

là văn bản pháp luật về bộ máy hành chính nhà nước trung ương (thực thi 

quyền hành pháp). 

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trung ương ở Việt Nam qua các 

thời kỳ đều bao gồm hai nhóm yếu tố: 

- Chính phủ; 

- Cơ cấu của Chính phủ. 

Chính phủ được hiểu là tập thể của một số cá nhân bao gồm: người dứng 

đầu chính phủ; cấp phó của người đứng đầu và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ hoặc các Ủy ban nhà nước. Tuỳ theo từng giai đoạn, có thể 

những người này có tên gọi khác nhau. 
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Cơ cấu của Chính phủ nhằm chỉ số lượng bộ, cơ quan ngang bộ hoặc 

tên gọi khác. Trừ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ năm 1960, quy định cụ 

thể số lượng 24 bộ và cơ quan ngang bộ. Các luật khác đều không quy định 

số lượng bộ, cơ quan ngang bộ. 

Quyền quyết định về số lượng bộ, tên gọi của các bộ; thành lập mới, giải 

thể các bộ và cơ quan ngang bộ thuộc Quốc hội và thông qua nghị quyết của 

kỳ hợp thứ nhất của các khóa Quốc hội. Trước khi có Hiến pháp năm 1992 

sửa đổi (2001), trong thời gian Quốc hội không họp, Ủy Ban Thường vụ Quốc 

hội có thể quyết định về các vấn đề ra đời, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ. 

Nhưng từ sau năm 2001, quyền này chỉ giao cho Quốc hội. 

Với cách quyết định như trên, số lượng bộ, cơ quan ngang bộ không có 

tính cố định và tùy thuộc vào từng giai đoạn cụ thể mà Quốc hội sẽ quyết định 

tên gọi và số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Nguyên tắc chung để phân chia các bộ ở Việt Nam là: vừa kết hợp mang 

tính đa ngành, đa lĩnh vực; vừa tuân thủ nguyên tắc chuyên môn sâu theo lĩnh 

vực. 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 

năm 2013 và Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

Theo điều 94 Hiến pháp 2013, Chính phủ của Nhà nước Việt nam là: 

“Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc 

hội”.  

Theo điều 1 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 “Chính phủ là cơ quan 

hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính 

phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước”. 

Chính phủ do Quốc hội bầu ra theo đề nghị của Chủ tịch nước tại kỳ họp 

thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội, đồng thời giao cho Thủ tướng đề nghị danh 

sách các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội phê 
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chuẩn. Quy định pháp lý này vừa xác định vai trò và trách nhiệm của tập thể 

Chính phủ trước Quốc hội; vừa xác định vai trò cá nhân của Thủ tướng là 

người lãnh đạo toàn bộ công việc của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước 

Quốc hội. Mặt khác cũng xác định vai trò và trách nhiệm của các bộ trưởng 

trong tập thể Chính phủ và vai trò cá nhân bộ trưởng về lĩnh vực mình phụ 

trách.     

Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, Chính phủ là một thiết chế chính 

trị - hành chính nhà nước, nắm quyền hành pháp, với chức năng: thống nhất 

việc quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; lập quy để thực hiện các luật do 

quyền lập pháp định ra; quản lý công việc hàng ngày của Nhà nước; tổ chức 

bộ máy hành chính nhà nước và quản lý nhân sự của bộ máy đó; chức năng 

tham gia quá trình lập pháp.     

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.  

Chính phủ lãnh đạo hoạt động của các bộ và chính quyền địa phương 

trên hai phương diện: 

Một mặt, Chính phủ với tư cách là cơ quan chấp hành cao nhất của cơ 

quan quyền lực nhà nước cao nhất thực hiện quyền lập quy bằng việc ban 

hành các văn bản pháp quy dưới luật (nghị quyết, nghị định, quyết định) để 

thực hiện các đạo luật, các pháp lệnh và các nghị quyết của Quốc hội và Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội có tính chất bắt buộc thi hành trên phạm vi cả nước. 

Các bộ, địa phương có nghĩa vụ thực hiện các văn bản pháp quy đó. Hội đồng 

nhân dân các cấp căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để ra các quyết 

nghị các biện pháp thực hiện các quyết định của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội và Chính phủ và đề ra các nghị quyết cho Uỷ ban nhân dân cùng 

cấp thực hiện. 

Mặt khác, Chính phủ với tư cách cơ quan hành chính nhà nước cao nhất 

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cấp cao nhất của toàn bộ hệ 

thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. 

Chính phủ gồm có: 
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- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng; 

- Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Quốc 

hội quyết định.  

Cơ cấu của Chính phủ gồm có: 

- Các bộ; 

- Các cơ quan ngang bộ. 

Quốc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang 

bộ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ (Quốc hội khóa XIV, cơ cấu tổ 

chức của Chính phủ bao gồm 22 bộ, cơ quan ngang bộ- xem sơ đồ 4 dưới 

đây). 

Hoạt động của Chính phủ được tiến hành theo ba hình thức: 

Các phiên họp của Chính phủ (hoạt động tập thể của Chính phủ). Luật 

Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định cụ thể Chính phủ làm việc theo chế độ 

tập thể, quyết định theo đa số; kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập 

thể Chính phủ với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ 

và cá nhân từng thành viên Chính phủ. Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng 

một phiên hoặc họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 

theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành 

viên Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ 

trong những trường hợp cần thiết và về các vấn đề có liên quan, Chính phủ 

mời Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội. 

- Sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và các phó Thủ tướng là những 

người giúp Thủ tướng theo sự phân công của Thủ tướng. Khi thủ tướng vắng 

mặt thì một Phó thủ tướng được Thủ tướng uỷ nhiệm thay mặt Thủ tướng 

lãnh đạo công tác của Chính phủ. 

- Hoạt động của các bộ trưởng với tư cách là thành viên tham gia vào 

công việc chung của Chính phủ và với tư cách là người đứng đầu một bộ hay 

cơ quan ngang bộ.  
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Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 

2016 - 2020 

Chính phủ
Thủ tướng; 5 Phó Thủ tướng; 

21 Bộ trưởng

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư

Bộ Quốc phòng

Bộ Công thương

Bộ NN&PTNT

Bộ GTVT

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường

Bộ Tài chính

Bộ LĐTB&XH

Bộ Văn hóa – Thể 

thao và Du lịch

Bộ KH - CN

Bộ GD & ĐT

Bộ Y tế

Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Ngân hàng 

Nhà nước

Thanh tra CP

Văn phòng 

CP

UB Dân tộc

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ và lãnh đạo công tác 

của Chính phủ, các thành viên của Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp. Hiến pháp năm 2013 và Luật 

Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ 

tướng Chính phủ. Cùng với sự thay đổi của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính 

phủ, nhiệm vụ và quyền hạn cũng sẽ thay đổi theo. 

Bộ và cơ quan ngang bộ. 

Bộ, cơ quan ngang bộ là yếu tố cấu thành cơ cấu tổ chức của Chính phủ.  

Khái niệm bộ thường tồn tại hai nhóm: bộ và các cơ quan ngang bộ, cho 

nên trong tên gọi chung có thể gọi là bộ để chỉ những cơ cấu tổ chức của 

Chính phủ. 

Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong 

phạm vi toàn quốc. 

Phân loại bộ có thể chia ra 2 nhóm bộ: bộ quản lý đối với lĩnh vực và bộ 

quản lý nhà nước đối với ngành. 
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Bộ quản lý lĩnh vực (bộ chức năng cơ bản): Đó là cơ quan hành chính 

nhà nước trung ương, thực hiện sự quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực lớn 

như: kế hoạch, tài chính, ngân hàng, khoa học - công nghệ, lao động, giá, nội 

vụ, ngoại giao, tổ chức và công vụ.     

Bộ quản lý ngành (bộ chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật, sự nghiệp): là cơ 

quan hành chính nhà nước trung ương có trách nhiệm quản lý những ngành 

kinh tế - kỹ thuật, văn hoá, xã hội, cũng có thể các ngành tập hợp lại thành 

một nhóm liên ngành. Đó là những bộ có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các cơ 

quan, đơn vị hành chính nhà nước và sự nghiệp; thực hiện chức năng quản lý 

hành chính nhà nước trên các lĩnh vực cụ thể do bộ phụ trách. Số lượng, quy 

mô của các bộ này có thể tuỳ thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội; tình 

hình chính trị; sắc tộc. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng 

Được quy định trong Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ, Ví dụ: Điều 

116 Hiến pháp 1992 sửa đổi quy định: Bộ trưởng và các thành viên khác của 

Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực, ngành mình phụ 

trách trong phạm vi cả nước, bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất - 

kinh doanh của các cơ sở theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, 

các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành 

viên khác của Chính phủ ra quyết định, chỉ thị, thông tư và kiểm tra việc thi 

hành các văn bản đó đối với tất cả các ngành, các địa phương và cơ sở. 

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ 

dựa trên quy định của Hiến pháp. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ: 

là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc 

một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi 

toàn quốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có mối quan hệ công tác như sau: 
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Mối quan hệ với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng là thành 

viên của Chính phủ nhưng vừa là người thủ trưởng của bộ. Bộ trưởng chịu 

trách nhiệm giải quyết các vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm thẩm quyền 

của bộ và chịu sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Mối quan hệ với Quốc hội. Bộ trưởng chịu trách nhiệm không chỉ trước 

Thủ tướng Chính phủ mà cả trước Quốc hội về lĩnh vực, ngành mình phụ 

trách; phải trình bày vấn đề và trả lời các chất vấn của Quốc hội, Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. 

Mối quan hệ với các bộ trưởng khác: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ hướng dẫn và kiểm tra, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực 

được phân công. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền kiến nghị với Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ 

những quy định do các cơ quan đó ban hành trái với Hiến pháp, luật và văn 

bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc của bộ, cơ quan ngang bộ về ngành, 

lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý. Trong trường hợp 

kiến nghị không được chấp thuận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Mối quan hệ với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh 

vực được phân công hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền kiến nghị với Thủ 

tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về 

ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ 

việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái với các văn bản về ngành, lĩnh vực được 

phân công. Nếu Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không 
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chấp hành thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tổ chức cơ quan bộ gồm có các bộ phận cấu thành sau: 

- Các cơ quan giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước như 

các vụ, văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục, Tổng cục và tổ chức tương đương. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: Các đơn vị nghiên cứu chiến lược, 

chính sách về ngành, lĩnh vực; Báo; Tạp chí; Trung tâm Thông tin hoặc Tin 

học; trường hoặc trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Học viện thuộc Bộ; 

Ngoài ra còn có các tổ chức kinh doanh: là những doanh nghiệp nhà 

nước trực thuộc nhưng không nằm trong cơ cấu quản lý hành chính nhà nước 

của bộ, nhưng đây là những đơn vị chủ quản của các bộ. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ về nguyên tắc mô tả ở sơ đồ sau: 

- Các Vụ tham mưu

- Các Tổng cục: thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước chuyên 

ngành

- Các Cục: thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước chuyên ngành

- Thanh tra

- Văn phòng

Các đơn vị sự 

nghiệp thuộc bộ

-Viện

-Trường

-Khác

Các doanh nghiệp 

thuộc bộ

Sơ đồ 5: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ (nguyên tắc)

Bộ trưởng

Các Thứ trưởng

 

Quyết định các yếu tố nằm trong các ô nêu trên được phân cấp giữa 

chính phủ; Thủ tướng Chính phủ với các bộ trưởng. 

Tùy theo từng giai đoạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang 

bộ được Chính phủ quy định bằng nghị định. 

1.4.1.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương 

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là đòi hỏi tất yếu, đáp ứng 
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yêu cầu của hội nhập và phát triển.  

Ở Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn những năm qua, cơ cấu tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước ở trung ương chưa hợp lý, trong đó chưa xác định 

đúng và phân biệt rõ sự lãnh đạo của Đảng và vai trò, chức năng quản lý của 

Nhà nước, mối quan hệ phân công, phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chức 

năng lập pháp, hành pháp, tư pháp còn có chỗ chưa hợp lý, chưa rành mạch.  

Quyền lập quy và hoạt động lập quy của hệ thống hành pháp chưa được 

thực hiện mạnh mẽ, hệ thống pháp luật vừa thiếu vừa không đồng bộ, không 

hoàn chỉnh, vừa có những mặt lạc hậu và không đáp ứng kịp yêu cầu của cơ 

cấu kinh tế và cơ chế thị trường, cũng như yêu cầu chính trị, xã hội, văn hoá 

trong giai đoạn mới, giai đoạn đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Thể chế hành chính và bộ máy quản lý nhà nước chưa phân định rõ và 

kết hợp biện chứng giữa quản lý nhà nước và quản lý sản xuất - kinh doanh; 

giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung ứng dịch vụ công. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính bộc lộ nhiều nhược điểm, bộ máy tổ 

chức cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, nhiều đầu mối rườm rà, vừa tập 

trung quan liêu, vừa phân tán, chưa quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước quá đông, quá thừa những người 

yếu kém nhưng lại thiếu cán bộ có năng lực cao, có phẩm chất đạo đức, kỷ 

luật; bệnh quan liêu, tham nhũng trong một số không ít cán bộ, công chức khá 

trầm trọng. 

Thể chế của nền hành chính một mặt, không được quy định chính thức, 

chặt chẽ, mặt khác, lại sa vào một hệ thống thủ tục rườm rà, phức tạp, công 

việc hành chính còn mang nặng tính chất bàn giấy, chậm trễ, kém hiệu lực và 

hiệu quả. 

Nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính còn thủ công, lạc hậu, ít sử dụng kỹ 

thuật hiện đại, hệ thống thông tin cũ, chưa bắt kịp sự phát triển của xã hội và 

đòi hỏi của một nhà nước hiện đại. 

Việc tồn tại, hạn chế về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách 
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nhiệm của hệ thống hành chính có nguyên nhân cơ bản và trực tiếp là do 

chính tổ chức, bộ máy cồng kềnh, nhiều đầu mối đã tạo nên sự xác định và 

phân công chức năng, nhiệm vụ cho mỗi ngành, mỗi cấp chồng lấn, trùng 

chéo nội dung công việc, thiếu sự quan hệ phối hợp để giải quyết những vấn 

đề liên quan giữa các bộ, ngành với nhau và với chính quyền địa phương; 

Gắn liền với nguyên nhân trên là do thiếu cơ sở khoa học, chưa sát tình 

hình thực tế trong việc phân giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước cho 

mỗi bộ, ngành và chính quyền địa phương. Cách quy định chức năng, nhiệm 

vụ, trách nhiệm cho mỗi cơ quan hiện nay còn quá nhiều chủ quan, áp đặt vì 

quy định còn rất chung chung đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu lực và hiệu quả 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trên tinh thần các nghị quyết của Đảng, Nhà nước đã ban hành hai 

chương trình tổng thể cải cách hành chính. Cả hai chương trình này đều nhấn 

mạnh đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.  

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương bao gồm 

tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và biên chế hiện có của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, các cơ quan, tổ chức khác thuộc bộ máy hành chính nhà nước ở trung 

ương (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước); trên cơ sở đó điều 

chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, 

đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chuyển giao những công việc mà cơ quan 

hành chính nhà nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các tổ 

chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận. 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, 

hiệu quả. Tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giảm bớt đầu mối trực 

thuộc Chính phủ, đưa một số cơ quan làm chức năng quản lý nhà nước thuộc 

Chính phủ về các bộ quản lý. Bộ tập trung làm tốt chức năng chủ yếu là xây 

dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển đối với các lĩnh vực được phân công; tổ chức chỉ đạo việc thực hiện 
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và đôn đốc kiểm tra, thanh tra việc chấp hành. Cơ cấu bên trong của các bộ 

phải được sắp xếp hợp lý, bỏ cấp trung gian, giảm tầng nấc, thủ tục, xác định 

rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, tránh chồng chéo, nâng cao trách nhiệm 

của từng bộ phận và đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công việc.  

Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp để đề cao vai trò chủ động, tinh 

thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước đối 

với ngành, lĩnh vực; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra; tiếp tục đổi mới 

phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để bảo đảm sự hài 

lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước. 

1.4.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương 

1.4.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương 

Ở tất cả các nước, chính quyền địa phương là bộ phận bên dưới của 

chính phủ trung ương có nhiệm vụ để triển khai tổ chức thực hiện pháp luật, 

đưa pháp luật vào đời sống. Tổ chức chính quyền địa phương không giống 

nhau giữa các nước. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương (triển khai tổ 

chức thực hiện pháp luật; đưa pháp luật vào đời sống) rất khác nhau tùy thuộc 

vào các phân chia vùng lãnh thổ ra các vùng địa phương khác nhau để tiến 

hành quản lý. 

Nguyên tắc chung để phân chia vùng lãnh thổ được mô tả bằng sơ đồ 

sau: 
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Quốc gia

..............

Cấp 

2 (a)

Cấp 

2 (b)
...........

Cấp 

2 (c)

Cấp  

2 (d)

Nhỏ nhất 

(a)

Nhỏ nhất 

(b)

Sơ đồ 6: Nguyên tắc về phân chia lãnh thổ và 

tổ chức bộ máy hành chính địa phương

 

Từ sơ đồ hình vẽ, quốc gia có thể chia thành nhiều vùng lãnh thổ với 

nhiều cấp độ khác nhau. Số lượng cấp không giống nhau giữa các nước. Và 

mỗi một cấp có thể có nhiều loại khác nhau.  

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương Việt Nam 

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương ở Việt Nam được 

quy định trong Hiến pháp và cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật khác. 

Theo điều 110 Hiến pháp năm 2013, các đơn vị hành chính của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau: 

- Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuôc̣ tỉnh; thành phố trực 

thuộc trung ương chia thành quận, huyêṇ, thị xã và đơn vị hành chính tương 

đương;  

- Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuôc̣ tỉnh chia thành 

phường và xã; quận chia thành phường. 

- Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập 

Dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành 

chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của 

từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo; các đơn vị hành chính 

được phân loại như sau: 

- Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp 

tỉnh loại đặc biệt; các đơn vị hành chính cấp tỉnh còn lại được phân thành ba 
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loại: loại I, loại II và loại III; 

- Đơn vị hành chính cấp huyện được phân thành ba loại: loại I, loại II và 

loại III; 

- Đơn vị hành chính cấp xã được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III. (Nghị 

quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính). 

Theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

2015, tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính Việt Nam quy 

định như sau:  

- Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính.  

- Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở 

tỉnh, huyện, xã. 

- Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành 

phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn. 

Uỷ ban nhân dân - Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương có hai tư 

cách: 

Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm thi hành 

các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và báo cáo công việc trước Hội đồng 

nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên. Hội đồng nhân dân có quyền 

bãi miễn các thành viên của Uỷ ban nhân dân, giám sát các hoạt động và bãi 

bỏ những quyết định không thích đáng của Uỷ ban nhân dân cùng cấp. Uỷ 

ban nhân dân chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân và đôn đốc của Thường 

trực Hội đồng nhân dân. 

Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (Uỷ ban nhân dân) chịu 

trách nhiệm không chỉ chấp hành những nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cùng cấp mà các quyết định của các cơ quan chính quyền cấp trên, thi hành 

luật thống nhất trên cả nước. Uỷ ban nhân dân các cấp chịu sự lãnh đạo thống 

nhất của Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất. 
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Để tăng cường tính hệ thống thứ bậc của bộ máy hành chính nhà nước từ 

trung ương xuống địa phương, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu cử, 

miễm nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, các phó chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, các thành phố trực thuộc trung ương .  

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp được quy định trong 

Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tùy theo loại hình các 

đơn vị hành chính ở nông thôn hay ở đô thị mà nhiệm vụ, quyền hạn của 

UBND có một số điểm khác nhau. Qua các bản Hiến pháp và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương đều có thể thống nhất chung là: nhiệm vụ và quyền 

hạn của Ủy ban nhân dân là chấp hành và là cơ quan hành chính nhà nước ở 

địa phương. 

Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân. 

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân chia thành 2 nhóm: 

Nhóm 1: Các thành viên của Ủy ban nhân dân 

Chủ tịch, các phó chủ tịch và các uỷ viên Uỷ ban nhân dân. Chủ tịch phải 

là đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành viên khác không nhất thiết là đại 

biểu Hội đồng nhân dân. Chủ tịch được Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu 

nhưng phải được chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh do Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.  

Số lượng các phó chủ tịch phụ thuộc vào từng loại hình đơn vị hành 

chính, số lượng thành viên Ủy ban nhân dân do pháp luật quy định. 

Nhóm 2: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân  

Khác với các cơ quan quản lý nhà nước mang tính chuyên ngành là bộ và 

cơ quan ngang bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân đóng vai 

trò “tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân” thực hiện các chức năng quản lý nhà 

nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn lãnh thổ. 

Mỗi một cấp hành chính nhà nước ở địa phương (cấp tỉnh; cấp huyện và 

cấp xã) có một cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với các 

yếu tố đặc thù phân loại đơn vị hành chính và được quy định bằng văn bản 
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pháp luật. 

Cấp tỉnh và huyện có các cơ quan chuyên môn do chính phủ quy định 

bằng nghị định; Cấp xã không tổ chức các cơ quan chuyên môn mà trực tiếp 

tham mưu giúp việc cho Ủy ban Nhân dân là công chức cấp xã. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  

Khác với thủ tướng chính phủ là người đứng đầu chính phủ, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân được các văn bản pháp luật quy định là “người lãnh đạo và điều 

hành công việc của Uỷ ban nhân dân”. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch 

UBND các cấp được quy định phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính 

và có một số điểm khác biệt giữa đơn vị hành chính ở đô thị và ở nông thôn. 

1.4.2.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương 

Tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức và biên chế hiện có của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức khác 

thuộc bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương (bao gồm cả các đơn vị sự 

nghiệp của Nhà nước); trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng 

chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa 

các cấp; 

 Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính 

quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định 

đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả; xây 

dựng mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn phù hợp. 

Xác định rõ phân cấp trách nhiệm và thẩm quyền giữa Trung ương và địa 

phương, theo hướng tăng cường quản lý tập trung của Trung ương trên các 

lĩnh vực bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia, pháp luật kỷ cương thống nhất 

và sự phát triển công bằng, ổn định, đồng thời phân cấp mạnh mẽ cho các địa 

phương về các lĩnh vực khác kết hợp hài hoà lợi ích toàn cục với lợi ích cục 

bộ. Để việc phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm giữa Trung ương và các cấp 

chính quyền địa phương được rành mạch, cần xác định rõ nội dung cụ thể của 
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quản lý Nhà nước theo ngành dọc và theo lãnh thổ. Xác định những lĩnh vực 

Trung ương cần tập trung quản lý theo ngành dọc và những lĩnh vực có thể và 

cần phải phân cấp cho các cấp chính quyền địa phương. Và việc phân cấp 

phải theo nguyên tắc "việc nào, cấp nào giải quyết sát với thực tế, có điều 

kiện thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn thì phân cấp cho cấp đó" để phát huy tính 

chủ động, sáng tạo của mỗi cấp. Vấn đề phân định phân cấp rõ thẩm quyền, 

trách nhiệm cũng như chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các cấp, các cơ 

quan là vấn đề cơ bản, là điều kiện tiên quyết của việc cải cách xây dựng bộ 

máy hành chính Nhà nước tinh gọn, thông suốt, hoạt động có hiệu lực, hiệu 

quả. 

Xây dựng và đưa vào thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính 

các cấp, trên cơ sở đó ấn định cơ bản các đơn vị hành chính ở cả 3 cấp tỉnh, 

huyện, xã. Xác định rõ vị trí, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong 

hệ thống cơ quan nhà nước. Chính quyền địa phương được xây dựng, tổ chức 

và hoạt động theo nguyên tắc nhà nước đơn nhất, quyền lực Nhà nước là 

thống nhất. Kiện toàn thống nhất hệ thống các cơ quan chuyên môn của các 

cấp chính quyền. Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân biệt rõ những 

khác biệt giữa chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị. 

Đồng thời cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chất lượng dịch vụ công 

từng bước được nâng cao, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế; bảo đảm 

sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp 

trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đáp ứng nhu cầu của nhân dân và yêu cầu 

của sự phát triển. 

2. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

TRONG HỆ THỐNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

2.1. Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Cơ quan hành chính nhà nước: 

- Là một bộ phận của hệ thống cơ quan nhà nước, thực hiện quyền hành 
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pháp, bao gồm chức năng lập quy và chức năng hành chính. 

- Thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước được pháp luật quy 

định trên cơ sở lãnh thổ, ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn mang tính tổng 

hợp. Đó là những quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính chỉ giới hạn trong 

phạm vi hoạt động chấp hành - điều hành. 

- Các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập và hoạt động dựa trên 

quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền riêng và có những 

mối quan hệ phối hợp trong thực thi công việc được giao với các cơ quan khác 

trong bộ máy nhà nước mà quan hệ đó được quy định bởi thẩm quyền nhất định 

do pháp luật quy định - đó là tổng thể những quyền, nghĩa vụ chung và những 

quyền hạn cụ thể mang tính quyền lực - pháp lý mà nhà nước trao cho để thực 

hiện nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.  

- Tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với 

quyền lực nhà nước, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao; nhân danh 

Nhà nước khi tham gia vào các quan hệ pháp luật nhằm thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ pháp lý với mục đích hướng tới lợi ích công. Biểu hiện của tính quyền 

lực nhà nước đó là: Cơ quan hành chính nhà nước có quyền ban hành các văn 

bản pháp luật như nghị định, quyết định, chỉ thị và có thể được áp dụng những 

biện pháp cưỡng chế hành chính nhà nước nhất định. Hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước mang tính thứ bậc chặt chẽ. 

- Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập từ trung 

ương đến cơ sở, đứng đầu là Chính phủ, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, 

được tổ chức theo hệ thống thứ bậc, có mối quan hệ mật thiết phụ thuộc nhau 

về tổ chức và hoạt động nhằm thực thi quyền quản lý hành chính nhà nước. 

- Mục tiêu hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là không vì 

lợi nhuận, phục vụ các tổ chức và công dân. 

- Nguồn tài chính để hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là do 

ngân sách nhà nước đảm bảo để thực hiện và hoạt động theo cơ chế phi lợi 

nhuận. 

- Nguồn nhân sự chính của cơ quan hành chính nhà nước là đội ngũ cán 
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bộ, công chức, được hình thành từ tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc bầu cử theo 

quy định của Luật cán bộ, công chức. 

Đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Là một bộ phận cấu thành trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan 

hành chính nhà nước. 

- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, 

có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước 

hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực theo quy 

định của pháp luật. Ví dụ các đơn vị nghiên cứu khoa học, các đơn vị đào tạo, 

bồi dưỡng hay các đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ công thiết yếu như viện 

nghiên cứu, bệnh viện, trường học… Đối với các cơ quan quản lý các ngành 

sự nghiệp, những tổ chức này là những đơn vị cơ bản thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của ngành. 

- Mục tiêu hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là cung cấp các 

dịch vụ công đảm bảo chất lượng, hiệu quả phục vụ cộng đồng, không vì mục 

đích tối đa hóa lợi nhuận. 

- Tài chính của cơ quan hành chính nhà nước do ngân sách nhà nước cấp 

còn ở đơn vị sự nghiệp công lập thì tùy theo từng loại đơn vị sự nghiệp công 

lập mà ngân sách nhà nước cấp toàn bộ hoặc một phần hoặc tự đơn vị cân đối 

thu chi theo quy định về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là đội ngũ viên chức và 

công chức (trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định của pháp luật) . Đội ngũ viên chức là những người thực hiện các 

công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, 

nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đội ngũ nguồn nhân lực được 

tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề 

nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức).  
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2.2. Vị trí, vai trò của đơn vị sự nghiệp công lập trong tổ chức và 

hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức được Nhà nước thành lập để thực 

hiện các hoạt động nhằm cung ứng các dịch vụ công thiết yếu phục vụ cho 

đời sống cộng đồng nên có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt 

động của các cơ quan quản lý nhà nước và đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội.  

Trong những năm qua, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thành lập 

và hoạt động với nhiều mô hình đa dạng, trực thuộc nhiều cơ quan quản lý 

nhà nước khác nhau, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước nên đã khẳng định 

được vị trí, vai trò của mình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà 

nước, được thể hiện cụ thể như sau: 

- Đối với từng lĩnh vực hoạt động sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công 

lập đều có vai trò chủ đạo trong việc nghiên cứu và tham gia đề xuất và thực 

hiện các đề án, chương trình lớn phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước; 

- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công đã góp phần thực hiện tốt các 

mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia trong từng giai đoạn 

phát triển. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ công phục vụ trực 

tiếp cho xã hội, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về vật chất và tinh thần cho 

nhân dân, cũng như góp phần quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện 

cá nhân, gia đình và cộng đồng như: trí tuệ, sức khỏe, văn hóa tinh thần, vật 

chất… 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các nhiệm vụ chính trị Nhà 

nước giao phó: Đào tạo cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, 

các quy trình công nghệ cao; cung cấp các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, thực 

hiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, nghiên cứu và ứng dụng các 

kết quả khoa học - công nghệ phục vụ cho kinh tế - xã hội phát triển và tăng 
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cường, mở rộng hợp tác quốc tế. 

3. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

3.1. Khái niệm, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 

3.1.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập 

3.1.1.1. Dịch vụ công 

Theo Từ điển Tiếng Việt: Dịch vụ là công việc phục vụ trực tiếp cho 

những nhu cầu nhất định của số đông, có tổ chức và được trả công [Từ điển 

Tiếng Việt, 2004, NXB Đà Nẵng, tr.256]. 

Dịch vụ là hoạt động có chủ đích nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó của con 

người. Đặc điểm của dịch vụ là không tồn tại ở dạng sản phẩm cụ thể (hữu 

hình) như hàng hoá nhưng nó phục vụ trực tiếp nhu cầu nhất định của xã hội. 

Dịch vụ công là loại hình dịch vụ đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu và lợi 

ích chung, thiết yếu của xã hội, Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo các dịch vụ 

này thông qua cung ứng trực tiếp hay ủy quyền, tạo điều kiện cho khu vực 

khác thực hiện, nhưng Nhà nước vẫn giữ vai trò điều tiết, đảm bảo cung ứng 

và đảm bảo công bằng xã hội trong tiếp cận dịch vụ. 

Dịch vụ công là những hoạt động của các tổ chức nhà nước hoặc của các 

doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tư nhân được Nhà nước uỷ quyền để thực hiện 

nhiệm vụ do pháp luật quy định, phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu của cộng 

đồng, công dân; theo nguyên tắc không vụ lợi; đảm bảo sự công bằng và ổn 

định xã hội. 

Có 3 loại dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, dịch vụ công ích và 

dịch vụ sự nghiệp công 

3.1.1.2. Dịch vụ sự nghiệp công 

Dịch vụ sự nghiệp công là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục 

- đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông 

và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

Dịch vụ sự nghiệp công là loại dịch vụ phục vụ quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội (như giáo dục - đào 

tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, dịch vụ sự nghiệp công trong 
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các lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, giao thông vận tải, khoa học 

công nghệ…) do Nhà nước tổ chức cung cấp cho nhân dân và cộng động xã 

hội dưới các hình thức Nhà nước thành lập các đơn vị sự nghiệp cung cấp 

dịch vụ công thuộc sở hữu nhà nước, kinh phí hoạt động của các đơn vị này 

do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc đảm bảo một phần, một phần 

kinh phí do đối tượng thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công đóng góp (như học 

phí, viện phí…) theo quy định của pháp luật. Đồng thời Nhà nước tạo điều 

kiện, ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để cho các thành phần 

kinh tế khác trong xã hội tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

Dịch vụ sự nghiệp công là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục 

đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và 

báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Dịch vụ 

sự nghiệp công được phân thành 3 nhóm, căn cứ vào mức độ thiết yếu của 

dịch vụ đối với người sử dụng, bao gồm: Dịch vụ thiết yếu, dịch vụ cơ bản, 

dịch vụ khác hay dịch vụ gia tăng. 

3.1.1.3. Đơn vị sự nghiệp công lập 

Cụm từ “đơn vị sự nghiệp công lập” ở Việt Nam được sử dụng trong 

nhiều văn bản pháp luật khác nhau, với nhiều quan niệm khác nhau tùy từng 

giai đoạn đổi mới và phát triển, đến nay chưa có một cách hiểu thống nhất về 

khái niệm này: 

- Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài 

chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu, theo đó đơn vị sự nghiệp có 

thu là những đơn vị do Nhà nước thành lập, hoạt động có thu nhằm cung cấp 

các dịch vụ xã hội công cộng và các dịch vụ duy trì hoạt động bình thường 

của các ngành kinh tế quốc dân. Các đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 

thao, sự nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm.. do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thành lập. Các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, 

bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

chuyên môn được giao. 
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- Theo Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg ngày 15/01/2004 Phê duyệt 

Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004 - 2005: Đơn vị sự nghiệp 

công là những đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, khoa 

học công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, sự 

nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm... do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành 

lập. Các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm chi 

phí hoạt động thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 

được giao. Ngoài ra, đơn vị được phép thu một số khoản phí, lệ phí theo quy 

định của Nhà nước, thu thông qua hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ rất đa 

dạng và ở hầu hết các lĩnh vực. 

- Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị sự nghiệp 

công lập là những đơn vị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

thành lập (đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoảng riêng, có tổ chức 

bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán), hoạt động trong các lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo, dạy nghề, sự nghiệp y tế, đảm bảo xã hội, sự nghiệp văn 

hóa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác. 

- Tại điều 9 Luật Viên chức: Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ 

quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ 

công, phục vụ quản lý nhà nước. 

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015: Đơn vị sự nghiệp công 

lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp 

luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. 

Như vậy, Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức được thành lập theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công; 
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Từ các khái niệm trên, để xác định một đơn vị sự nghiệp công lập có thể 

dựa vào các tiêu chí sau: 

- Có quyết định thành lập của cơ quan quản lý có thẩm quyền ở trung 

ương hoặc địa phương; 

- Được Nhà nước cấp kinh phí, tài sản hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên 

và chi đầu tư để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị và chuyên môn 

được giao theo quy định của pháp luật; 

- Có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong quá 

trình hoạt động, được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật, được huy 

động vốn và vay vốn tín dụng; 

- Có chức năng cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước. 

3.1.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 

3.1.2.1. Mục đích phân loại đơn vị sự nghiệp công lập  

Mục đích của việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập là tạo căn cứ cho 

việc xác định cơ chế và các cách thức quản lý phù hợp với từng loại hình, sử 

dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô, tổ chức, tính 

chất hoạt động khác nhau, thuộc các lĩnh vực, địa bàn khác nhau. 

3.1.2.2. Căn cứ để phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập 

Việc xác định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc loại nào sẽ không đơn 

thuần chỉ căn cứ vào khả năng bảo đảm chi phí hoạt động của đơn vị hay mức 

độ tự chủ về tài chính mà cần căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng lĩnh 

vực hoạt động sự nghiệp, điều kiện thực tế, yêu cầu quản lý đối với mỗi loại 

hình đơn vị sự nghiệp cũng như trình độ, năng lực quản lý tại các đơn vị này. 

Riêng về phương diện quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự thì đơn vị sự nghiệp 

công lập nào cũng được giao quyền tự chủ, chỉ khác nhau về mức độ giao 

quyền. 

Hiện nay việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập dựa trên các căn cứ sau: 

Ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước hoặc thực hiện nhiệm vụ 

được giao và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập; 
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Tính chất, đặc điểm về chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3.1.2.3. Các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập 

Dựa vào các căn cứ trên có thể phân loại các đơn vị sự nghiệp theo các 

tính chất như sau: 

- Theo tính chất trực thuộc cơ quan có thẩm quyền quản lý 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện). 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc doanh nghiệp nhà nước; 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội. 

- Theo lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

+ Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Các 

trường học của các cấp bậc học, các trung tâm giáo dục đào tạo; 

+  Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế: các bệnh viện, các trung 

tâm y tế; 

+ Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ: các trung 

tâm nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm 

nghiên cứu… 
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+ Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: các 

đoàn văn hóa nghệ thuật, các nhà hát, các tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về 

văn hóa nghệ thuật; 

+ Đơn vị sự nghiệp kinh tế: đơn vị sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản, thủy lợi; các đơn vị này hoạt động nhằm phục vụ cho các ngành 

kinh tế đó. 

- Theo khả năng, mức độ thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập: 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ: là những đơn vị sự 

nghiệp được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, về tài chính, 

về tổ chức bộ máy, nhân sự. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ: là những đơn 

vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, 

tài chính, về tổ chức bộ máy, nhân sự. 

- Theo đặc điểm nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập 

+ Đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường 

xuyên tức là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp bù đắp toàn bộ chi phí hoạt động 

thường xuyên, ngân sách nhà nước không phải cấp kinh phí hoạt động thường 

xuyên cho đơn vị; 

+ Đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động 

thường xuyên tức là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp chưa tự trang trải toàn bộ 

chi phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước phải cấp một phần chi 

phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị; 

+ Đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu hoặc có nguồn thu sự nghiệp 

thấp không đảm bảo được chi phí hoạt động thường xuyên, do ngân sách nhà 

nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. 

Trên cơ sở phân loại đó mà xác định cơ chế quản lý viên chức đối với 

từng loại hình đơn vị sự nghiệp công lập cũng như nghiên cứu cơ chế quản lý 

phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị sự nghiệp công. 
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3.1.3. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập 

Các đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực, trực 

thuộc nhiều loại hình cơ quan tổ chức ở các cấp khác nhau, với nhiều tính 

chất, quy mô, đặc điểm khác nhau, nhưng dù đơn vị đó thuộc ngành nào, loại 

hình đơn vị sự nghiệp gì cũng đều có chung một số đặc điểm sau: 

 - Những tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội, không vì 

mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận; 

 - Mục đích hoạt động của đơn vị sự nghiệp công nhằm cung ứng dịch 

vụ hàng hóa công cộng, dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của cộng đồng xã hội; 

  - Sản phẩm của các đơn vị sự nghiệp công là sản phẩm mang lại lợi 

ích chung, có tính bền vững và gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra của cải 

vật chất cho xã hội; 

  - Hoạt động sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập luôn gắn 

liền và bị chi phối bởi chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; 

 - Các đơn vị sự nghiệp công có nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sự 

nghiệp, được sự bảo trợ của Nhà nước; 

 - Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công bị chi phối bởi tư tưởng định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn của Đảng và Nhà nước; 

chịu tác động, ảnh hưởng bởi cơ chế thị trường, xu hướng toàn cầu hóa. 

3.2. Tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công là các quy định về quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân 

sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công. 

3.2.1. Sự cần thiết phải thực hiện cơ chế tự chủ 

Thứ nhất, xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện cơ chế tự chủ 

- Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập là bước đột phá 

mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng 

cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Cơ 

chế, chính sách này đã “cởi trói” cho các đơn vị sự nghiệp công chủ động 
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phát triển và giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước.  

- Khu vực sự nghiệp công lập đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

đảm bảo cung ứng các dịch vụ công như giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể 

thao, khoa học - công nghệ nên đổi mới về cơ chế đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập là yêu cầu cấp thiết, góp phần ngày càng đáp ứng các nhu cầu 

thiết yếu và đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời đảm bảo cho các 

đối tượng chính sách và người nghèo được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ 

công cơ bản, thiết yếu với chất lượng cao hơn, công bằng hơn. 

- Việc mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập đã góp 

phần nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả dịch vụ công; tạo điều kiện 

cho người dân có thêm nhiều cơ hội được lựa chọn, tiếp cận với các dịch vụ 

có chất lượng ngày càng cao, thu nhập của người lao động từng bước được cải 

thiện, thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã góp phần thúc đẩy các cơ quan 

sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng công chức, viên chức phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị; tiết kiệm kinh 

phí, tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hoá công nghệ quản lý, tăng thu nhập 

cho đội ngũ công chức, viên chức. Mặt khác nhằm thúc đẩy thực hiện tốt chủ 

trương của Nhà nước về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tạo điều kiện 

tăng thu nhập hợp pháp cho người lao động gắn với chất lượng, hiệu quả công 

việc. 

- Cơ chế tự chủ đã tạo quyền chủ động và nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu trong việc sử dụng có hiệu quả biên chế, kinh phí, nguồn 

thu sự nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đảm bảo tính công khai, 

minh bạch, thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao hiệu quả hoạt 

động; từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và đáp ứng 

nhu cầu của xã hội. 

- Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập góp phần khẳng 

định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá trong việc 
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cung cấp dịch vụ công cho xã hội, huy động sự đóng góp của cộng đồng xã 

hội để phát triển các hoạt động sự nghiệp, từng bước giảm dần bao cấp từ 

ngân sách nhà nước. 

- Việc tăng cường trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị 

sự nghiệp công lập sẽ khuyến khích các đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ, 

nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, 

tăng cường thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác từ đó có thêm nguồn 

thu để tái đầu tư phát triển, cải thiện thu nhập cho người lao động, tạo điều 

kiện cho Nhà nước cơ cấu lại ngân sách nhà nước, dành thêm nguồn lực để 

chăm lo tốt hơn các đối tượng chính sách, người nghèo, các đối tượng bảo trợ 

xã hội. 

Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn thực hiện cơ chế tự chủ trong thời gian 

qua còn một số hạn chế. 

- Trong thời gian dài các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước đảm 

bảo kinh phí hoạt động như các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, 

trước yêu cầu đổi mới của đất nước và hoàn thiện thể chế kinh tế, cùng với sự 

phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, trình độ dân trí ngày càng cao, 

thu nhập của các tầng lớp nhân dân ngày càng tăng, đòi hỏi nhu cầu cung ứng 

dịch vụ công với chất lượng ngày càng cao và đa dạng, Nhà nước không thể 

và cũng không nên tiếp tục bao cấp cho mọi đối tượng và toàn bộ hoạt động 

sự nghiệp công, đòi hỏi phải nhanh chóng đổi mới cơ chế quản lý, trong đó 

cần tăng cường tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với tình 

hình phát triển hiện tại của đất nước và xu thế phát triển của các quốc gia trên 

thế giới. 

- Thực tiễn các dịch vụ công phát triển trong thời gian qua chưa đáp ứng 

được nhu cầu và yêu cầu của xã hội cả về số lượng và chất lượng, chưa huy 

động được nhiều nguồn lực trong xã hội cho phát triển dịch vụ công trong khi 

ngân sách nhà nước hàng năm phải dành một phần kinh phí không nhỏ cho 

nhiệm vụ chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, việc đổi mới cơ chế tự 

chủ nói chung và tự chủ về tài chính nói riêng đối với đơn vị sự nghiệp công 
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lập là rất cần thiết. 

Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ góp phần 

tạo ra động lực mới đối với sự phát triển đơn vị sự nghiệp công. Nhờ có cơ 

chế tự chủ, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được chủ động trong việc bố trí, 

sử dụng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với chức năng 

theo quy định của pháp luật. Đặc biệt tự chủ về tài chính sẽ nâng cao tính chủ 

động trong cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao thu nhập 

của người lao động và giảm sự bao cấp từ ngân sách nhà nước. Đây thực sự là 

chìa khóa để đơn vị nghiệp công tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối 

cảnh hội nhập hiện nay.  

3.2.2. Nội dung tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập 

trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16 về cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập với yêu cầu đặt ra là cần phải đổi mới toàn 

diện, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công. Mục tiêu của Nghị định này là 

nhằm đổi mới toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị một cách đồng bộ cả về thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. 

So với Nghị định số 43 thì Nghị định 16 đã điều chỉnh bổ sung một số 

điểm mới cụ thể như: Về tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân 

sự; Về giá, phí, danh mục dịch vụ sự nghiệp công; Về tự chủ tài chính đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập; Đổi mới cơ cấu và phương thức đầu tư của ngân 

sách nhà nước; Đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp 

công và đơn vị sự nghiệp công lập. Những đổi mới này nhằm thúc đẩy khu 

vực sự nghiệp công phát triển nhanh, mạnh và bền vững, nâng cao số lượng, 

chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu phát triển nhanh, mạnh 

và bền vững, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn các 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tăng 

cường thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác; đồng thời tạo điều kiện 

cơ cấu lại ngân sách nhà nước, dành thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho 
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các đối tượng chính sách, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. 

Theo đó các nội dung tự chủ của đơn vị sự nghiệp được quy định như 

sau: 

3.2.2.1. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ 

- Tự chủ trong xây dựng kế hoạch: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn 

vị sự nghiệp công bao gồm phần kế hoạch do đơn vị tự xác định phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị theo quy định của pháp luật và 

phần kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

+ Đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước: Đơn vị sự nghiệp công tự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo 

cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện; 

+ Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: 

Đơn vị sự nghiệp công xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ báo cáo cơ 

quan quản lý cấp trên để phê duyệt và quyết định phương thức giao kế hoạch 

cho đơn vị thực hiện. 

- Tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

+ Quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn 

vị, kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ; 

+ Tham gia đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với 

lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao; 

+ Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp 

ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật. 

3.2.2.2. Tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự 

- Tự chủ về tổ chức bộ máy: 

+ Đơn vị sự nghiệp công được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể 

các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị cấu 

thành trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

+ Riêng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 
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và đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên: Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị 

trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

- Tự chủ về nhân sự: 

+ Đơn vị sự nghiệp công xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, 

sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, 

người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp đồng lao động để thực 

hiện nhiệm vụ. 

+ Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và 

đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng 

người làm việc; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị trình cơ quan có thẩm 

quyền quyết định; đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân 

05 năm trước và không cao hơn số định biên hiện có của đơn vị, trình cơ quan 

có thẩm quyền quyết định (đối với các đơn vị sự nghiệp công mới thành lập, 

thời gian hoạt động chưa đủ 05 năm thì tính bình quân cả quá trình hoạt 

động). 

+ Trường hợp đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm 

và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc 

được xác định trên cơ sở định biên bình quân các năm trước theo hướng dẫn 

của Bộ Nội vụ. 

3.2.2.3. Tự chủ về tài chính 

- Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công sẽ căn 

cứ trên tổng thể các nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà 

nước (đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ, …) 

- Tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trên nguyên tắc đơn vị tự 

chủ cao về nguồn tài chính thì được tự chủ cao về quản lý, sử dụng các kết 

quả tài chính và ngược lại. Quy định này nhằm khuyến khích các đơn vị tự 
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chủ thấp phấn đấu tăng nguồn thu để được mức tự chủ cao hơn. 

- Tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp được quy định theo các mức độ cụ 

thể đó là:  

+ Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 

đầu tư;  

+ Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 

+ Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước 

đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính 

đủ chi phí); 

+ Tự chủ tài chính đối với đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có 

nguồn thu hoặc nguồn thu thấp, chẳng hạn như các trường tiểu học). 

- Tự chủ trong xác định mức thu: Đơn vị sự nghiệp công lập được tự xác 

định giá dịch vụ theo nguyên tắc thị trường đối với loại dịch vụ sự nghiệp 

công không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước (NSNN). Đối với loại dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN, đơn vị được quyết định mức thu 

theo lộ trình tính giá do Nhà nước công bố. 

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các đơn vị có điều kiện vươn lên nhanh 

hơn, Nghị định 16 quy định, căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị sự 

nghiệp công được thực hiện trước lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công. 

- Tự chủ trong chi đầu tư và chi thường xuyên: 

+ Các đơn vị sự nghiệp được chủ động sử dụng các nguồn tài chính được 

giao tự chủ, bao gồm nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công (kể cả 

nguồn ngân sách nhà nước đấu thầu, đặt hàng), nguồn thu phí theo quy định 

được để lại chi và nguồn thu hợp pháp khác, để chi thường xuyên. 

+ Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị được quyết 

định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.  
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Tuy nhiên, đối với một số định mức, tiêu chuẩn quy định mang tính chất 

chung cho khối cơ quan nhà nước, thì các đơn vị sự nghiệp công cũng phải 

tuân thủ, như tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; nhà làm việc; trang bị 

điện thoại; chế độ công tác phí nước ngoài; tiếp khách nước ngoài, hội thảo 

quốc tế. 

+ Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức 

chi cho phù hợp theo quy chế chi tiêu nội bộ. 

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập được chủ động xây dựng danh mục các 

dự án đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; sau khi danh mục dự 

án đầu tư được phê duyệt, đơn vị được quyết định dự án đầu tư; được vay vốn 

tín dụng ưu đãi của Nhà nước hoặc được hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư 

sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng theo quy định. Căn cứ yêu cầu phát 

triển của đơn vị, Nhà nước xem xét bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang thực 

hiện, các dự án đầu tư khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

Về chi tiền lương và thu nhập tăng thêm: 

+ Về tiền lương: Các đơn vị sự nghiệp chi trả tiền lương theo lương 

ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn 

vị sự nghiệp công. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo 

đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên 

phải tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị; ngân sách nhà 

nước không cấp bổ sung; đối với đơn vị chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và 

đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, chi tiền lương tăng thêm từ 

các nguồn theo quy định, bao gồm cả nguồn NSNN cấp bổ sung (nếu thiếu). 

+ Về phần thu nhập tăng thêm: các đơn vị được chủ động sử dụng Quỹ 

bổ sung thu nhập để thực hiện hiện phân chia cho người lao động trên cơ sở 

quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất 

lượng và hiệu quả công tác của người lao động.  

- Tự chủ về giá, phí: Giá, phí là vấn đề hết sức quan trọng để đơn vị sự 

nghiệp công lập có thể tiến tới hạch toán đầy đủ, từ đó chuyển sang cơ chế tự 
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chủ ở mức cao hơn, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công một cách bền 

vững; đồng thời, đây cũng là điểm quan trọng thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, 

tạo điều kiện thu hút thêm các nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế khác. 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về giá, phí và lộ trình 

tính giá dịch vụ sự nghiệp công, danh mục dịch vụ sự nghiệp công; đồng thời 

phân định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và 

dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Theo đó, 

đối với loại dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước thì đơn vị được tự xác định giá dịch vụ theo nguyên tắc thị trường. Đối 

với loại dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì Nhà 

nước ban hành danh mục và định giá. 

Để tạo động lực mới cho đơn vị sự nghiệp công phát huy hơn nữa vai trò 

đối với kinh tế - xã hội thì phải đổi mới cơ chế tài chính sự nghiệp công, xây 

dựng giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo sự 

cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp nói chung, đồng thời chấp 

nhận giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. 

Chính vì vậy, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đã quy định các điều về giá, 

phí và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công; đồng thời phân định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước và dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước như sau: 

Một là: Đối với loại dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước: Đơn vị sự nghiệp được tự xác định giá dịch vụ theo 

nguyên tắc thị trường. 

Hai là: Đối với loại dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước: Nhà nước ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và Nhà nước 

định giá; đồng thời quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công để phù 

hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và thu nhập của người dân. Trong 

đó, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công được quy định cụ thể qua các 

năm: 
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Đến năm 2016: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính 

chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định); 

Đến năm 2018: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí 

quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định); 

Đến năm 2020: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản 

lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. 

- Tự chủ về trích lập các quỹ: Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các 

khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) 

theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi, đơn vị được sử dụng để trích 

lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; quỹ bổ sung thu nhập; quỹ khen 

thưởng và quỹ phúc lợi. 

Ngoài ra, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP cũng cho phép các đơn vị được 

trích lập các quỹ khác theo quy định của pháp luật. Mức trích các quỹ căn cứ 

vào mức độ tự chủ tài chính của đơn vị. 

Đối với Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị tự bảo đảm 

chi thường xuyên: Trích tối thiểu 25% chênh lệch thu lớn hơn chi; đơn vị 

chưa tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trích tối thiểu 15%; đơn vị được 

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, nếu có kinh phí tiết kiệm chi và số tiết 

kiệm chi lớn hơn một lần quỹ tiền lương thực hiện, thì trích tối thiểu 5%.  

Ngoài ra, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị tự 

bảo đảm chi thường xuyên thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo quy 

định. Tiền trích khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

hoặc có nguồn gốc từ ngân sách được hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động 

sự nghiệp. 

Đối với Quỹ bổ sung thu nhập 

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được quyết định mức 

trích Quỹ bổ sung thu nhập (không khống chế mức trích); đơn vị tự bảo đảm 

chi thường xuyên trích tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương; đơn vị tự bảo 

đảm một phần chi thường xuyên trích tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương; 
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đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trích tối đa không quá 01 

lần quỹ tiền lương.  

 Việc xác định mức trích Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 3 lần 

quỹ tiền lương đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; trên cơ sở có so 

sánh với mức trần lương của các doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, cũng phù 

hợp với thực tế chi trả thu nhập tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp công lập 

hiện nay. 

Đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị tự bảo đảm 

chi thường xuyên: trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công trong 

năm của đơn vị; đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trích tối đa 

không quá 2 tháng tiền lương, tiền công; đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công. 

- Tự chủ trong giao dịch tài chính: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các 

đơn vị sự nghiệp trong giao dịch với bên ngoài, đặc biệt là trong các hoạt 

động liên doanh, liên kết, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho đơn vị; Nghị định 

16 đã quy định: Đơn vị sự nghiệp công được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân 

hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt 

động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước. Lãi tiền gửi 

đơn vị được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc bổ sung vào 

quỹ khác theo quy định của pháp luật (nếu có), không được bổ sung vào quỹ 

bổ sung thu nhập. 

Riêng các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu phí theo pháp 

lệnh phí, lệ phí, thì đơn vị sự nghiệp công vẫn phải mở tài khoản tại Kho bạc 

Nhà nước để phản ánh. 

 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP cũng quy định, đơn vị sự nghiệp công 

lập được huy động vốn, vay vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất theo quy 

định của pháp luật và phải có phương án tài chính khả thi để hoàn trả vốn vay; 

chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc huy động vốn, vay vốn. 
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4. QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

4.1. Sự cần thiết phải quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập 

Sau 30 năm đổi mới và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, hầu hết các ngành, các lĩnh vực kinh tế đã xây dựng được cơ 

chế hoạt động phù hợp nên đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy vậy, 

một số lĩnh vực sự nghiệp còn chậm đổi mới và lúng túng trong việc xây dựng 

cơ chế hoạt động, đặc biệt là cơ chế tài chính để vừa thực hiện được mục tiêu 

phát triển các sự nghiệp (như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi 

trường…) bảo đảm an sinh xã hội, công bằng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa 

phù hợp với những yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, tăng cường quản 

lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là yêu cầu cấp bách.  

 Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập hiêṇ nay, cùng với sự nghiệp phát 

triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, trình độ dân trí ngày càng cao, thu 

nhập của các tầng lớp dân cư ngày càng tăng, nhu cầu đòi hỏi cung ứng đơn 

vị sự nghiệp công với chất lượng ngày càng cao. Nhà nước không thể và cũng 

không nên tiếp tục bao cấp cho mọi đối tượng và toàn bộ hoạt động sự nghiệp 

công lập, yêu cầu đặt ra cần phải nhanh chóng đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế 

hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị cung ứng đơn vị sự nghiệp 

công lập cho phù hợp với yêu cầu phát triển và xu thế hội nhập. Thực tế sự 

đổi mới cơ chế quản lý và phương thức hoạt động của hệ thống các cơ sở 

cung cấp đơn vị sự nghiệp công lập trong những năm qua còn chậm. Chất 

lượng và hiệu quả cung ứng đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ sở này chưa 

tương xứng với vị trí và tiềm năng, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế nên kết quả hoạt động còn hạn chế. Do 

đó, Nhà nước cần phải tiếp tục tăng cường vai trò quản lý, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các đơn vị sự nghiệp phát triển hướng tới mục tiêu ngày càng tự chủ 

hoàn toàn về tài chính để giảm yêu cầu hỗ trợ tài chính từ phía Nhà nước, từ 

đó Nhà nước có thể dành thêm nguồn tài chính để chăm lo tốt hơn cho các đối 

tượng chính sách, các đối tượng nghèo, bảo trợ xã hội. 
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  Mặt khác, việc mở rộng hoạt động dịch vụ liên doanh, liên kết với các 

thành phần kinh tế ngoài nhà nước để mở rộng hoạt động cung ứng dịch vụ 

công của các đơn vị sự nghiệp công lập là sự sáng tạo, linh hoạt. Tuy nhiên ở 

nhiều đơn vị, việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí để 

cung ứng dịch vụ công và các dịch vụ liên kết còn lẫn lộn, không tách bạch, 

chưa đảm bảo công khai, minh bạch, một số đơn vị chạy theo lợi nhuận mà 

chưa chú trọng quan tâm đến chất lượng hoạt động, lạm dụng kỹ thuật để tăng 

thu (Ví dụ trong lĩnh vực y tế: lạm dụng kỹ thuật chiếu chụp, xét nghiệm; 

trong lĩnh vực giáo dục lạm dụng thu các loại quỹ, vấn đề dạy thêm, học 

thêm…) đòi hỏi cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật, kiểm tra các tiêu chí, các định mức kinh tế - kỹ thuật của đơn vị sự 

nghiệp, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu của người hưởng dịch vụ. 

  Để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công hạch toán được đầy đủ, 

toàn diện, vươn lên tự chủ ở mức cao hơn, đồng thời cạnh tranh một cách 

minh bạch, công bằng với các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, thì vấn đề giá 

dịch vụ công và lộ trình điều chỉnh giá là then chốt, nhưng cũng là vấn đề khó 

và nhạy cảm, bởi nó tác động lớn đến đời sống của đại đa số người dân, đặc 

biệt là đối với giá dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế. Thực tế, giá cả dịch vụ 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập thường không bám sát giá thị trường, 

chưa phản ánh đúng chi phí hợp lý đầu vào do được Nhà nước bao cấp, hoặc 

được hưởng lợi thế độc quyền, chưa tương xứng với chất lượng dịch vụ. Vì 

vậy, để xử lý một phần mâu thuẫn này cần phải có bàn tay của Nhà nước 

đứng ra để điều chỉnh giá, đồng thời xây dựng những chính sách hợp lý hỗ trợ 

cho các đối tượng chính sách, người nghèo và hỗ trợ đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập trong trường hợp cần thiết. 

  Hơn nữa, thực tiễn cho thấy khả năng nguồn lực của ngân sách nhà 

nước còn hạn chế nhưng áp lực ngày càng lớn trong việc đáp ứng nhu cầu chi 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội, 

trong khi vẫn phải giữ các giới hạn nợ trong ngưỡng đảm bảo an ninh tài 
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chính quốc gia, đòi hỏi phải tăng cường quản lý nhà nước, chú trọng sắp xếp, 

bố trí nguồn lực hợp lý của ngân sách nhà nước dành cho các lĩnh vực sự 

nghiệp công. Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động 

dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lộ trình cải cách hành chính nhà nước và 

mở rộng hợp tác quốc tế ở Việt Nam, nâng cao công tác quản lý tài chính đối 

với các đơn vị sự nghiệp công lập là rất cần thiết. 

  Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đó đã đặt ra vấn đề phải tiếp tục đổi 

mới cơ chế, nhằm cải cách mạnh mẽ hơn nữa khu vực sự nghiệp công lập. 

Tuy nhiên, cũng như cải cách hành chính nhà nước hay cải cách khu vực 

doanh nghiệp nhà nước, lộ trình, bước đi, mức độ thành công của quá trình 

này phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 

ủy, lãnh đạo các bộ, ngành, các chính quyền địa phương hay nói cách khác 

cần thiết phải tiếp tục tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

4.2. Nguyên tắc quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập 

Quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ cần đảm bảo 

một số nguyên tắc sau: 

- Đơn vị tự chủ càng cao về tài chính thì được tự chủ cao trong triển khai 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự.  

- Đảm bảo công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật trong quá 

trình thực hiện các nội dung tự chủ. 

- Hoạt động sản xuất hàng hoá, cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

được giao, phù hợp với khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị. 

- Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước cơ quan 

quản lý cấp trên trực tiếp, trước nhân dân và đảm bảo tuân thủ những quy 

định của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của mình; đồng thời chịu sự 

kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, lợi ích của cộng đồng, đảm bảo quyền, 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
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- Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ phải 

hướng tới việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ngày càng tốt hơn cho các 

tầng lớp nhân dân và đảm bảo công bằng cho các đối tượng chính sách và 

người nghèo được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu. 

- Nhà nước vẫn thường xuyên quan tâm đầu tư, hỗ trợ để hoạt động cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công của các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự 

chủ ngày càng phát triển; bảo đảm cho các đối tượng chính sách - xã hội, 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được 

thụ hưởng các dịch vụ theo quy định ngày càng tốt hơn. 

4.3. Nội dung quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và 

đơn vị sự nghiệp công 

Mục đích hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo ra các 

sản phẩm hàng hóa dịch vụ sự nghiệp công phục vụ nhu cầu thiết yếu; đảm 

bảo các quyền cơ bản của công dân; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội. 

- Những nội dung quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và 

đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: 

Thứ nhất, xây dựng pháp luật về quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự 

nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công; khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập 

môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc 

mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

Thứ hai, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, 

lĩnh vực; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ 

sự nghiệp công do Nhà nước quản lý; quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao 

nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. 

Thứ ba, quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; 

cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu 

quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. 

Thứ tư, quy định lộ trình tính đủ giá, phí để đơn vị sự nghiệp công thực 
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hiện và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ sự 

nghiệp công. 

Thứ năm, quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể và điều 

kiện tổ chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; sắp xếp, chuyển đổi các 

đơn vị sự nghiệp công theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

giao quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc. 

Thứ sáu, quy định về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công sang đơn vị sự 

nghiệp ngoài công lập hoặc doanh nghiệp. 

Thứ bảy, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt 

động dịch vụ sự nghiệp công. 

Thứ tám, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong hoạt động cung ứng 

dịch vụ sự nghiệp công; 

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý các đơn 

vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: 

+ Các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm 

quyền ban hành các văn bản: 

* Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực quản lý; 

* Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công; 

* Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành các dịch vụ sự nghiệp công 

do Nhà nước quản lý; 

* Tiêu chí, tiêu chuẩn dịch vụ sự nghiệp công; 

* Cơ chế đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công. 

+ Các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp, chuyển đổi, giải thể các 

đơn vị sự nghiệp công theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

+ Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước 
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pháp luật đối với các quyết định thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị. 

+ Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu 

chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài 

sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo 

quy định. 

+ Tổ chức, thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp 

luật về viên chức. 

+ Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước giao, thực 

hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động, kiểm 

toán theo quy định. 

+ Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy 

định. 

+ Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của 

đơn vị theo quy định của pháp luật. 

4.4. Quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về đổi mới quản 

lý các đơn vị sự nghiệp công lập 

4.4.1. Quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý các đơn vị sự ngjiệp 

công lập 

- Nghị quyết Đại hội Đảng X: “Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức 

cung cấp dịch vụ công là khâu đột phá quan trọng để phát triển nhanh và có 

hiệu quả các lĩnh vực xã hội. Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, luôn phải coi trọng yêu cầu 

nâng cao các phúc lợi cơ bản của nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, 

vùng nghèo, các đối tượng chính sách”. 

Thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 ban Chấp hành Trung ương khóa X về 

tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối 

với một số loại hình dịch vụ công cơ bản cụ thể là: “Tăng cường đầu tư và đổi 
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mới cơ chế quản lý của nhà nước để các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển 

mạnh mẽ có hiệu quả”. 

Kết luận của Trung ương số 20-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp 

hành trung ương khóa X về cải cách tiền lương, cụ thể là; Đổi mới cơ chế 

hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương) đối với khu vực sự 

nghiệp công lập theo hướng đơn vị sự nghiệp công lập được thu phí (giá) dịch 

vụ tính đủ tiền lương và từng bước tính đủ các chi phí khác; đó có tiền lương) 

đối với khu vực sự nghiệp công lập theo hướng đơn thực hiện hạch toán thu, 

chi (không vì mục đích lợi nhuận); 

Nhà nước huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển các hoạt động 

dịch vụ sự nghiệp công. Nhà nước tiếp tục đảm nhiệm vai trò cung cấp một số 

dịch vụ sự nghiệp có vai trò thiết yếu đối với xã hội và giữ vai trò chủ đạo, 

đồng thời thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ một số loại hình dịch vụ sự nghiệp 

trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường cho các thành 

phần kinh tế ngoài nhà nước đảm nhiệm, có chính sách thu hút tối đa nguồn 

lực của xã hội, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (bao gồm cả 

đầu tư nước ngoài) tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp đặt dưới giám 

sát và quản lý của nhà nước. 

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách giá dịch vụ giáo dục - đào tạo, 

y tế; phát triển dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, dịch vụ khoa 

học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể thao, dịch vụ việc làm. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục khẳng định: cần phải đổi 

mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công theo hướng 

nâng cao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, 

nhân sự và tài chính; xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ công, thu hút các thành phần 

kinh tế tham gia vào lĩnh vực này. 

4.4.2. Định hướng của Đảng về đổi mới quản lý các đơn vị sự ngjiệp 

công lập 

Đổi mới dịch vụ sự nghiệp trên cơ sở xác định là loại hình cung ứng dịch 

vụ có tính chất đặc thù. Trong từng lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp cần xác định 
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rõ trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của người thụ hưởng dịch vụ trong 

việc chia sẻ, đóng góp chi phí cung cấp dịch vụ công theo hướng làm rõ 

những loại dịch vụ sự nghiệp phục vụ chung cho cộng đồng thì nhà nước đảm 

bảo cung cấp, người dùng phải trả giá cung cấp dịch vụ, những loại dịch vụ sự 

nghiệp người dùng phải trả đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ và những loại 

dịch vụ nhà nước hỗ trợ một phần chi phí, người dùng phải đóng góp một 

phần chi phí phù hợp với thu nhập xã hội. 

Mục đích của việc đổi mới cơ chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập là 

phải hướng tới việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tốt hơn cho các tầng lớp 

nhân dân và đảm bảo cho các đối tượng chính sách và người nghèo được tiếp 

cận và hưởng thụ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu với chất lượng cao hơn, 

công bằng hơn. 

Để tạo động lực mới cho đơn vị sự nghiệp công phát huy hơn nữa vai trò 

đối với kinh tế - xã hội thì phải đổi mới cơ chế tài chính sự nghiệp công, xây 

dựng giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo sự 

cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp nói chung, đồng thời chấp 

nhận giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. 

Với mục tiêu hướng tới là khuyến khích các đơn vị sự nghiệp phát huy 

khả năng tự chủ ở mức cao hơn; thúc đẩy khu vực sự nghiệp công lập phát 

triển nhanh, mạnh và bền vững; nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, 

đáp ứng tốt hơn cho các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường 

cạnh tranh bình đẳng, tăng cường thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế 

khác; đồng thời, tạo điều kiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, dành thêm 

nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, người nghèo, các 

đối tượng bảo trợ xã hội.  

Trong giai đoạn tới, đổi mới quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo 

các định hướng sau đây: 

Một là, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với dịch 

vụ sự nghiệp công phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo công bằng xã hội. 
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Hai là, Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc đầu tư cơ sở vật 

chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công cơ bản. Đảm nhiệm vai trò cung 

cấp một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công có tính chất thiết yếu, đồng thời 

thực hiện đồng bộ các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa 

nguồn lực của xã hội tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp công đặt dưới 

sự giám sát và quản lý của Nhà nước. 

Ba là, tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để tạo điều 

kiện hơn nữa cho các cơ quan chủ động trong sử dụng biên chế và kinh phí 

một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Thúc 

đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, theo vị trí việc làm, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí, 

tăng thu nhập cho đội ngũ viên chức 

Bốn là, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ công theo định hướng cụ 

thể: Thực hiện chuyển đổi từ việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập như hiện nay sang thực hiện phương thức đặt hàng, mua 

hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ dựa trên cơ sở hệ thống định mức kinh 

tế - kĩ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ. 

Chuyển dần từ phương thức cấp phát trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công sang 

cấp phát cho đối tượng thụ hưởng. Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với 

nhóm các đơn vị cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hoá 

cao, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (các trường đại học, cơ sở dạy 

nghề, bệnh viện…) được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị 

theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; đơn vị được vay vốn các tổ chức tín 

dụng, huy động của các cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và 

nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp. Thực hiện minh bạch các hoạt động 

liên doanh, liên kết; khắc phục tình trạng công - tư lẫn lộn. 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cho các 

đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm của 
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người đứng đầu trong quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp, có cơ chế giám 

sát, kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

Sáu là, đổi mới cơ chế theo hướng tính đủ giá dịch vụ đặt hàng sản 

phẩm, dịch vụ sự nghiệp công; Nhà nước quy định giá hoặc khung giá sản 

phẩm, dịch vụ đối với các loại dịch vụ cơ bản, có vai trò thiết yếu đối với xã 

hội; từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý trong giá dịch vụ sự 

nghiệp phù hợp với thị trường và khả năng của ngân sách nhà nước; thực hiện 

có lộ trình việc xoá bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ.  

Bảy là, Nhà nước đảm bảo kinh phí để các đối tượng chính sách, gia đình 

có công và người nghèo được thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, 

thiết yếu; Đối với các đối tượng còn lại, thực hiện chính sách chia sẻ chi phí 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công... 

Tám là, hoàn thiện thể chế về cơ cấu và phương thức đầu tư của ngân 

sách nhà nướ. Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng 

đồng bào dân tộc ít người, vùng miền núi, biên giới và hải đảo; Thực hiện hỗ 

trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách xã hội, các đối tượng nghèo để 

được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu với 

chất lượng cao hơn. 

Chín là, tăng cường hoàn thiện các công cụ quản lý và vai trò kiểm tra, 

giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch 

vụ công nhằm phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các mặt trái của cơ chế 

thị trường.  

CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN 

1. Mô hình tổng thể của bộ máy nhà nước? Vai trò của bộ máy hành 

chính nhà nước trong bộ máy nhà nước. 

2. Phân tích được mối quan hệ giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư 

pháp; 

3. Thực trạng bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương. 
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4. Nêu đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 

5. Trình bày mục tiêu và nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nước 

6. Nêu các căn cứ để phân loại đơn vị sự nghiệp công lập.  

7. Nêu đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập. Sự cần thiết phải thực 

hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

8. Tại sao Nhà nước phải quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập? 

9. Phân tích các nguyên tắc quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Tại 

sao nhà nước không quản lý trực tiếp đối với đơn vị sự nghiệp công lập? 

10. Phân tích các nội dung quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập.  
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CHUYÊN ĐỀ 2  

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG 

TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LÂP̣ 

 

1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CẤP PHÒNG 

TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

1.1. Vị trí 

Nhìn chung, trong các loại hình đơn vị sự nghiệp thì phòng là một cấp 

(thường ở cấp thứ 2 hoặc 3 trong mô hình tổ chức). Chức năng chung của cấp 

phòng là tiếp nhận, tổ chức thực hiện các mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp 

thông qua các văn bản quản lý đồng thời đề xuất các kiến nghị, nguyện vọng 

của đơn vị với cấp trên về các chủ trương chính sách trong quá trình tổ chức, 

triển khai thực hiện, nhất là các lĩnh vực có tính chuyên môn, kỹ thuật và 

nghiệp vụ trong đơn vị. 

Cấp phòng có nhiều cấp độ khác nhau theo vị trí của đơn vị sự nghiệp, 

tuy nhiên có hai cấp được chú trọng nhất của đơn vị sự nghiệp công lập, đó là: 

- Cấp phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ (tương đương). 

- Cấp phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp ở địa phương cùng cấp với sở, 

ban, huyện của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Đây là vị trí của các phòng ngoài hoạt động chuyên môn của ngành, lĩnh 

vực còn tham gia cung cứng dịch vụ công hoặc tham vấn hoạt động quản lý 

nhà nước, không hoàn toàn giống như các đơn vị sự nghiệp thuộc các đơn vị 

sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, … 

Trong quá trình hoạt động, tùy theo vị trí của các đơn vị sự nghiệp trung 

ương và địa phương mà phân định chức năng, thẩm quyền khác nhau. 

1.2. Chức năng 

1.2.1. Xác định rõ mục tiêu hoạt động của phòng 

Để có cơ sở xác định mục tiêu rõ ràng cho hoạt động của phòng, cần 
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nghiên cứu một số nội dung liên quan đến phòng mình phụ trách, như: 

- Nghiên cứu các văn bản, tài liệu, thông tin có liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của phòng để xác định mục tiêu hoạt động, từ đó có căn cứ xác định 

từng nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch hoạt động (quy chế, quyết định, kế hoạch 

đơn vị, chỉ tiêu được giao, …). 

- Nghiên cứu, xác định rõ những định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp của ngành/lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu 

được giao để tìm ra hướng đi cũng như mức độ phù hợp/không phù hợp của các 

văn bản quản lý cấp trên. 

- Cập nhật tình hình thực tế, đánh giá thực tế, hoàn cảnh trong nước, địa 

phương và bối cảnh quốc tế liên quan đến ngành/lĩnh vực mình phụ trách  

Xác định rõ mục tiêu cần theo những đặc tính: 

- Cụ thể (Specific) 

- Có thể đo được (Measurable) 

- Có thể đạt được (Attainable) 

- Hướng kết quả (Result-oriented)  

- Hợp thời (Time bound) 

Đây chính là cơ sở giúp các lãnh đạo cấp phòng xác định rõ mục tiêu 

hoạt động, đưa ra được hướng đi cụ thể cho phòng mình. 

1.2.2. Xây dựng các tiêu chí hoạt động trong quản lý thực hiện nhiệm 

vụ của phòng 

Nhằm đưa ra hệ tiêu chí hành động trong quá trình tổ chức thực hiện, 

trước hết phải căn cứ vào mục tiêu đã được xác định, dự kiến các nội dung 

trong mỗi nhiệm vụ ở từng giai đoạn phải thực hiện, xác định các yếu tố tác 

động, các tình huống xảy ra. Trên cơ sở phân tích các thông tin thu thập để 

xây dựng và lựa chọn các tiêu chí tối ưu, lấy ý kiến các đối tác liên quan, 

tham khảo đóng góp của đồng nghiệp, chuyên gia, các nhà khoa học và cấp 

trên trước khi tổ chức thực hiện. Hệ tiêu chí hành động trong quá trình tổ chức 

thực hiện bao gồm nội dung các tiêu chí, phần trăm thực hiện qua các giai 

đoạn trong năm kế hoạch, mức độ đạt được. 
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Xác định rõ tiêu chí hoạt động cấp phòng nhằm phấn đấu tổ chức công 

việc được giao của phòng mà còn là định hướng để công chức trong phòng 

phấn đấu. 

1.2.3. Huy động sự tham gia của nhân viên  

Nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo của của mình, và tạo ra sự đồng 

thuận, khích lệ các nhân viên dưới quyền làm việc tốt thì điều quan trọng là 

phải tạo được cái uy của người lãnh đạo, các ý kiến đưa ra phải mang tính 

thuyết phục cao, biết phát huy hết năng lực, sở trường của từng nhân viên, 

hiểu được nhân viên mình về trình độ, năng lực, hoàn cảnh, ý nguyện.  

Để vận động, lôi kéo sự đồng tình ủng hộ, sự tham gia của mọi người đối 

với lãnh đạo nhằm có sự thống nhất về quan điểm, lập trường, về cách giải 

quyết công việc. Trong trường hợp này, để đạt được mục đích hay không phụ 

thuộc vào khả năng thuyết phục của lãnh đạo, quản lý cấp phòng. 

Huy động sự tham gia của nhân viên dưới quyền là đưa ra tình tiết, sự 

kiện, phân tích, giải thích làm cho người khác thấy đúng, thấy hay mà tin 

theo, làm theo, phải luôn biết tạo ra uy tín, cách thể hiện tình cảm và cách lập 

luận của mình, cần quan tâm chân thành và đồng cảm đến đời sống, những 

nỗi lo lắng và thể hiện mong muốn, nỗ lực giải quyết vấn đề là điều kiện đầu 

tiên để có thể thành công trong quá trình huy động sự tham gia của nhân viên 

dưới quyền.  

Nhận thức là điều kiện quan trọng để con người đi đến một quyết định, 

một việc làm nào đó. Trong phòng có nhiều đối tượng mà trình độ nhận thức 

không giống nhau, chỉ có nhận thức không thôi thì chưa đủ, ngoài việc đưa ra 

lý lẽ, phân tích, chứng minh cho người đối thoại thấy rõ đúng sai, tốt xấu, lợi 

hại, còn phải biết gợi lên những tình cảm nhất định ở người dưới quyền, động 

viên, khích lệ họ. Sự phân tích, lập luận cần có những dẫn chứng cụ thể để 

minh hoạ. 

Phải có cách đánh giá nhằm động viên nhân viên kịp thời như đánh giá 

theo mức độ hoàn thành, đánh giá dựa vào năng lực chuyên môn, khi thực 

hiện các mục tiêu đặc biệt, sáng kiến, sự tham gia, ... 
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Bên cạnh khuyến khích bằng vật chất đối với các chuyên viên, việc 

khích lệ bằng tinh thần là trách nhiệm quan trọng của lãnh đạo cấp phòng  

trong quản lý nhân viên và hoạt động. Một số hình thức khích lệ bằng tinh 

thần thường vận dụng ở cấp phòng bao gồm: 

- Biết khen ngợi và động viên kịp thời khi chuyên viên làm việc tích cực 

và có kết quả. Trong hoạt động quản lý, lời khen ngợi đúng lúc, đúng chỗ là 

liều thuốc tinh thần đối với đội ngũ chuyên viên trong phòng. 

- Đánh giá khách quan, chính xác và công bằng về tư cách, năng lực 

và thành tích công tác của chuyên viên trong phòng. Mục đích của việc 

đánh giá chính xác này nhằm:  

(1) cho thấy những cải tiến cần có trong phân công, phân nhiệm hay quy 

trình làm việc trong phòng;  

(2) chỉ ra được những yêu cầu về tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng năng lực 

làm việc của chuyên viên trong phòng. 

- Quan tâm tới đời sống và gia đình của các thành viên trong phòng, bao 

gồm thăm hỏi, động viên nhau khi gia đình có việc vui, buồn, chia sẻ tình cảm 

chân thành với nhau. 

Làm tốt các hình thức khích lệ tinh thần nêu trên sẽ tạo được môi trường 

làm việc đoàn kết, tin cậy và bầu không khí lành mạnh trong phòng. Môi 

trường làm việc tốt chính là cơ sở để các chuyên viên làm việc tích cực hơn, 

và gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể.  

Cần nói rằng khích lệ thành công là sự kết hợp giữa tính khoa học và 

nghệ thuật làm việc với con người. 

Đoàn kết là một nội dung hết sực quan trọng để tăng cường sức mạnh tập 

thể và huy động tối đa sự tham gia của tâp thể nhân viên dưới quyền cho mục 

đích chung. 

1.2.4. Xây dựng hệ thống chế tài quản lý nội bộ của lãnh đạo cấp 

phòng 

Ngoài hệ thống kỷ luật cũng như đánh giá hệ thống chế tài quản lý nội 

bộ phải gắn chặt chế tài với các hoạt động của đơn vị, cần phải xem xét đến 
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các hoạt động của nhân viên trong phòng với quan hệ của người lãnh đạo. 

- Tạo cơ hội tham gia cho các thành viên 

- Giao tiếp và chia sẻ thông tin 

- Đánh giá sự đóng góp của mỗi thành viên 

- Làm việc với các đội khác 

- Tác động tương tác 

- Linh động trong phản hồi đối với thay đổi 

- Thực hiện cam kết và tận dụng kỹ năng 

- Khuyến khích sáng kiến và cách tiếp cận mới 

- Giải quyết xung đột 

- Ưu tiên cam kết đội hơn quyền lợi cá nhân 

- Trách nhiệm với nhau về mọi vấn đề 

- Thoả thuận để xử lý các vấn đề nảy sinh 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của cá nhân 

- Chịu trách nhiệm về vấn đề trong phòng 

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể 

- Đại diện cho tập thể trước người khác 

- Nhận hồi đáp của tập thể để điều chỉnh 

- Tin tuởng các thành viên khác 

- Nhắc nhở người khác tuân thủ các thoả ước. 

- Sử dụng phản hồi để cùng có trách nhiệm. 

- Mỗi thành viên tuân thủ các thoả ước đó đề ra. 

- Cùng giúp đỡ từng người tuân thủ thoả ước. 

Kết hợp các chế tài với vận dụng trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ 

thể đảm bảo hợp pháp, hợp lý và mang tính tiến bộ sẽ tạo nên sự đồng thuận 

cao trong hoạt động quản lý. 

1.2.5. Những yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu của lãnh đạo 

cấp phòng 

Trong qua trình tiếp nhận thực thi mệnh lệnh cấp trên cũng như kiến 

nghị, phản hồi trở lại đồng thời cùng chung một mục tiêu của tổ chức thì lãnh 
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đạo cấp phòng thể hiên khả năng tham mưu của mình đối với cấp trên. 

Thứ nhất, đề xuất hướng giải quyết vấn đề liên quan đến thực thi nhiệm 

vụ thường dựa vào các nội dung 

- Dựa trên cơ sở nguyên lý, lý thuyết, các qui luật vận động có liên quan 

đến giải quyết vấn đề. Đôi khi cần phải kết hợp với các nguyên lý vận động 

của những yếu tố liên quan đến nội dung định hướng. 

- Dựa vào những diễn biến thực tế của các yếu tố tham gia quá trình kinh 

tế hay xã hội. Có những hoạt động thực tế diễn ra theo qui luật do định hướng 

của chủ thể về mục tiêu mang tính ý chí chủ quan, có tính qui luật trong một 

số trường hợp thực tiễn. 

- Xây dựng phương án tránh được những rủi ro giúp cho việc định hướng 

giải quyết vấn đề chính sách có tính khả thi cao. 

Thứ hai, Đề xuất mục tiêu  

- Mục tiêu định tính thường xuyên suốt cả quá trình tổ chức thực hiện 

phương án. Mục tiêu định tính trực tiếp mang ý chí chính trị của chủ thể xây 

dựng phương án giải quyết vấn đề chính sách công, nên cần được xác định 

thật rõ ràng, cụ thể, tránh tình trạng chung chung khó thực hiện. 

- Mục tiêu định lượng thường gắn với mỗi quá trình hoạt động cụ thể, vì 

thế nó ít bị chi phối bởi ý chí của chủ thể xây dựng phương án. Chính vì gắn 

với mỗi hoạt động cụ thể, nên mục tiêu định lượng có thể bao gồm một tập 

hợp lượng giá trị phản ánh các phương diện khác nhau của phương án giải 

quyết. 

- Để đảm bảo cho phương án giải quyết vấn đề chính sách có tính khả thi 

cao, các chủ thể cần xem xét kết hợp cả những mục tiêu định tính và định 

lượng thành hệ mục tiêu phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế trong mỗi 

giai đoạn. 

Thứ ba, Đề xuất phương án giải quyết  

Phương án giải quyết là sự tích hợp giữa hệ thống mục tiêu và các biện 

pháp thực hiện. Đối với các phương án khác nhau thường thể hiện ở cấp độ 

mục tiêu khác nhau hay những biện pháp cơ bản khác nhau. Khi xây dựng 
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phương án không nên đưa ra chỉ một phương án duy nhất để tránh tình trạng 

bị động, cứng nhắc trong thực hiện mục tiêu. Những cũng không nên đưa ra 

quá nhiều phương án dẫn đến lãng phí và tản mạn trong giải quyết vấn đề 

chính sách công. Mức hợp lý là 2 - 3 phương án, trong đó các phương án 

không nên chênh lệch nhau quá mức về mục tiêu thực hiện.  

Đề xuất lựa chọn phương án tối ưu, được xem là phương án có mục tiêu 

phù hợp với mong muốn của chủ thể, có những biện pháp tương thích với 

mục tiêu và tiết kiệm về chi phí tài chính, nhân lực, đồng thời đảm bảo yêu 

cầu về tiến độ thời gian. Việc xác định phương án tối ưu cũng không phải dễ 

dàng, vì nó bị chi phối bởi nhận thức của chủ thể có thẩm quyền lựa chọn và 

các chủ thể liên quan. Khi lựa chọn phương án tối ưu cần dựa vào các tiêu 

chuẩn để xem xét, đồng thời cũng kiểm tra, đánh giá các căn cứ khoa học 

được dùng khi xây dựng phương án chính sách và nghiên cứu phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến mô hình chính sách nếu được triển khai thực hiện. Việc 

xem xét ở đây có thể được thực hiện bằng cách cho điểm từng nội dung rồi 

tổng hợp lại, hay cũng có thể sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp 

thay thế hay phương pháp loại trừ để có được một quyết định đúng đắn nhất. 

Lựa chọn phương án tối ưu không nên chỉ dừng lại ở cấp hoạch định, mà cần 

mở rộng đến các đối tượng thực thi chính sách để vừa đảm bảo tính khách 

quan, vừa tạo nên sự đồng thuận giữa chủ thể và khách thể trong quá trình lựa 

chọn. 

1.3. Nhiệm vụ cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Trong đơn vị sự nghiệp, cấp phòng thường có những nhiệm vụ chủ yếu 

sau đây: 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của phòng theo sự phân 

công của cấp trên.  

- Xây dựng, trình cấp trên các dự thảo các phương án tổ chức thực hiên 

nhiệm vụ chuyên môn của phòng. 

- Xây dựng, trình cấp trên các đề án liên quan đến kế hoạch, phạm vi, 

chức năng, nhiệm vụ của phòng. 
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- Xây dựng, trình cấp trên xét và phê duyệt, ban hành các quyết định, chỉ 

thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý của phòng 

- Xây dựng, trình cấp trên xây dựng cũng như các hoạt động liên quan 

của đơn vị (nội quy, quy chế, kế hoạch tác nghiệp, văn hóa tổ chức, ...) 

- Tổ chức thường xuyên các nghiệp vụ chuyên môn của phòng nhứ: 

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo tình hình thực hiện trong phạm vi quản 

lý, chủ động thực hiện các tác nghiệp liên quan đến hoạt động chuyên môn, 

tham mưu tư vấn, báo cáo, ... theo quy định của pháp luật.  

- Trực tiếp quản lý con người, cơ sở vật chất, tài chính được giao của 

phòng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị. 

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO 

2.1. Khái niệm lãnh đaọ, quản lý 

a) Khái niệm “quản lý” 

Quản lý là khái niệm rộng về diện và phức tạp về nội hàm. Hiện nay, có 

nhiều khái niệm khác nhau về quản lý.  

“Quản lý là nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua những người 

khác” (Mary Parker Follett, 1936). 

“Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công 

việc của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đạt 

được các mục tiêu của tổ chức” (Stoner, 1995). 

Quản lý còn là tác động tương hỗ của chủ thể và đối tượng quản lý. Để 

duy trì được năng suất người lao động, các điều kiện làm việc tối ưu, tận dụng 

tối đa các nguồn lực; thông qua các qui trình, kỹ thuật, công đoạn quản lý 

nhằm hướng tới việc đạt được mục tiêu của tổ chức; đồng thời quản lý cũng 

bao gồm việc dự đoán các vấn đề và giải quyết được các vấn đề đó.  

Như vậy, có thể sử dụng khái niệm quản lý sau đây: “Quản lý là ngành 

khoa học, nghệ thuật và một nghề nhằm huy động tất cả các nguồn lực (nhất 

là nguồn nhân lực), thông qua các quy trình, kỹ thuật, tác động có chủ đích, 
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hướng tới việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức”. 

b) Khái niệm “lãnh đạo” 

 “Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ 

chức để đạt tới mục tiêu” (Rauch và Behling, 1984);  

“Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của 

nhóm để đạt tới những mục tiêu chung” (Hemphill và Coons, 1957);  

 “Lãnh đạo là sự ảnh hưởng đến cá nhân một cách trực tiếp nhằm đạt 

mục tiêu” (Marianne - Đan Mạch, 2004). 

Nhìn từ góc độ quản lý nhà nước, có thể cho rằng: “Lãnh đạo là quá trình 

gây ảnh hưởng và tác động tới con người và tổ chức; là đưa ra những chủ 

trương, phương hướng phát triển tổ chức; nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế - 

xã hội đặt ra trong một giai đoạn, phù hợp với yêu cầu và điều kiện trong các 

giai đoạn phát triển của tổ chức”. 

2.2. Phân biệt lãnh đạo và quản lý. 

Thông thường người ta phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý dựa trên một 

số cơ sở sau: 

Quản lý: 

- Giữ cho hệ thống tổ chức hoạt động trơn tru; 

- Dự báo và ra lệnh; 

- Đạt kết quả công việc theo mục tiêu; 

- Các mục tiêu: Lập kế hoạch và dự trù ngân sách, kiểm soát và giải 

quyết vấn đề; 

- Con người: Tổ chức và bố trí nhân sự; 

- Văn hoá: Sống cùng (củng cố, phát triển nó). 

Lãnh đạo: 

- Phát triển tổ chức và xác định tương lai cho tổ chức; 

- Tạo ra sự thay đổi để phát triển tổ chức theo mục tiêu; 

- Các mục tiêu: Thiết lập phương hướng, tạo động cơ và gây cảm hứng; 

- Con người: Liên kết con người; 

- Văn hoá: Tạo ra văn hoá. 
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Bảng 1: So sánh giữa người quản lý và người lãnh đạo 

TT Người quản lý Người lãnh đạo 

1 Làm việc theo đúng cách Làm đúng công việc 

2 Xác định được các mục tiêu 
Có tầm nhìn, xác định được viễn 

cảnh 

3 Chỉ đạo và kiểm soát cấp dưới Gây cảm hứng và tạo cam kết 

4 
Thực hiện quyền lực (từ trên 

xuống dưới) 

Thực hiện ảnh hưởng (chiều dọc 

và chiều ngang) 

5 Có tính phân tích Có tính đổi mới 

6 
Tập trung vào việc duy trì, phát 

triển 
Tập trung vào sự thay đổi 

7 Hướng vào nhiệm vụ Hướng vào con người 

2.3. Tầm quan trọng của công tác quản lý, lãnh đạo 

Người lãnh đạo là người đứng đầu, là người hướng dẫn, chỉ huy một cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. Người lãnh đạo là người có khả năng dẫn dắt, chỉ huy 

và hướng dẫn những người khác trong phạm vi và trách nhiệm của mình. Để 

làm được việc này, ngoài khả năng và kiến thức tốt, người lãnh đạo còn cần 

hội đủ những đức tính cần thiết và nghệ thuật lãnh đạo một cách khôn khéo để 

đem lại thành công và kết quả tốt đẹp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể mà 

mình chịu trách nhiệm lãnh đạo. 

2.4. Các phương pháp quản lý, lãnh đạo chủ yếu 

a) Phương pháp giáo dục, vận động, tuyên truyền 

Phương pháp giáo dục là cách tác động vào nhận thức và tình cảm của 

con người trong hệ thống nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình lao động 

của họ trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

Phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở vận dụng các qui luật tâm lý, lấy 

thuyết phục làm cho con người nhận thức và tự giác làm việc. 

Phương pháp giáo dục được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác 

một cách uyển chuyển, linh hoạt, nhẹ nhàng, sâu sát. Đây là một trong những 

bí quyết thành công của nhiều nhà lãnh đạo. 
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b) Phương pháp hành chính 

Phương pháp hành chính là tác động dựa vào các mối quan hệ tổ chức 

của hệ thống quản lý. Bất kỳ một hệ thống quản lý nào cũng hình thành mối 

quan hệ tổ chức trong hệ thống. Phương pháp hành chính trong quản lý chính 

là cách thức tác động trực tiếp của người lãnh đạo đối với cấp dưới và nhân 

viên bằng các quyết định mang tính bắt buộc, đòi hỏi mọi người phải chấp 

hành một cách nghiêm ngặt, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời, thích đáng. 

Phương pháp hành chính tác động vào đối tượng quản lý theo hai hướng: 

Tác động về mặt tổ chức và tác động điều chỉnh hành động của đối tượng 

quản lý. 

Phương pháp hành chính đòi hỏi các chủ thể quản lý phải có quyết định 

dứt khoát, rõ ràng, dễ hiểu, có địa chỉ người thực hiện, loại trừ các khả năng 

có nhiều cách giải thích khác nhau đối với nhiệm vụ được giao. Tác động 

hành chính có hiệu lực ngay từ khi ban hành quyết định. Vì vậy các phương 

pháp hành chính hết sức cần thiết trong trường hợp hệ thống quản lý rơi vào 

các tình huống khó khăn phức tạp. 

c) Phương pháp kinh tế 

Phương pháp kinh tế là các phương pháp tác động gián tiếp vào đối 

tượng bị quản lý, thông qua các lợi ích kinh tế và đòn bẩy kinh tế, để cho đối 

tượng bị quản lý tự ý lựa chọn phương án hoạt động có hiệu quả nhất trong 

phạm vi hoạt động của họ mà không cần phải thường xuyên tác động về mặt 

hành chính. 

Tác động thông qua lợi ích kinh tế chính là tạo ra động lực thúc đẩy con 

người tích cực lao động. Lợi ích vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quản lý. 

Động lực đó càng lớn, nhận thức đầy đủ thì mục tiêu đạt được sẽ càng cao. 

Mặt mạnh của phương pháp kinh tế là nó tác động vào lợi ích của người lao 

động thông qua việc kết hợp lợi ích của họ với lợi ích chung. 

Vì vậy, phương pháp kinh tế giữ vai trò trung tâm trong các phương 

pháp quản lý và nó là phương pháp năng động, nhạy bén nhất, là phương pháp 
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quản lý tốt nhất để thực hành tiết kiệm và nâng cao hiệu quả kinh tế. 

3. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN 

VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

3.1. Vai trò của người lãnh đaọ quản lý cấp phòng đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ 

công lâp̣. 

 Vai trò của người lãnh đạo liên quan đến sự thay đổi, đổi mới theo 

mục tiêu, tạo động cơ cho người dưới quyền, tạo mối quan hệ qua lại giữa các 

cá nhân, cấp dưới. 

3.1.1. Vai trò tương tác 

- Người đại diện: Người lãnh đạo là người đứng đầu tổ chức, có nghĩa vụ 

thực hiện một số nhiệm vụ mang tính pháp lý. Những nhiệm vụ này gồm: Ký 

các quyết định, chủ trì, điều khiển các cuộc họp, hội nghị. 

- Lãnh đạo: Chỉ dẫn, động viên, khuyến khích người dưới quyền, tạo 

điều kiện thuận lợi để người dưới quyền thực hiện nhiệm vụ, phát hiện và 

phát triển các cá nhân theo đúng năng lực của mỗi người. Vai trò lãnh đạo 

thể hiện trên các mặt: tuyển chọn; dùng; đào tạo, bồi dưỡng, động viên, 

khen thưởng, đề bạt, sử dụng; xây dựng viễn cảnh, tương lai cho cơ quan, 

tổ chức các hoạt động, phối hợp và điều hoà các thành viên. 

- Liên lạc: Thiết lập và duy trì những quan hệ với môi trường bên ngoài, 

bên trong, thực hiện mục tiêu. Phát triển quan hệ trong và ngoài cơ quan. 

3.1.2. Vai trò thông tin 

- Giám sát: Việc thu thập thông tin được người lãnh đạo xử lý để những 

thông tin được truyền đạt một cách chính thống. 

- Cung cấp thông tin: Người lãnh đạo được nhận nhiều thông tin nhất và 

việc cung cấp cho ai, đến đâu là quyền của người lãnh đạo nhằm cho bộ máy 

hoạt động đúng chức năng và đúng mục tiêu. 

3.1.3. Vai trò ra quyết định 

- Trách nhiệm về quá trình ra quyết định của cơ quan. 

Ban hành quyết định, xác định phương hướng và yêu cầu của quản lý trong 

từng thời kỳ. Chỉ khi nào có phương hướng đúng mới có sự vận hành của hệ 
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thống quản lý hành chính theo mục tiêu chung và biết làm việc gì, tại sao làm 

như thế, làm như thế nào. 

- Vai trò chỉ huy: Sau khi ra quyết định cần phải thực hiện sự lãnh đạo 

tức là thúc đẩy việc thực hiện quyết định. Lãnh đạo được chia làm 4 khâu: 

vạch kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. 

- Vai trò đôn đốc, kiểm tra: đó là kiểm tra tình hình thực hiện của cấp 

dưới, đôn đốc cấp dưới kịp thời hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu. 

- Vai trò khích lệ: quyết định của cấp trên chủ yếu do cấp dưới thực hiện 

(thậm chí một số quyết định lại do sáng kiến từ bên dưới); vì vậy, người lãnh 

đạo hành chính phải biết khích lệ, động viên người dưới quyền, phát huy tính 

chủ động, sáng tạo, nhiệt tình của cấp dưới. 

- Vai trò hợp tác, hiệp đồng: người lãnh đạo hành chính phải biết tổ chức 

quan hệ hợp tác giữa các bộ phận trong cơ quan làm việc, tạo nên sức mạnh 

tổng hợp của toàn cơ quan. 

- Vai trò phục vụ: người lãnh đạo phải tạo lập môi trường và điều kiện 

cần thiết cho người dưới quyền thực thi công việc, phải đề ra các quy tắc, quy 

phạm và hướng dẫn cấp dưới thực hiện. 

3.2. Vai trò của người quản lý  

- Lập kế hoạch. 

- Tổ chức. 

- Bố trí nhân sự. 

- Chỉ đạo. 

- Điều phối. 

- Báo cáo. 

- Dự trù kinh phí. 
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4. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT CỦA 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP  

4.1. Kiến thức  

4.1.1. Kiến thức chuyên môn 

Đơn vị sự nghiệp là đơn vị chuyên môn về ngành, lĩnh vực trong đời 

sống kinh tế - xã hội, làm việc trong đơn vị chuyên môn thì người lãnh đạo 

trực tiếp trước hết phải thông thạo chuyên môn đủ kiến thức cơ bản để lãnh 

đạo hoạt động chuyên môn, thông thường thì phải là người có trình độ chuyên 

môn cao nhất. Tuy nhiên trong các cơ quan chuyên môn có các phòng chức 

năng làm nhiệm vụ quản lý, phục vụ ở các phương diện khác nhau như: 

Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Kế hoạch-tài chính, Phòng kế toán-Tài vụ, ... 

thì lãnh đạo các phòng trên cần am hiểu vào công việc của phòng mình để làm 

tốt chức trách được giao (đây lại là kiến thức chuyên ngành của họ), nếu họ 

có thêm kiến thức chuyên môn sẽ càng có thêm lợi thế trong thực thi công 

nhiệm vụ của mình. 

4.1.2. Kiến thức về khoa học quản lý 

Trong mỗi vị trí lãnh đạo thường được thể hiện ở hai mặt: Vị trí chuyên 

môn và vị trí chức danh, thông thường hai mặt này có sự kết dính cao và thể 

hiện bằng cụm từ về chức vụ như: Trưởng phòng y tế, Trưởng phòng giáo dục 

Trưởng phòng điều dưỡng, ... ngoài kiến thức về chuyên môn nghề nghiệp họ 

còn phải làm công tác quản lý nên nhóm kiến thức thứ hai hết sức quan trọng 

đối với họ, đó là các hiểu biết về khoa học quản lý mà trước hết là lý thuyết 

và kỹ năng quản lý. Ví dụ, họ phải có kiến thức về xây dựng kế hoạch chuyên 

môn và các loại kế hoạch liên quan đến phát triển tổ chức; kiến thức về 

phương pháp thiết kế và phân công công việc; hiểu biết về lý thuyết và kỹ 

thuật triển khai các công việc trong thực tế; về công tác kiểm tra, kiểm soát 

trong hoạt động quản lý; đặc biệt là các phương pháp lãnh đạo thông thường 

trong quản lý như: Phương pháp tình huống, phương pháp chức năng, phương 

pháp tiếp cận hệ thống… sẽ rất cần thiết cho các lãnh đạo cấp phòng khi xem 
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xét các vấn đề mà phòng phải giải quyết theo các yêu cầu khác nhau. Ngoài 

ra, các phương pháp quản lý khác như phương pháp tổ chức, phương pháp 

vận động thuyết phục, phương pháp hành chính… cũng rất cần thiết cho hoạt 

động quản lý phòng. Chúng ta có thể xem trên đây là hai nhóm kiến thức cần 

thiết cho một lãnh đạo cấp phòng và chúng luôn luôn có tác động qua lại với 

nhau để mang lại thành công cho người lãnh đạo, quản lý. 

4.1.3. Các kiến thức khác 

Môi trường sống tác động đến hoạt động của cá nhân và tổ chức, do đó 

mỗi người hay hoạt động của mỗi người, mỗi tổ chức có sự gắn kết cao đối 

với xã hội, do vậy cần phải có được các kiến thức cơ bản khác. 

- Kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật, xã hội, đạo đức, bộ máy nhà 

nước và các thể chế trong hoạt động của nó. 

- Kiến thức về môi trường hoạt động, về hội nhập, về sự phát triển của 

khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực liên quan đến chuyên môn của phòng, 

biến đổi khí hậu, về khoa học trái đất, v.v. 

Lãnh đạo cấp phòng cần phải tinh thông các kiến thức mang tính thời sự 

hay những tác động đến hoạt động của ngành hay lĩnh vực mính quản lý sẽ 

không thừa, nhằm trang bị thêm cho mình tư duy của nhà quản lý. 

4.2. Kỹ năng 

Kỹ năng là khả năng của con người có tri thức, biết vận dụng kiến thức, 

kinh nghiệm, tận dụng tối đa sự hỗ trợ của kỹ thuật, công nghệ để có được tập 

hợp các thao tác trong tư duy và hành động, tạo thành phương thức hành động 

thích hợp với điều kiện, môi trường nhằm thực hiện một nhiệm vụ, một công 

việc...đạt được kết quả tốt nhất với chi phí và các nguồn lực thấp nhất. 

Trong vị trí lãnh đạo câp phòng thì kỹ năng được thể hiện: 

- Phản ánh tri thức trong hoạt động của lãnh đạo chuyên môn cấp phòng 

- Năng lực quản lý của vị trí cán bộ lãnh đạo cấp phòng 

- Phản ánh khả năng kết nối giữa tri thức chuyên môn với ứng dụng thực 

tiễn 
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4.2.1. Kỹ năng quản lý 

Quản lý là việc vận hành các công việc hàng ngày, tuân thủ chặt chẽ các 

chính sách, thủ tục, quy trình và nguyên tắc tổ chức bảo đảm cho hoạt động 

của cơ quan được tiến hành thuận lợi. 

Những chức năng chủ yếu của nhà quản lý có thể mô tả theo năm đề mục 

lớn là hoạch định (lập kế hoạch), điều hành (tổ chức), lãnh đạo, phối hợp, 

điều khiển và kiểm tra và chức năng bố trí nhân viên. Những hoạt động chính 

này cho chúng ta một số ý niệm về chức năng của nhà quản lý. 

Trong quản lý thì việc thực hiện trước tiên là lập kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ của mình, tức là suy nghĩ trước về một việc sẽ được làm, hình dung 

từng bước sẽ làm và chuẩn bị các giải pháp thực hiện hoạt động mong muốn 

này, đó là việc xác định: 

- Những hoạt động muốn làm - Yêu cầu đóng góp ý tưởng. 

- Cách thức các hoạt động này được thực hiện - Giải thích công việc. 

- Khi nào các hoạt động này được thực hiện - Thiết lập các mục tiêu. 

- Ai sẽ thực hiện các hoạt động này - Phân công công việc và trách 

nhiệm - Đánh giá các kỹ năng. 

- Những nguồn lực nào để thực hiện hoạt động này (tiền, thiết bị) 

- Các hoạt động này thực hiện ở đâu. 

4.2.2. Kỹ năng điều hành  

Điều hành nghĩa là bảo đảm tất cả các hoạt động và các tiến trình được 

sắp xếp sao cho một tổ chức có thể đạt được các mục tiêu của mình. Nội dung 

quan trọng nhất của tổ chức là tìm được đúng người, xác định trách nhiệm của 

họ, thiết kế cơ cấu bảo đảm các nhân viên hiểu rõ công việc và chế độ báo 

cáo. Là sắp xếp mọi việc sao cho các cá nhân có thể làm việc với nhau, hợp 

tác có hiệu quả. Là xác định, uỷ thác trách nhiệm và quyền lực để tránh tình 

trạng ôm việc và để phát huy sự sáng tạo của người dưới quyền. 

- Giám sát. 

- Theo dõi. 

- Phối hợp công việc. 
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- Trợ giúp. 

4.2.3. Một số kỹ năng khác 

Kỹ năng phối hợp - điều khiển 

- Chỉ đạo. 

- Gây ảnh hưởng. 

- Giám sát. 

- Hướng dẫn. 

Kỹ năng kiểm tra 

- Suy ngẫm. 

- Đánh giá kết quả thực hiện. 

- Xem xét lại kế hoạch xem có cần thay đổi hay không. 

Kỹ năng tổ chức-sắp xếp nhân viên 

- Tuyển chọn. 

- Đào tạo. 

- Khuyến khích, động viên. 

- Đãi ngộ. 

- Thừa nhận, bảo vệ. 

4.3. Phong cách và phẩm chất lãnh đạo, quản lý cấp phòng đơn vị sự 

nghiệp công lập 

4.3.1. Phong cách của lãnh đạo, quản lý cấp phòng đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Phong cách lãnh đạo dựa trên yếu tố chủ quan và khách quan, nhưng 

yếu tố chủ quan có ảnh hưởng lớn đến phong cách của người lãnh đạo, 

quản lý. Một trong những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến phong cách 

lãnh đạo là tính cách, tính khí. Do vậy, phong cách lãnh đạo được thể hiện 

ở người lãnh đạo một cách tương đối bền vững. 

Để lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp cần căn cứ vào tình huống và 

đối tượng quản lý. Do vậy, lãnh đạo được coi là hiệu quả khi sử dụng các 

phương pháp thích hợp để ra quyết định giải quyết vấn đề. 

Phong cách lãnh đạo là hệ thống các phương pháp, biện pháp làm việc 
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tương đối ổn định được người lãnh đạo sử dụng để tác động đến những người 

dưới quyền nhằm đưa ra các quyết định quản lý phù hợp mục tiêu. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo gồm 02 nhóm sau 

Nhóm yếu tố chủ quan: 

- Cá tính của người quản lý (tình cảm, ý chí, tính cách, khí chất). 

- Những phẩm chất của cấp dưới ảnh hưởng đến hành vi của người lãnh 

đạo. 

- Tuổi tác, kinh nghiệm chuyên môn. 

Nhóm yếu tố khách quan: 

- Tình huống quản lý (thời gian, con người cụ thể.). 

- Giá trị đạo đức, phong tục, tập quán. 

- Ảnh hưởng phong cách của cấp trên. 

- Mục tiêu, nhiệm vụ quản lý. 

4.3.2. Một số phong cách lãnh đạo 

4.3.2.1. Phong cách lãnh đạo quyền uy  

Là phong cách trong đó người lãnh đạo  trực tiếp ra các quyết định mà 

không cần tham khảo ý kiến của người dưới quyền. 

Đặc điểm: 

- Người lãnh đạo nắm bắt tất cả các quan hệ và thông tin, tập trung 

quyền lực trong tay. 

- Cấp dưới chỉ được cấp trên cung cấp thông tin tối thiểu để thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Các chỉ thị, mệnh lệnh được đề ra trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm 

của người lãnh đạo. 

- Thông tin 1 chiều từ trên xuống là chủ yếu, rất ít thông tin từ dưới lên, 

các thành viên cũng ít có quan hệ với nhau. 

Ưu điểm: Giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng kịp thời. 

Nhược điểm: Chủ quan, không phát huy được sáng tạo, kinh nghiệm của cấp 

dưới 
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4.3.2.2. Phong cách lãnh đạo dân chủ  

Là phong cách trong đó người lãnh đạo ra các quyết định trên cơ sở bàn 

bạc, trao đổi và tham khảo ý kiến cấp dưới. 

Đặc điểm: 

- Thu hút người lao động tham gia vào công tác quản lý. 

- Người lãnh đạo chỉ giải quyết các vấn đề lớn quan trọng, còn lại giao cho 

cấp dưới. 

- Thông tin 2 chiều: từ trên xuống và từ dưới lên. Các thành viên có quan 

hệ chặt chẽ với nhau. 

Ưu điểm: Cho phép khai thác những sáng kiến, kinh nghiệm của những 

người dưới quyền, từ đó tạo ra sự thỏa mãn cho họ vì được thực hiện công 

việc do chính mình đề ra. 

Nhược điểm: Tốn kém thời gian, tiền bạc. 

4.3.2.3. Phong cách lãnh đạo ủy quyền 

Là phong cách trong đó người lãnh đạo cung cấp thông tin và thu nhận 

kết quả cho phép người dưới quyền ra các quyết định riêng của mình. Người 

lãnh đạo theo phong cách này ít tham gia vào việc ra các quyết định của tổ 

chức. 

Đặc điểm: 

- Người lãnh đạo rất ít tham gia vào hoạt động của tập thể, thường chỉ nêu ý 

tưởng rồi giao hết quyền hạn và trách nhiệm cho cấp dưới, khi có sự cố thì mới 

can thiệp. 

- Cấp dưới được tự do ra quyết định, được hành động theo cách mà họ cho là 

tốt nhất. 

- Thông tin theo chiều ngang tức là chủ yếu giữa các thành viên với 

nhau, từ lãnh đạo xuống rất ít. 

Ưu điểm: Phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người dưới quyền. 

Nhược điểm: Dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ trong tổ chức. 

Các căn cứ lựa chọn phong cách lãnh đạo 

Mỗi phong cách lãnh đạo trên đều có những ưu điểm và nhược điểm của 
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nó. Do vậy, chưa có một phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất cho mọi tình 

huống. Mà vấn đề đặt ra là sử dụng phong cách nào cho phù hợp với từng tình 

huống. Thường người ta dựa vào một số yếu tố sau để lựa chọn phong cách 

lãnh đạo tối ưu:  

Đặc điểm của người dưới quyền: 

- Trình độ và kinh nghiệm. 

- Giới tính.  

- Tuổi tác  

- Cá tính... 

Đặc điểm của tổ chức: 

- Các thành viên trong nhóm thường hay tán đồng ý kiến lẫn nhau. 

- Cá tính của cả nhóm dễ thay đổi và phụ thuộc vào động cơ làm việc. 

- Các tình huống cụ thể. 

- Các tình huống bất trắc.  

- Các bất đồng trong nhóm. 

- Các tình huống gây hoang mang. 

Đặc điểm của nhà lãnh đạo: 

- Trong ba phong cách có một phong cách tự nhiên nhất đối với nhà lãnh đạo 

cụ thể. 

- Dù thích phong cách nào đi nữa thì cũng có lúc nhà lãnh đạo phải sử 

dụng các phong cách khác nhau ở một mức độ nhất định vì tình huống quản 

lý luôn thay đổi. 

Chọn phong cách lãnh đạo dân chủ khi: 

- Người lãnh đạo thiếu thông tin để giải quyết vấn đề. 

- Vấn đề cần giải quyết chưa rõ ràng, cần sự hợp tác của nhiều người. 

- Tình huống quản lý chưa cấp bách. 

- Quá trình thực thi quyết định cần có sự tham gia của nhiều bộ phận 

khác nhau. 

- Tính chất quyết định quản lý: có ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển 

của toàn cơ quan. 
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Chọn phong cách lãnh đạo quyền uy khi: 

- Tình huống cấp bách. 

- Bản thân người lãnh đạo đủ trình độ, tự tin vào quyết định đưa ra 

là đúng. 

- Khi đối tượng quản lý là người cần có sự nghiêm khắc. 

- Tính chất của quyết định ban hành mang tính đơn giản, hiển nhiên. 

Chọn phong cách lãnh đạo uỷ quyền khi: 

- Đối tượng quản lý là người cao tuổi, có kinh nghiệm công tác, có phẩm 

chất tốt, có trách nhiệm. 

- Tính chất của quyết định quản lý: đối với một số lĩnh vực văn hoá, 

nghệ thuật. 

4.3.3. Phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

Về phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, đây là phẩm chất hàng đầu của 

người lãnh đạo, quản lý. Có định hướng, luôn trung thành và niềm tin vững 

chắc với lý tưởng xã hội chủ nghĩa; không mơ hồ về quan điểm giai cấp, kiên 

định lập trường cách mạng, giữ vững quan điểm của Đảng; có khả năng nhận 

thức nghiên cứu và dự đoán trước những khuynh hướng mới nhất trong các 

phạm vi hoạt động tương ứng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội... của đất 

nước, nhất là bản lĩnh và ý chí chiến đấu, nhiệt tình cách mạng, không ngừng 

phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước. Trước công việc phải là tấm gương tiên phong, 

gương mẫu, mẫn cán, dám hy sinh, dám chịu trách nhiệm, giữ được tâm luôn 

trong sáng trước cám dỗ của cơ chế thị trường, không vụ lợi khi thực thi 

quyền lực, luôn trung thực mà tránh xu thời, cơ hội; phải tạo được uy tín - tiền 

đề giáo dục và kích thích tinh thần cách mạng trong tổ chức, nhân dân. 

Về kiến thức chuyên môn, văn hóa và xã hội, kiến thức phải vừa rộng lại 

phải vừa sâu đủ tầm với lĩnh vực mình đảm trách, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, tri thức văn hóa - khoa học, công nghệ, kỹ năng, kinh nghiệm về 

chuyên môn tạo nên khả năng am hiểm công việc, vì nếu không thành thạo 

chuyên môn thì không thể lãnh đạo được. Người lãnh đạo ngày nay, nhất là 
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trong các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ về thì phải thống nhất giữa lời 

nói và việc làm, linh hoạt và mềm dẻo, tháo vát và chủ động, cần phải có bản 

lĩnh, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm 

trước cấp trên và trước tập thể trên cơ sở nắm bắt trúng thực tế; tập hợp và 

xử lý kịp thời thông tin, ra quyết định phù hợp.  

Về phương pháp và phong cách công tác, biết sử dụng các phương pháp 

quản lý phù hợp trong các tình huống, luôn chủ động trước mọi sức ép để 

thực hiện được mục tiêu theo các phương án thực thi, biết bao quát nhưng 

không hời hợt, mềm dẻo về hành xử nhưng cứng cỏi trong biện luận, thuyết 

phục, có óc thực tế và tính quyền biến, quyết sách phải độc lập, cơ bản trên cơ 

sở ý kiến tập thể, hội tụ được các kỹ năng cơ bản nhằm ứng xử trong mọi tình 

huống về quản lý và khả năng điều hành bộ máy, xác lập uy tín nhằm tập hợp 

được cán bộ và nhân viên dưới quyền hoàn thành nhiệm vụ. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

1. Phân biệt sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý. 

 2. Phân tích phong cách và các yếu tố tác động đến đội ngũ lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng. 

 3. Những kỹ năng tham mưu và tổ chức quản lý, điều hành công việc của 

phòng có hiệu quả. 

 4. Phân tích một số kinh nghiệm trong quá quản lý phòng trong cơ quan 

đơn vị công tác. 

 5. Bài tập trắc nghiệm về phong cách quản lý phòng. 

 6. Tình huống cụ thể trong công tác quản lý của phòng. 
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CHUYÊN ĐỀ 3  

KỸ NĂNG CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1. TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP 

LUẬT CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CÔNG LẬP 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Hệ thống pháp luật 

Xét về cấu trúc, theo chiều ngang, pháp luật của mỗi quốc gia là một hệ 

thống thứ bậc các quy phạm pháp luật/các văn bản quy phạm pháp luật. Đứng 

đầu là Hiến pháp, văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, dưới đó là các văn 

bản luật (bộ luật, đạo luật) do cơ quan lập pháp ban hành, rồi đến hệ thống các 

văn bản pháp quy được ban hành bởi hệ thống cơ quan hành chính nhà nước 

(ở trung ương và địa phương). Xét theo chiều dọc, hệ thống pháp luật được 

phân thành các ngành luật/các lĩnh vực pháp luật khác nhau tương ứng với 

các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, tới 

lĩnh vực đất đai, kinh tế, xây dựng, lao động, tiền lương, đầu tư,...  

Hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia có tính ổn định tương đối, trong đó, 

các quy định pháp quy thường là chi tiết và có thời hạn “sử dụng” ngắn hơn 

các quy định luật. Hay nói cách khác, hệ thống pháp luật luôn có sự vận động, 

trong đó, có nhiều quy định mới được ban hành, cũng có nhiều quy định được 

ban hành để bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định cũ. Do vậy, vấn đề đặt ra là 

cần phải cập nhật quy định pháp luật có liên quan để áp dụng pháp luật được 

đúng và hiệu quả. 

1.1.2. Cập nhật pháp luật 

Tùy quan niệm về pháp luật mà quan niệm về cập nhật pháp luật không 

giống nhau. Theo cách hiểu truyền thống ở nước ta, pháp luật hay quy phạm 

pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung được áp dụng 

lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả 
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nước hoặc đơn vị hành chính, ngành/lĩnh vực, đối tượng nhất định; do cơ 

quan nhà nước hoặc người có thầm quyền ban hành và được nhà nước bảo 

đảm thực hiện. Nguồn chính và chủ yếu của pháp luật ở nước ta là văn bản 

pháp luật. Văn bản pháp luật là văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật 

được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục do pháp luật 

quy định. Như vậy, cập nhật pháp luật, về mặt hình thức là cập nhật văn bản 

pháp luật, về nội dung là cập nhật quy định pháp luật.  

Cập nhật văn bản pháp luật là quá trình hoạt động thường xuyên và có 

mục đích của chủ thể thực hiện pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi 

các hoạt động tìm kiếm, tóm tắt, thông báo, lưu trữ văn bản pháp luật hiện 

hành để có thể tập hợp, hệ thống hóa được các văn bản pháp luật, giúp chủ 

thể thực hiện pháp luật có thể tiếp cận và sử dụng thuận tiện hệ thống quy 

định pháp luật có liên quan một cách dễ dàng, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. 

Phân loại cập nhật pháp luật: 

Tùy chủ thể và mục đích, phương thức cập nhật pháp luật mà có nhiều 

loại cập nhật pháp luật. Cập nhật pháp luật có thể là một hoạt động nhằm 

nâng cao nhận thức pháp luật của một cá nhân (tự cập nhật qua internet, báo, 

đài), có thể đó là một hoạt động thường xuyên mang tính chuyên môn của 

một chủ thể (tổ chức) nào đó (trách nhiệm cập nhật, thông qua bộ phận tác 

nghiệp chuyên môn). 

1.1.2. Áp dụng pháp luật 

Nhà nước ban hành pháp luật để quản lý xã hội. Để quản lý xã hội có 

hiệu quả, Nhà nước phải đồng thời làm tốt hai hoạt động gắn chặt với nhau là 

xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật. Thực hiện pháp luật được thể hiện 

qua các hình thức: tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật 

và áp dụng pháp luật. Áp dụng pháp luật là hình thức luôn có sự can thiệp của 

nhà nước: nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức 

trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật. 

Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó nhà nước 

thông qua cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể 
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pháp luật thực hiện những qui định pháp luật hoặc chính hành vi của mình căn 

cứ vào những qui định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay 

đổi, đình chỉ hay chấm dứt một quan hệ pháp luật.  

Áp dụng pháp luật còn được hiểu là hoạt động thực hiện pháp luật của cơ 

quan nhà nước, các công chức và các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao 

quyền. 

1.2. Mục đích 

1.1.1. Muc̣ đích của câp̣ nhâṭ pháp luâṭ 

Ở bình diện chung, về mặt nhận thức, mục đích của cập nhật pháp luật là 

bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho cá nhân cập nhật. Thông qua cập 

nhật pháp luật, chủ thể nắm bắt kịp thời những thay đổi trong hệ thống quy 

định pháp luật, từ đó, nhận thức được những thay đổi trong đời sống xã hội do 

sự thay đổi từ điều chỉnh của pháp luật. 

Về mặt thực tiễn, mục đích của cập nhật pháp luật là tập hợp, hệ thống 

hóa được các văn bản pháp luật, giúp chủ thể thực hiện pháp luật có thể tiếp 

cận và sử dụng thuận tiện hệ thống quy định pháp luật có liên quan một cách 

dễ dàng, đúng đắn, đầy đủ, đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, hiệu lực, 

hiệu quả. 

 Từ mục đích chung đó, đội ngũ lãnh đạo cấp phòng nói chung và lãnh 

đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng phải thường xuyên 

tự giác nghiên cứu, cập nhật những quy định của pháp luật có liên quan đến 

nhiệm vụ công tác được giao để nâng cao hiểu biết pháp luật, phục vụ hiệu 

quả cho thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo quản lý, đội ngũ 

lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập phải có nền tảng về 

chuyên môn, pháp luật vững chắc và biết vận dụng chuyên môn, pháp luật 

vào thực tiễn. Trên thực tế, những hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị sự 

nghiệp công lập và của tổ chức, cá nhân có liên quan thường được che đậy 

bởi những thủ đoạn tinh vi. Nếu không hiểu rõ các quy định của pháp luật (cơ 

sở pháp lý), sẽ không thực hiện được việc nhận diện những hành vi vi phạm 
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pháp luật của đơn vị sự nghiệp công lập và của tổ chức, cá nhân có liên quan 

hoặc khi nhận biết được vẫn không có hướng giải quyết triệt để. Do vậy, cần 

nâng cao kỹ năng cập nhật pháp luật cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp 

phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

1.1.2. Muc̣ đích của áp duṇg pháp luâṭ 

Áp dụng pháp luật là hoạt động thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà 

nước, các công chức nhà nước và các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao 

quyền. Là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước (thông qua các cơ 

quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền) tổ chức cho các chủ thể khác thực 

hiện các quy định của pháp luật. Áp dụng pháp luật là hoạt động nhằm cá biệt 

hoá các quy phạm pháp luật hiện hành vào những trường hợp cụ thể, đối với 

các cá nhân, tổ chức cụ thể. Nghiên cứu về áp dụng pháp luật và thực tiễn áp 

dụng pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể sẽ góp phần chỉ ra được những 

điểm bất cập trong các quy định của pháp luật, những hạn chế trong quá trình 

tổ chức thực hiện các quy định đó, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật của nhà quản lý các cấp.    

1.3. Nguyên tắc cập nhật và áp dụng pháp luật 

1.3.1. Nguyên tắc cập nhật pháp luật  

1.3.1.1. Nguyên tắc đồng bộ 

Yêu cầu việc cập nhật pháp luật được đầy đủ, đồng bộ từ văn bản có hiệu 

lực cao đến văn bản có hiệu lực thấp hơn và theo trình tự thời gian ban hành. 

Cập nhật như vậy giúp lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuận tiện khi áp dụng pháp luật vì trong một lĩnh vực thường nhiều cơ quan 

có thẩm quyền ban hành văn bản như: Quốc hội ban hành Luật Ngân sách 

Nhà nước năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2003/NĐ-CP để 

hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

59/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ... Đồng 

bộ bao gồm cả sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định điều chỉnh về cùng 

một vấn đề ở các đạo luật, văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Nguyên 

tắc này quan tâm tới các lĩnh vực liên quan, tránh mâu thuẫn, chồng chéo khi 
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áp dụng pháp luật đồng thời hệ thống hóa được các văn bản do các cấp có 

thẩm quyền ban hành một cách đầy đủ: Ví dụ: cập nhật Luật Quản lý tài sản 

thì phải cập nhật nghị định hướng dẫn, các thông tư hướng dẫn nghị định và 

các văn bản hướng dẫn dưới luật có liên quan… 

1.3.1.2. Nguyên tắc kịp thời 

Kịp thời cập nhật các văn bản mới ban hành nhằm giúp kịp thời nắm bắt 

những quy định pháp luật trong lĩnh vực công tác của mình, từ đó áp dụng 

giải quyết công việc được chính xác. Đặc biệt, tránh được những trường hợp 

vận dụng văn bản đã hết hiệu lực pháp luật để đưa ra quyết định giải quyết 

công việc. Với yêu cầu chất lượng quản lý ngày càng cao như hiện nay thì 

nguyên tắc kịp thời phải càng được nâng lên, nhất là việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ hỗ trợ cho việc hình thành nguồn 

văn bản tin cậy, kịp thời đề xuất chính xác, hiệu quả các tình huống công việc 

trong quá trình lãnh đạo quản lý, tránh tình trạng lúng túng trong việc áp dụng 

văn bản pháp luật. 

1.3.1.3. Nguyên tắc thường xuyên  

 Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện còn thiếu, chưa được đồng bộ; 

mặt khác đời sống xã hội luôn có sự vận động đòi hỏi phải có những văn bản 

mới được ban hành để điều chỉnh những quan hệ xã hội mới phát sinh hoặc 

những văn bản cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Việc cập 

nhật pháp luật phải được thực hiện thường xuyên đảm bảo việc nghiên cứu, 

tìm hiểu pháp luật không bị gián đoạn. Thường xuyên cập nhật pháp luật sẽ 

đảm bảo nắm bắt được đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật về lĩnh vực 

quan tâm. Phải chủ động xây dựng thói quen cập nhật văn bản pháp luật, có 

như vậy mới giúp cho việc tập hợp được những văn bản đã có theo một trình 

tự, loại bỏ được những quy định lỗi thời, mâu thuẫn hoặc đề xuất bổ sung, sửa 

đổi kịp thời những bấp cập của văn bản (pháp điển hóa văn bản pháp luật). 

1.3.2. Các nguyên tắc áp dụng pháp luật 

1.3.2.1. Nguyên tắc pháp chế 

Nguyên tắc pháp chế được hiểu là chế độ tuân thủ nghiêm chỉnh, chính 
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xác hiến pháp và luật của mọi chủ thể. Nguyên tắc này cũng được coi là một 

trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nước ở Việt Nam. Trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cần 

triệt để tôn trọng, thi hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Đòi hỏi 

phải bảo đảm tính thống nhất của pháp chế, bảo đảm tính tối cao của hiến 

pháp và luật, bảo đảm và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của công dân đã 

được pháp luật quy định, ngăn chặn kịp thời và xử lí nhanh chóng, công minh 

mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất giữa pháp chế và tính 

hợp lí, công bằng. 

1.3.2.2. Nguyên tắc công bằng  

Việc áp dụng pháp luật bình đẳng, công bằng giữa các đối tượng. Đối với 

những trường hợp có cùng hoàn cảnh xã hội, cùng sự kiện pháp lý cần phải 

được áp dụng cùng quy phạm pháp luật và như vậy các đối tượng liên quan sẽ 

được hưởng quyền hoặc phải thực hiện nghĩa vụ như nhau. Ví dụ: cùng một 

lỗi người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ, cảnh sát không thể phạt tiền đối với 

người này và chỉ cảnh cáo đối với người khác hoặc phạt hai người với 2 mức 

phạt khác nhau nếu họ không có những tình tiết khác như tình tiết tăng nặng 

hoặc tình tiết giảm nhẹ. 

1.3.2.3. Nguyên tắc khách quan 

Nguyên tắc này đòi hỏi trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cán bộ lãnh 

đạo cấp phòng phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội, thực tiễn xã hội, thực tiễn và yêu cầu của quản lý nhà 

nước trong từng thời kỳ, bám sát thực tiễn pháp lý trên cơ sở tổng kết đánh 

giá thực trạng thái độ, tâm lý, phản ứng của dư luận xã hội đối với mỗi lĩnh 

vực hoạt động. Mặt khác, tính khách quan trong áp dụng pháp luật cũng đòi 

hỏi gạt bỏ những tình cảm cá nhân, những tư duy đánh giá mang cảm tính cá 

nhân, lợi ích nhóm. Tính khách quan trong áp dụng pháp luật đòi hỏi việc vận 

dụng áp dụng pháp luật phải linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống xã 

hội, không rập khuôn máy móc. 
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1.4. Yêu cầu cập nhật và áp dụng pháp luật 

1.4.1. Yêu cầu cập nhật pháp luật 

1.4.1.1. Nguồn thông tin pháp luật cập nhật phải có cơ sở pháp lý 

 Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện nay, có rất 

nhiều nguồn thông tin để cập nhật văn bản pháp luật, nhất là qua các trang 

mạng Internet, tuy nhiên không phải nguồn nào cũng đáng tin cậy, nhất là độ 

tin cậy về hiệu lực văn bản (văn bản đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ 

sung nhưng chưa được cập nhật kịp thời), do đó cần xác định và cập nhật văn 

bản pháp quy từ những trang website có độ tin cậy cao (như website chính 

thống của các Bộ, ngành hoặc của các cơ quan nhà nước). Tuy nhiên, nguồn 

văn bản có giá trị pháp lý và đáng tin cậy nhất là văn bản gốc được cơ quan 

ban hành gửi cho cơ quan tổ chức có trách nhiệm thi hành để triển khai khi 

thực hiện, văn bản đăng trên Công báo của Chính phủ và công báo của các 

tỉnh, thành phố. Ngoài ra để thuận tiện chúng ta có thể cập nhật văn bản thông 

qua các trang điện tử như cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông 

tin điện tử của Bộ Tư pháp và trang Web của các bộ, ngành, địa phương. 

1.4.1.2. Bảo đảm tính hệ thống khi cập nhật quy định pháp luật 

 Muốn có được hệ thống văn bản hoàn chỉnh, hợp lý và khoa học cần lưu 

ý các nội dung: hiệu lực của các văn bản, các văn bản chính, quan trọng có 

liên quan trực tiếp đến công việc; hệ thống hóa các văn bản theo chuyên đề để 

thuận lợi cho tra cứu, áp dụng pháp luật, cũng như chia sẽ khi cần thiết. 

Chẳng hạn hệ thống hóa văn bản theo nhóm các văn bản chung như Luật 

Ngân sách nhà nước, Luật Cán bộ, công chức, Luật Xử phạt vi phạm hành 

chính, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước; nhóm các văn bản đặc thù: văn 

bản liên quan đến tài sản, văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế; hoặc 

có thể hệ thống theo nội dung công việc như: văn bản liên quan đến phí, lệ 

phí; văn bản liên quan đến an sinh, xã hội, văn bản liên quan đến tài sản… 

1.4.2. Yêu cầu của áp dụng pháp luật  

1.4.2.1. Đảm bảo nguyên tắc pháp chế, tôn trọng các quyền của đối 

tượng và đề cao sự sáng tạo của chủ thể áp dụng pháp luật 
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Quá trình áp dụng pháp luật yêu cầu phải đảm bảo nguyên tắc pháp chế, 

tức tuân thủ pháp luật của chủ thể áp dụng pháp luật, từ khâu xác định thẩm 

quyền, xác định đối tượng áp dụng, thiết lập trình tự, thủ tục áp dụng, tới nội 

dung áp dụng pháp luật.  

Áp dụng pháp luật cũng yêu cầu chủ thể áp dụng tôn trọng các quyền của 

đối tượng cần áp dụng pháp luật và quyền của chủ thế khác có liên quan. 

Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng pháp luật cứng nhắc, hạn hẹp, đã không 

tính hết các quyền của những chủ thể có liên quan, đã làm nảy sinh những 

xung đột đáng tiếc trong áp dụng pháp luật.  

Vấn đề trên có liên quan tới yêu cầu về việc đề cao sự sáng tạo của chủ 

thể áp dụng pháp luật. Nếu chủ thể áp dụng pháp luật am hiểu pháp luật và 

vững về chuyên môn, thì dễ dàng tìm kiếm được phương án áp dụng pháp luật 

khoa học, hiệu quả, ngược lại, nêu chủ thể áp dụng pháp luật vừa yếu về 

chuyên môn, vừa non kém về pháp luật, rất khó để có phương án áp dụng tối 

ưu. 

1.4.2.2. Đảm bảo tính thống nhất khi áp dụng quy định pháp luật 

Yêu cầu áp dụng thống nhất văn bản phù hợp với lĩnh vực, chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị được quy định trong nội dung văn bản. Trong đó, cần đảm 

bảo nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật sau: 

+ Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. 

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời 

điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có quy định 

hiệu lực trở về trước, thì áp dụng theo quy định đó. 

+ Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác 

nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. 

+ Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề 

do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy 

định của văn bản được ban hành sau. 

+ Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới không quy 

định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với 
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hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực, thì áp dụng văn bản mới. 

1.4.2.3. Đảm bảo tính đúng đắn, chính xác khi áp dụng quy định pháp 

luật 

 Đây là yêu cầu quan trọng nhất trong áp dụng pháp luật. Khi áp dụng 

pháp luật đòi hỏi cơ quan, đơn vị tổ chức phải tìm hiểu, phân tích kỹ mỗi tình 

huống cụ thể trên cơ sở những đặc trưng của mỗi trường hợp để lựa chọn quy 

phạm pháp luật phù hợp áp dụng giải quyết. Áp dụng pháp luật là hoạt động 

mang tính sáng tạo, đòi hỏi người có thẩm quyền phải am hiểu pháp luật trong 

lĩnh vực công tác để vận dụng giải quyết trong mỗi trường hợp cụ thể cho 

chính xác.  

1.4.2.4. Ngăn chặn kịp thời và xử lý mọi hành vi vi phạm 

Yêu cầu này đòi hỏi cơ quan, người có thẩm quyền phải xử lý nhanh 

chóng, công minh đối với những vi phạm pháp luật nhằm duy trì trật tự kỷ 

cương xã hội, phục hồi các quan hệ xã hội bị vi phạm pháp luật xâm hại. 

Nguyên tắc này yêu cầu cơ quan áp dụng pháp luật phải tuân thủ nghiêm ngặt 

quy định về thời hiệu, thời hạn giải quyết công việc. 

2. KỸ NĂNG CẬP NHẬT PHÁP LUẬT CỦA LÃNH ĐAỌ, QUẢN 

LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VI ̣SƯ ̣NGHIÊP̣ CÔNG LÂP̣ 

2.1. Xác định phạm vi văn bản pháp luật liên quan tới công tác của 

lãnh đạo cấp phòng và xây dựng phương thức cập nhật pháp luật 

2.1.1. Xác định phạm vi văn bản pháp luật liên quan tới công tác của 

lãnh đạo cấp phòng 

Thông thường, ngoài luật và văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh 

vực các loại văn bản có liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công 

lập là: 

- Luật Cán bộ, công chức 2008; 

 - Luật Viên chức 2010; 

 - Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; 

 - Luật Khiếu nại 2011; 

 - Luật Tố cáo 2011; 
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 - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; 

 - Các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

 2.1.2. Xây dựng phương thức cập nhật pháp luật 

 Lãnh đạo cấp phòng có thể tổ chức thực hiện cập nhật pháp luật theo 

hình thức: tự cập nhật (tự giác cập nhật, hoặc do chỉ thị của cấp trên đòi hỏi 

phải cập nhật pháp luật để thi hành chỉ chị) hoặc xây dựng bộ máy thực hiện 

nhiệm vụ cập nhật pháp luật (có quy chế, quy trình, chủ thể cập nhật). 

 Việc tự cập nhật pháp luật của lãnh đạo cấp phòng trải qua các bước cơ 

bản: Xác định lĩnh vực cần cập nhật văn bản pháp luật, Tìm kiếm, lựa chọn, 

tải văn bản, Tóm tắt, phân tích nội dung và Xác định nội dung cập nhật pháp 

luật (nội dung quy định được cập nhật, hiệu lực quy định). 

 Trong tài liệu này, chúng tôi đề cập tới hoạt động cập nhật pháp luật theo 

phương pháp tổ chức, là một hoạt động thường xuyên, có tổ chức của lãnh 

đạo cấp phòng. 

 2.2. Quy trình cập nhật pháp luật thường xuyên 

Bước 1: Xác định lĩnh vực cần cập nhật văn bản pháp luật 

Căn cứ lĩnh vực hoạt động của cơ quan chủ quản; các vấn đề phát sinh 

trong quá trình hoạt động của phòng; và chỉ đạo của Ban lãnh đạo đơn vị chủ 

quản (email, điện thoại, chỉ đạo trực tiếp …), Lãnh đạo cấp phòng phải tiếp 

nhận và xác định lĩnh vực/các quy định của pháp luật có liên quan điều chỉnh. 

Bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ cập nhật pháp luật (thường là 

bộ phận pháp chế, hoặc nhân viên hành chính – văn phòng, sau đây gọi chung 

là “Bộ phận pháp chế”) phải tiếp nhận và xác định lĩnh vực/các quy định của 

pháp luật có liên quan điều chỉnh. 

Bước 2: Tìm kiếm, lựa chọn, tải văn bản 

Bộ phận pháp chế truy cập vào các trang web pháp luật có uy tín như 

luatvietnam.net, thuvienphapluat.vn … để tìm các văn bản phù hợp theo file 

định dạng *.doc hoặc *.pdf (ưu tiên sử dụng file *.pdf). 
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Bước 3: Tóm tắt, phân tích nội dung  

- Đối với văn bản mới: Tóm tắt lại nội dung mới, xác định các lĩnh vực 

liên quan đến hoạt động đơn vị, đưa ra các điểm mới cần lưu ý trong việc 

triển khai, các nội dung khác theo yêu cầu cụ thể. 

- Đối với văn bản được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định 

trước có hiệu lực ngay hoặc sắp có hiệu lực: Tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ 

sung; so sánh với văn bản cũ, đưa ra các điểm mới cần lưu ý trong việc triển 

khai, các nội dung khác theo yêu cầu cụ thể. 

- Đối với các dự thảo văn bản pháp luật (nếu có): Phân tích những ảnh 

hưởng, tác động của văn bản dự thảo đến các hoạt động của đơn vị, đề nghị 

các đơn vị có chính sách thay đổi cho phù hợp. 

Nội dung tóm tắt trình bày theo các nội dung: 

- Đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng; 

- Nội dung thay đổi, sửa đổi, bổ sung; 

- Thời gian áp dụng, văn bản bị thay thế/sửa đổi/bổ sung. 

Bước 4: Xét duyệt phát hành 

Lãnh đạo xem xét ý kiến: 

- Đồng ý: Bộ phận pháp chế thực hiện bước tiếp theo. 

- Không đồng ý: nếu nội dung chưa rõ ràng hoặc còn các vấn đề cần làm 

rõ hơn, quay về bước 2. 

Bước 5: Thông báo, phổ biến 

- Bộ phận pháp chế sẽ đăng tin trên trang web của đơn vị chủ quản, gồm 

các lĩnh vực như văn bản pháp luật nói chung; lĩnh vực tài chính kế toán, lĩnh 

vực hành chính nhân sự, lĩnh vực lao động – tiền lương,… 

- Đối với các lĩnh vực cần thiết hoặc lĩnh vực đặc thù, Lãnh đạo sẽ có chỉ 

đạo gửi email đến từng cá nhân lãnh đạo trong đơn vị, hoặc lãnh đạo cơ quan 

chủ quản. 

 

 

 



 103 

Bước 6: Lưu trữ và báo cáo 

Trên cơ sở các lĩnh vực được chia theo lĩnh vực gồm văn bản pháp luật 

nói chung; lĩnh vực tài chính kế toán, lĩnh vực hành chánh nhân sự, lĩnh vực 

lao động – tiền lương, … Bộ phận pháp chế sẽ lưu trữ file theo lĩnh vực này. 

Hàng tháng, Bộ phận pháp chế sẽ có báo cáo gửi Lãnh đạo về việc truy 

cập website để xem văn bản. 

 2.3. Quy trình cập nhật văn bản pháp luật theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 

Cập nhật văn bản pháp luật theo quy trình này giúp ích cho việc cập 

nhập và kiểm soát các văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong hoạt 

động giải quyết các thủ tục hành chính và các hoạt động khác có liên quan 

đến các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác 

theo yêu cầu của pháp luật và tránh vô tình sử dụng các tài liệu hết hiệu lực. 

Quy trình này có thể được xây dựng và áp dụng cho hoạt động cập nhật, 

quản lý các văn bản pháp luật tại đơn vị cấp phòng. 

Các bước và nội dung quy trình: 

- Bước 1: Bộ phận hành chính/văn phòng có trách nhiệm tiếp nhận văn 

bản pháp luật gửi tới đơn vị có thể bằng các hình thức: gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện, qua fax hoặc Email và cập nhật vào Sổ tiếp nhận văn bản 

BM-01 (Phụ lục số 1). 

Nếu là bản cứng được nhận từ bên ngoài thì đóng dấu, vào số trước khi 

vào sổ tiếp nhận văn bản. 

- Bước 2: Bộ phận hành chính/văn phòng có trách nhiệm kiểm tra và 

phân loại các văn bản pháp luật, cập nhật các văn bản pháp luật vào Sổ theo 

dõi các văn bản pháp luật BM-01.01 và trình lên Lãnh đạo đơn vị xem xét và 

phê duyệt. 

- Bước 3: Lãnh đạo phòng xem xét, xác định trách nhiệm thực hiện các 

yêu cầu trong văn bản pháp luật của các bộ phận trong đơn vị và phê vào góc 

văn bản để Bộ phận hành chính/văn phòng chuyển cho các bộ phận có liên 

quan xem xét và áp dụng văn bản. 
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Lưu đồ cập nhật và kiểm soát văn bản pháp luật theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 tại cấp phòng 

TT  Trách nhiệm Biểu mẫu 

hướng dẫn 

Bước 1 

 

 

 

Bộ phận hành 

chính/văn 

phòng 

Sổ tiếp 

nhận văn 

bản BM-01  

 

 

Bước 2 

 

 

Bộ phận hành 

chính/văn 

phòng 

Sổ tiếp 

nhận văn 

bản BM-01 

Bước 3 

 

 

Lãnh đạo đơn 

vị (Phòng) 

 

 

 

Bước 4 

Bộ phận hành 

chính/văn 

phòng 

 

 

 

Bước 5 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Danh mục 

các văn bản 

pháp luật 

của bộ 

phận 

BM-02  

 

- Bước 4: Bộ phận hành chính/văn phòng có trách nhiệm nhân bản văn 

bản pháp luật và tiến hành phân phối hồ sơ, tài liệu đến các bộ phận trong đơn 

vị theo phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị. Bộ phận hành chính/văn phòng lưu lại 

bản gốc. 

Tiếp nhận các VBPL 

Kiểm tra và phân loại 

VBPL 

Xem xét và 

phê duyệt 

Phân phối tài liệu 

Triển khai thực hiện 
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- Bước 5: Các bộ phận chuyên môn khi tiếp nhận các văn bản pháp luật 

từ Bộ phận hành chính/văn phòng, trưởng bộ phận có trách nhiệm: 

Cập nhật vào Danh mục các văn bản pháp luật của bộ phận BM-02 (Phụ 

lục số 2). 

Điều chỉnh sự thay đổi so với các văn bản  trước (nếu có). 

Thông báo cho các CBCC toàn bộ phận biết về sự thay đổi văn bản để 

mọi người thực hiện. 

3. KỸ NĂNG ÁP DUṆG PHÁP LUÂṬ TRONG CÔNG TÁC CỦA 

LÃNH ĐAỌ, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VI ̣SƯ ̣NGHIÊP̣ 

CÔNG LÂP̣ 

Áp dụng pháp luật trải qua các giai đoạn từ việc xác định những tình tiết 

thực tế khách quan của vụ việc, tìm kiếm và phân tích quy phạm pháp luật 

thích ứng với vụ việc đó đến ra quyết định giải quyết vụ việc và tổ chức, kiểm 

tra thực hiện quyết định ấy trên thực tế. Đây là một quá trình phức tạp, áp 

dụng pháp luật được chia ra các giai đoạn sau:  

3.1. Bước 1: Phân tích tình huống công việc, xác định vấn đề pháp lý 

Khi áp dụng pháp luật, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền 

cần xem xét toàn bộ các tình tiết của sự việc, phân tích, chứng minh những sự 

kiện có liên quan. Đối với các trường hợp pháp luật yêu cầu, cần phải sử dụng 

những biện pháp chuyên môn để xác định độ tin cậy của các sự kiện. Khi điều 

tra xem xét cần bảo đảm sự công bằng cho các cá nhân có liên quan đến vụ 

việc. 

Khi xem xét các tình tiết thực tế của vụ việc đòi hỏi phải làm rõ tính chất 

pháp lý của nó. Không thể áp dụng pháp luật đối với những vụ việc không có 

đặc trưng pháp lý. Do đó, ở giai đoạn này đòi hỏi không chỉ xác định những 

tình tiết, sự kiện của vụ việc mà còn phải đánh giá tầm quan trọng về mặt 

pháp lý của nó. 

Đặt các câu hỏi để xác định vấn đề pháp lý của tình huống: 

Cần nghiên cứu phân tích tình huống, xem đó có phải là vấn đề pháp 

lý hay không. Các câu hỏi cần đặt ra để nghiên cứu, phân tích là: 

../Biểu%20mâu/BM%2006.02%20%20Danh%20mục%20các%20VB%20QPPL.doc
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- Vấn đề pháp lý đặt ra là gì? Các khía cạnh cần lưu ý là gì? Và định 

hướng điều chỉnh pháp luật đối với các vấn đề pháp lý đó? 

-  Ai là người đã thực hiện hành hay là đối tượng bị tác động từ hành 

vi của người khác, cơ quan, tổ chức khác? 

-  Hành vi của chủ thể đã tác động đến ai? Tác động đến quan hệ gì? 

Làm thay đổi quan hệ đó theo hướng nào? Tích cực hay tiêu cực? 

-  Có hậu quả xảy ra hay không? Hậu quả vật chất hay hậu quả hình 

thức? Nếu hậu quả theo hướng tiêu cực thì tính chất, mức độ đến đâu? 

Thuộc lĩnh vực hình sự, hành chính hay dân sự, kinh tế? 

-  Ai? có tư cách gì? khi hoặc sẽ tham gia vào quan hệ đang có vướng 

mắc? 

- Tư cách đó xác định cho họ các quyền và nghĩa vụ gì? 

-  Các vấn đề cần quan tâm để dẫn chiếu đến văn bản điều chỉnh của 

pháp luật? 

-  Những dấu hiệu khách quan của hành vi khách hàng và mối quan 

hệ của nó với sự mô tả của các nhà làm luật trong phần giả định của các 

quy phạm pháp luật? 

Cần lưu ý trường hợp có cùng một đối tượng nhưng lại có nhiều văn 

bản pháp luật điều chỉnh tư cách, quyền hạn khác nhau và mỗi văn bản 

quy định  việc đáp ứng yêu cầu cho mỗi đối tượng đó khác nhau tùy theo 

từng lĩnh vực cụ thể. 

 

Đây là giai đoạn đầu của quá trình áp dụng pháp luật, yêu cầu cá nhân có 

thẩm quyền áp dụng pháp luật phải nghiên cứu khách quan, toàn diện và đầy 

đủ tất cả các tình tiết của vụ việc; xác định đặc trưng pháp lý của vụ việc; tuân 

thủ tất cả các quy định mang tính thủ tục gắn với mỗi loại vụ việc. 

3.2 Bước 2: Lựa chọn văn bản và quy phạm pháp luật 

Hoạt động này cần được thực hiện theo quy trình sau: 

- Xác định các văn bản pháp luật thuộc phạm vi tra cứu và khoanh vùng 

các văn bản có chứa các văn bản quy phạm pháp luật cần tra cứu 
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Sau khi đã xác định được vấn đề pháp lý của vụ việc, cần tiến hành tìm 

kiếm nguồn luật để giải quyết. Cơ sở dẫn chiếu là mối quan hệ giữa các tình 

tiết thực tế trong vụ việc của khách hàng với phần phạm vi và đối tượng điều 

chỉnh trong các văn bản pháp luật, cụ thể là các yếu tố, tình tiết thuộc nội 

dung dự liệu của phần giả định trong các quy phạm pháp luật. 

Tra cứu văn bản, xác định từ khóa quan trọng. Ví dụ: Hành chính, Dân 

sự, Hình sự, Thương mại, hệ thống, tập hợp, Công ước, năm có hiệu lực của 

văn bản, Nghị định, thông tư… 

Có thể tìm nguồn của các văn bản pháp luật dựa trên các phương pháp: 

- Dựa trên hệ thống, tập hợp các văn bản pháp luật có sẵn dưới dạng như 

Công báo in; Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã; Hệ thống văn bản pháp luật về 

thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp; Tuyển tập các văn bản pháp luật 

về hạ tầng kỹ thuật; Các văn bản hướng dẫn và quy định về thuế… 

- Tìm văn bản thông qua phương tiện internet, thông tin đại chúng, qua 

các trang web như thuvienphapluat.vn, vanban.chinhphu.vn, moj.gov.vn, 

cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố. 

- Một nguồn luật quan trọng nữa có thể tham khảo là các Báo cáo tổng 

kết của Tòa án hoặc các án lệ của Tòa. Đó là các thông tin hữu ích, có thể liên 

quan đến vụ án và để áp dụng tương tự vào vụ việc đang giải quyết. 

- Kiểm tra, rà soát các văn bản trong nhóm văn bản đã tập hợp để xác 

định quy phạm, nhóm quy phạm pháp luật để điều chỉnh quan hệ pháp luật 

đang phát sinh 

Tiêu chí để kiểm tra, rà soát là tính hợp pháp, hợp lý, tính thống nhất và 

hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật nói chung. Sau đó kiểm tra hiệu lực 

của từng quy phạm có liên quan đến nội dung vụ việc và quyền lợi của chủ 

thể nằm trong các văn bản quy phạm pháp luật.  

Khi lựa chọn quy phạm pháp luật, phải tính đến những thay đổi của pháp 

luật. Quy phạm được lựa chọn phải là quy phạm đang có hiệu lực. Pháp luật 

Việt Nam còn chưa được hoàn thiện, nhiều nội dung chồng chéo là thực tế mà 
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không chuyên gia nào trong lĩnh vực pháp luật phủ nhận. Do đó, đương nhiên 

có những trường hợp có nhiều văn bản cùng điều chỉnh một vấn đề, lúc đó 

cần có sự cân nhắc phù hợp để tìm ra luật áp dụng; Áp dụng văn bản có giá trị 

pháp lý cao hơn; Áp dụng văn bản mới hơn; Trường hợp văn bản có giá trị 

pháp lý như nhau thì luật riêng ưu tiên hơn luật chung; Luật nào sát với lĩnh 

vực của vấn đề thì ưu tiên hơn các lĩnh vực khác. 

Đối với luật nội dung thì sự việc xẩy ra vào thời gian nào thì lấy văn bản 

có hiệu lực vào thời điểm đó để giải quyết, còn về luật hình thức thì áp dụng 

luật văn bản có hiệu lực lúc quan hệ được đem ra giải quyết. 

Có các trường hợp xảy ra khi kiểm tra hiệu lực  

của quy phạm có liên quan đến nội dung sự việc 

(1) Văn bản pháp luật để điều chỉnh vấn đề, đang còn hiệu lực, có 

chứa đựng các quy phạm pháp luật hoàn toàn có lợi cho chủ thể. 

(2) văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề, đang còn hiệu lực 

pháp luật, có chứa đựng các quy phạm pháp luật hoàn toàn bất lợi cho chủ 

thể. 

(3) văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề, đã hết hiệu lực pháp luật một 

phần và chứa đựng quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật điều chỉnh 

vụ việc và có lợi cho chủ thể. 

(4)  văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về vấn đề, đã hết hiệu lực 

pháp luật một phần và chứa đựng quy phạm pháp luật bất lợi cho chủ thể. 

(5)  có thể văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực một phần 

nhưng vẫn chứa đựng các quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật điều 

chỉnh vụ việc của khách hàng vừa có lợi vừa bất lợi cho chủ thể. 

- Tập hợp, phân tích, nghiên cứu, xác định định hướng viện dẫn, sử dụng 

các quy phạm pháp luật điều chỉnh vụ việc theo các hướng có lợi nhất 

Tập hợp các quy phạm pháp luật đang có hiệu lực theo thứ bậc hiệu lực 

để xác định số lượng, nội dung quy phạm pháp luật đang có hiệu lực điều 

chỉnh vấn đề. Phân loại các nhóm quy phạm: Nhóm điều chỉnh theo hướng có 
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lợi cho chủ thể;  nhóm bất lợi cho chủ thể; nhóm vừa có lợi vừa bất lợi. Từ đó 

tìm ra văn bản và quy phạm có lợi nhất điều chỉnh sự việc. 

Như vậy, giai đoạn hai của quá trình áp dụng pháp luật yêu cầu phải: lựa 

chọn đúng đắn quy phạm pháp luật được đưa ra áp dụng; xác định quy phạm 

được lựa chọn là đang có hiệu lực và không mâu thuẫn với các đạo luật và văn 

bản quy phạm pháp luật khác; xác định hiệu lực theo thời gian của văn bản qui 

phạm pháp luật đưa ra áp dụng. 

Tiếp theo, phải làm sáng tỏ nội dung và ý nghĩa của quy phạm pháp luật 

được sử dụng làm căn cứ pháp lý để đưa ra kết luận với các cấp có thẩm quyền. 

Điều đó có mục đích đảm bảo áp dụng đúng đắn pháp luật. Đó là quá trình tư 

duy đòi hỏi phải tuân theo những quy luật của logíc hình thức và logíc biện 

chứng. Điều quan trọng là phải có sự đào tạo về pháp lý cần thiết, thấy rõ mối 

liên hệ giữa những quy phạm pháp luật và những hiện tượng, sự việc đã được 

phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán. 

Làm sáng tỏ tư tưởng và nội dung quy phạm pháp luật được lựa chọn có 

mục đích bảo đảm áp dụng đúng đắn pháp luật. Đó là quá trình vận dụng tổng 

hợp các tri thức chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là các tri thức pháp lý. Để 

làm sáng tỏ tư tưởng và nội dung các quy phạm pháp luật, đưa ra áp dụng, cần 

phải biết giải thích pháp luật.  

Tóm lại, bước thứ hai nhằm xác định văn bản nhận thức đúng đắn nội 

dung, tư tưởng của quy phạm pháp luật dưa ra áp dụng thông qua trình độ của 

người có thẩm quyền áp dụng pháp luật. 

3.3. Bước 3: Quyết định phương án áp dụng pháp luật 

Quyết định phương án áp dụng pháp luật là ý chí lựa chọn phương án 

cuối cùng để áp dụng pháp luật. Nó có thể là kế hoạch/tờ trình của chủ thể 

tham mưu, hoặc là quyết định chính thức bằng văn bản của chủ thể có thẩm 

quyền ban hành.  

Đây là giai đoạn thể hiện kết quả của hai giai đoạn trên. Tùy tính chất 

của đơn vị phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập mà việc chuẩn bị và thẩm 

quyền quyết định về phương án áp dụng pháp luật không giống nhau. Cấp 
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phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng tham mưu hoặc 

các phòng chức năng cung ứng dịch vụ công, nên nhiệm vụ chính trong quy 

trình áp dụng pháp luật là tổ chức áp dụng pháp luật tại đơn vị và tham mưu 

cho cấp có thẩm quyền ban hành quyết định áp dụng pháp luật đối với những 

vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phòng được giao. 

- Tổ chức áp dụng pháp luật trong đơn vị: 

Về những nội dung áp dụng pháp luật trong đơn vị, sau khi phân tích các 

vấn đề pháp lý, xây dựng và lựa chọn phương án áp dụng tối ưu, lãnh đạo 

phòng tiến hành tổ chức thực hiện các nội dung trong đơn vị. Việc tổ chức 

thực hiện áp dụng pháp luật cần có kế hoạch rõ ràng, nêu rõ các chủ thể, 

quyền và nghĩa vụ tương ứng, cơ chế phối hợp, các điều kiện bảo đảm thực 

hiện và chế độ báo cáo, kiểm soát phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Theo quy định, nhiều kế hoạch tổ chức thực hiện áp dụng pháp luật của 

đơn vị phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cáo và có sự phê duyệt 

của lãnh đạo cơ quan chủ quản trước khi tổ chức thực hiện, khi việc tổ chức 

triển khai liên quan đến chi tiêu tài chính công, hay có nội dung cần sự phối 

hợp với đơn vị phòng khác trong cơ quan. 

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành quyết định áp dụng pháp 

luật: 

Cơ quan - đơn vị sự nghiệp công lập là chủ thể có thẩm quyền ban hành 

quyết định áp dụng pháp luật. Quyết định này được ký bởi thủ trưởng của đơn 

vị sự nghiệp công lập.  

Thực hiện chức năng tham mưu, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 

sự nghiệp công lập, lãnh đạo cấp phòng tiếp nhận, xử lý và xây dựng nội dung 

phương án áp dụng pháp luật đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ của 

phòng, hoặc những vấn đề được lãnh đạo cơ quan phân giao. Như vậy, sản 

phẩm của hoạt động tham mưu có thể là một phần của phương án áp dụng 

pháp luật (đối với phần nội dung có liên quan), hoặc toàn bộ phương án áp 

dụng pháp luật (vấn đề thuộc nhiệm vụ của phòng).  

Trong quá trình xây dựng phương án tham mưu, ngoài việc tra cứu, lựa 
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chọn quy phạm pháp luật áp dụng, nhiều trường hợp lãnh đạo cấp phòng cần 

phải tiến hành xác minh thực tiễn các vấn đề liên quan để thu thập chứng cứ, 

tài liệu, nhất là trong các sự việc liên quan đến vi phạm pháp luật, bị phản 

ánh, tố cáo. Phương án tham mưu áp dụng pháp luật phải tuân thủ các nguyên 

tắc và yêu cầu chung của áp dụng pháp luật.  

Văn bản áp dụng pháp luật thể hiện rất rõ trình độ và năng lực của người 

có thẩm quyền áp dụng. Bởi vì ở giai đoạn này người có thẩm quyền đưa ra 

các phán quyết cuối cùng mang tính pháp lý. Các phán quyết này chính là 

việc vận dụng những qui định pháp lý chung thể hiện trong các văn bản qui 

phạm pháp luật để cá biệt hóa, cụ thể hóa cho trường hợp cụ thể. 

Khi ra quyết định áp dụng pháp luật, cá nhân có thẩm quyền không thể 

xuất phát từ ý muốn chủ quan hoặc tình cảm cá nhân. Quyết định áp dụng 

pháp luật phải phù hợp với qui phạm pháp luật đưa ra áp dụng.  

Văn bản áp dụng pháp luật phải được ban hành đúng thẩm quyền, tên gọi, có 

cơ sở thực tế và cơ sở pháp lý, theo đúng thể thức đã quy định Thông tư 

01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính do Bộ Nội vụ ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2011. 

Nội dung của văn bản phải rõ ràng, chính xác, nêu rõ trường hợp cụ thể, 

chủ thể cụ thể và chỉ được thực hiện một lần. 

3.4. Bước 4: Tổ chức thực hiện quyết định áp dụng pháp luật 

Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình áp dụng pháp luật. Trong giai 

đoạn này, cần tiến hành các hoạt động bảo đảm cho việc thực hiện đúng đắn, 

đầy đủ văn bản áp dụng pháp luật.  

Lãnh đạo cấp phòng cần tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc báo cáo 

người có thẩm quyền để xử lý những khiếu nại, phát sinh trong quá trình thi 

hành văn bản áp dụng pháp luật, nhằm bảo đảm để quyết định được thực hiện 

đúng, đủ và kịp thời trên thực tế.  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2011-TT-BNV-huong-dan-the-thuc-va-ky-thuat-trinh-bay-van-ban-118478.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2011-TT-BNV-huong-dan-the-thuc-va-ky-thuat-trinh-bay-van-ban-118478.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2011-TT-BNV-huong-dan-the-thuc-va-ky-thuat-trinh-bay-van-ban-118478.aspx
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4. TỔ CHỨC CẤP NHÂṬ VÀ ÁP DUṆG PHÁP LUÂṬ CỦA LÃNH 

ĐAỌ QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VI ̣ SƯ ̣ NGHIÊP̣ CÔNG 

LÂP̣ 

4.1. Tổ chức công tác cập nhật pháp luật 

Đội ngũ lãnh đạo cấp phòng nói chung và lãnh đạo cấp phòng trong đơn 

vị sự nghiệp công lập nói riêng phải thường xuyên tự giác nghiên cứu, cập 

nhật những quy định của pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ công tác được 

giao; đồng thời, phải tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các hội nghị cập 

nhật kiến thức pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật phục vụ đắc lực cho 

công việc. 

Cập nhật pháp luật thông qua hội nghị phổ biến pháp luật: Hội nghị, 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một hình thức tuyên truyền mà nói trực 

tiếp nói với người nghe về lĩnh vực pháp luật, trong đó chủ yếu là các văn bản 

pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người nghe. Hình thức 

tuyên truyền này có nhiều ưu thế thể hiện ở tính linh hoạt, có thể tiến hành ở 

bất cứ nơi nào trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào (Hội nghị, cuộc họp); 

người nói có điều kiện thuận lợi để giải thích, phân tích, làm sáng tỏ nội dung 

cần tuyên truyền, hai bên có thể hỏi đáp trực tiếp để đáp ứng yêu cầu của 

nhau. 

 Cập nhật pháp luật thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng internet: Báo in; Báo hình; Báo nói; Báo điện tử Trang thông tin 

điện tử, mạng Internet; 

Cập nhật pháp luật thông qua việc biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật. 

Đây là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được áp dụng rộng rãi, gần gũi 

với người dân và đóng một vai trò lớn trong hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật, là cẩm nang, phương tiện hoạt động của những người làm công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật. Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật gồm nhiều 

loại như đề cương tuyên truyền, văn bản pháp luật, sách hướng dẫn, giải thích 

pháp luật, sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật, tờ rơi, tờ gấp…  

Để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác lãnh đạo quản lý, đội ngũ 
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lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập phải có nền tảng về 

chuyên môn, pháp luật vững chắc và biết vận dụng chuyên môn, pháp luật 

vào thực tiễn. Trên thực tế, những hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị sự 

nghiệp công lập và của tổ chức, cá nhân có liên quan thường được che đậy.. 

Nếu không hiểu rõ các quy định của pháp luật (cơ sở pháp  lý), sẽ không thực 

hiện được việc nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị sự 

nghiệp công lập và của tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc khi nhận biết được 

vẫn không có hướng giải quyết triệt để. Do vậy, cần nâng cao kỹ năng cập 

nhật pháp luật cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự 

nghiệp công lập. Để nâng cao kỹ năng cập nhật pháp luật cho đội ngũ này cần 

thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

Nâng cao kiến thức và trình độ hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo cấp phòng trong việc cập nhật quy định của pháp luật có liên quan 

đến hoạt động lãnh đạo quản lý;  

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy 

phạm pháp luật mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị 

sựnghiệp công lập. 

4.2. Tổ chức áp dụng pháp luật  

Để bảo đảm hoạt động lãnh đạo quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập, lãnh đạo cấp phòng cần vận dụng phù hợp các bước của quá trình áp 

dụng pháp luật nêu trên, cụ thể như sau: 

4.2.1. Bước1: Phân tích tình tiết thực tế khách quan 

Trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý, khi phát hiện những sai 

phạm của đơn vị, cá nhân có liên quan, lãnh đạo cấp phòng phải xem xét toàn 

bộ các tình tiết của sự việc, phân tích, chứng minh những sự kiện có liên quan 

thông qua việc thu thập làm cơ sở thực tế cho việc đưa ra các nhận định, kết 

luận và kiến nghị. 

Các bằng chứng thu thập được phải đảm bảo yêu cầu đầy đủ và thích 

hợp. Đầy đủ và thích hợp là hai vấn đề có quan hệ với nhau, trong đó, “đầy 

đủ” là thước đo số lượng các thông tin đã thu thập được và “thích hợp” là 
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thước đo chất lượng của các thông tin này.  

Để thu thập các thông tin, cán bộ lãnh đạo quản lý phải sử dụng các 

phương pháp như: Đối chiếu; phỏng vấn; kiểm tra tài liệu; quan sát; điều tra, 

xác minh...  

4.2.2. Bước 2: Lựa chọn quy định pháp luật tương ứng để giải quyết 

sự việc 

 Xem xét sự phù hợp của các quy phạm pháp luật được áp dụng làm căn 

cứ pháp lý để đưa ra các kết luận kiến nghị. 

Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết của sự việc, phân tích, chứng minh 

những sự kiện có liên quan thông qua việc thu thập và đánh giá cán bộ lãnh 

đạo cấp phòng cần phải lựa chọn và xem xét sự phù hợp của các quy phạm 

pháp luật được áp dụng để làm căn cứ pháp lý đưa ra các kết luận và kiến 

nghị. 

Trước hết, phải xác định ngành luật nào điều chỉnh sự việc đang được 

xem xét, sau đó lựa chọn quy phạm pháp luật cụ thể thích ứng với sự việc đó. 

Thứ hai, Việc lựa chọn và xem xét sự phù hợp của các quy phạm pháp luật 

được áp dụng được thực hiện như đã nêu ở trên. Khi lựa chọn quy phạm pháp 

luật, lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập cần nắm vững 

những quy định hiệu lực về thời gian, không gian và đối tượng áp dụng của 

văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính hợp pháp của các kết luận... 

Điều đó đòi hỏi các cán bộ lãnh đạo cấp phòng phải có sự đào tạo về pháp lý 

cần thiết, thấy rõ mối liên hệ giữa những quy phạm pháp luật và những hiện 

tượng, sự việc đã được phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

4.2.3. Bước 3: Đưa ra các đánh giá, nhận xét, kết luận và kiến nghị  

Việc đưa ra các đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị là nội dung 

quan trọng của hoạt động lãnh đạo quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thể hiện vai trò của đội ngũ lãnh đạo cấp phòng... Khi đưa ra các đánh giá, 

xác nhận, kết luận và kiến nghị không thể xuất phát từ động cơ cá nhân hoặc 

quan hệ riêng tư. Các đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị phải phù hợp 
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các quy định của pháp luật.  

4.2.4. Bước 4: Tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị  

Đội ngũ lãnh đạo cấp phòng trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi áp 

dụng pháp luật để đưa ra những kết luận, kiến nghị cần tổ chức tốt công tác 

kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra việc thực  

Trong trường hợp nhà nước thấy cần thiết phải tham gia vào một số quan 

hệ pháp luật cụ thể với mục đích kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính đúng 

đắn của hành vi các chủ thể hay xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một 

sự kiện. Ví dụ: xác nhận di chúc, đăng ký kết hôn. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

A. Câu hỏi 

1.Tình huống áp dụng pháp luật pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Cách thức tổ chức cập nhật, phổ biến và áp dụng phát luật ở cơ quan, 

đơn vị anh (chi)̣ công tác. 

3. Thảo luận về Hợp đồng làm việc của viên chức (Luật viên chức do 

Quốc hội ban hành ngày 15/11/2010 và có hiệu lực ngày 01/01/2012. 

B. Bài tâp̣ tiǹh huống 

Căn cứ vào Luật Viên chức (2010); Căn cứ thông tư liên tịch 36/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ; 

Luật Giáo dục (2 lần sửa đổi) và Điều lệ Trường đại học 2003; 

Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học (2010); 

Học viên tiến hành cập nhật các văn bản đó để tìm ra những điểm, 

khoản, mục thay đổi nhằm kiến nghị cho Trường Đại học A áp dụng trong 

xây dựng tiêu chuẩn giảng viên của Trường cũng như áp dụng các điều khoản 

mới để xác định tiêu chuẩn giảng viên; cử đi thi nâng ngạch giảng viên. 

Gợi ý trả lời bài tập tình huống: 

Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học: 

Bao gồm các tiêu chuẩn sau: 

1. Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;  
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2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy các môn lý 

thuyết của chương trình đào tạo đại học; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên 

giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các chương trình 

đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;  

3. Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; 

4. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;  

5. Lý lịch bản thân rõ ràng.  

Theo quy định cũ (Quyết định 153/2003/QĐ-TTg), tiêu chuẩn của giảng 

viên được quy định tại Điều 61 Luật Giáo dục. Theo đó, ngoài các điều kiện 

về phẩm chất, đạo đức, tư tưởng, sức khỏe, lý lịch thì Luật Giáo dục chỉ quy 

định chung rằng "Giảng viên phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên 

môn, nghiệp vụ". 

Như vậy, so với quy định cũ, điều lệ mới ban hành đã quy định cụ thể 

tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên; đồng thời có bổ 

sung thêm điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc. 

Từ năm học 2014 - 2015, các trường đại học phải áp dụng đầy đủ tiêu 

chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên. 

Ưu tiên tuyển dụng người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên: 

Theo quy định mới, trường đại học sẽ tuyển chọn giảng viên theo 5 tiêu 

chuẩn nêu trên, trong đó, ưu tiên tuyển chọn những người có bằng tốt nghiệp 

đại học từ loại khá trở lên, người đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, có kinh nghiệm 

hoạt động thực tiễn, có phẩm chất tốt và có nguyện vọng trở thành giảng viên 

để bổ sung vào đội ngũ giảng viên của trường. 

Ngoài ra, trường đại học phải lập kế hoạch và có giải pháp tích cực để 

tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng 5 tiêu chuẩn 

này. 
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CHUYÊN ĐỀ 4  

 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CỦA LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT TỔ CHỨC 

1.1. Khái niệm và phân loại tổ chức 

1.1.1. Khái niệm tổ chức  

Tổ chức được nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau, do đó có rất nhiều 

định nghĩa về tổ chức: 

Xuất phát từ cách tiếp cận lý thuyết tổ chức:  

Lý thuyết tổ chức truyền thống thường nhấn mạnh vào những phân đoạn 

của tổ chức, phân chia những hoạt động thành những nhiệm vụ hay đơn vị 

hoạt động. 

Lý thuyết tổ chức hiện đại tiếp cận tổ chức theo quan điểm hệ thống. 

Trong hệ thống có cơ cấu tổ chức và trật tự thứ bậc, mối quan hệ chính thức 

và phi chính thức, quan hệ cá nhân - nhóm. 

Xuất phát từ các quan điểm khác nhau: 

Có hai quan điểm nghiên cứu tổ chức: xem tổ chức như là phương tiện 

để hoàn thành mục tiêu; xem tổ chức như một đơn vị năng động, vận hành 

thích nghi với hoàn cảnh. Kết hợp cả hai quan điểm sẽ hiểu tổ chức một cách 

đầy đủ. 

Xuất phát từ các cách tiếp cận và quan điểm trên, có thể định nghĩa tổ 

chức như sau: 

Tổ chức là một công cụ được sử dụng bởi con người để kết hợp các hành 

động lại, tạo ra một giá trị, hay đúng hơn là đạt được mục tiêu của tổ chức. 

Tổ chức là phương tiện hay yếu tố làm cho các nguồn lực (nhân lực, vật 

lực, tài lực) liên kết với nhau, tạo thành một thể thống nhất nhằm đạt được 

mục tiêu xác định. 

Tổ chức là một hệ thống tập hợp của hai hay nhiều người, có sự phối hợp 
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một cách có ý thức, có phạm vi (lĩnh vực, chức năng) tương đối rõ ràng, hoạt 

động nhằm đạt được mục tiêu chung. 

Tổ chức là một nhóm các cá nhân tán thành các giá trị chung và thực thi 

các hoạt động cụ thể, gắn bó với nhau, cho phép đạt được mục tiêu chung. 

Tổ chức là một tổ hợp các thành phần có quan hệ chặt chẽ với nhau, 

cùng thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung. Tổ chức 

bao giờ cũng hoạt động trong một môi trường xác định và chịu tác động của 

môi trường đó. 

Một số dấu hiệu để nhận biết tổ chức: 

- Có mục tiêu chung. 

- Kết hợp nỗ lực của các thành viên (sự liên kết với nhau bởi các cam 

kết, quy tắc, quy chế). 

- Hệ thống thứ bậc quyền lực (ai chỉ huy, ra lệnh). 

- Phân công lao động (cơ chế phối hợp). 

Các yếu tố cơ bản của một tổ chức: 

- Mục tiêu của tổ chức 

- Cơ cấu của tổ chức 

- Quyền lực trong tổ chức 

- Các nguồn lực của tổ chức (nhân lực, vật lực, tài lực, thông tin, khoa 

học công nghệ…) 

- Môi trường của tổ chức 

- Chu trình hoạt động của tổ chức 

Tổ chức thường có cấu trúc:  

- Cấu trúc hình chóp: Bộ phận lãnh đạo, các phòng ban, các tổ nhóm, các 

nhân viên, công nhân; 

Cấu trúc cây: Tổ chức là một hệ thống cấp bậc các hệ thống con, mỗi hệ 

thống con có chức năng nhiệm vụ riêng, theo sự phân công của tổ chức.  

1.1.2. Phân loại tổ chức 

Tổ chức được phân loại theo các tiêu chí khác nhau: mục tiêu của tổ 

chức, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, quy mô của tổ chức. 
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Các loại tổ chức: 

- Tổ chức chính trị 

- Tổ chức chính trị - xã hội 

- Tổ chức hành chính/ Cơ quan quản lý nhà nước 

- Tổ chức/đơn vị sự nghiệp 

- Tổ chức thương mại 

- Tổ chức sản xuất/ Doanh nghiệp  

- Tổ chức dịch vụ… 

Các tổ chức rất đa dạng, khác nhau, nhưng lại có rất nhiều điểm giống 

nhau. 

Mỗi tổ chức đều bao gồm: 

- Các mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động mà tổ chức phải tiến hành; 

- Các nguyên tắc để thực hiện các nhiệm vụ (quy tắc, quy chế, luật lệ…). 

- Nguồn lực con người và các nguồn lực cần thiết để thực hiện các nhiệm 

vụ của tổ chức. 

Các tổ chức nhà nước, tổ chức hành chính nhà nước, tổ chức/đơn vị sự 

nghiệp cũng tuân thủ các yếu tố trên. 

Đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là bộ phận cấu thành bộ máy 

nhà nước và chịu sự quản lý nhà nước cả về tổ chức cũng như hoạt động. Nhà 

nước thiết lập hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập để đảm nhận nhiệm vụ 

cung cấp các dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh 

vực. 

Khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức quy định, đơn vị sự nghiệp công lập là 

tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, 

cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực, 

trực thuộc nhiều loại hình cơ quan tổ chức ở các cấp khác nhau, với tính chất, 

quy mô, đặc điểm khác nhau. 

Xuất phát từ loại hình tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được chia 
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thành 5 loại: Đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; đơn vị thuộc Tổng cục, 

Cục; đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị thuộc cơ quan chuyên 

môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

Ngoài ra, theo các luật chuyên ngành, đơn vị sự nghiệp công lập được 

phân loại theo thẩm quyền thành lập, theo lĩnh vực hoạt động hoặc theo mô 

hình tổ chức. 

Nhưng dù đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nào, loại hình đơn vị 

sự nghiệp gì cũng đều có những đặc trưng như sau: 

Một là, đơn vị sự nghiệp công lập là những tổ chức hoạt động theo 

nguyên tắc phục vụ lợi ích cộng đồng, xã hội, không vì mục tiêu tối đa hóa lợi 

nhuận; 

Hai là, mục đích hoạt động của đơn vị sự nghiệp công nhằm cung ứng 

dịch vụ hàng hóa công cộng, dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng nhu cầu thiết 

yếu của cộng đồng xã hội; 

Ba là, sản phẩm của các đơn vị sự nghiệp công là sản phẩm mang lại lợi 

ích chung, có tính bền vững và gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra của cải vật 

chất cho xã hội; 

Bốn là, hoạt động sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập luôn 

gắn liền và bị chi phối bởi chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà 

nước; 

Năm là, các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu hợp pháp từ hoạt 

động sự nghiệp; 

Sáu là, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập bị chi phối bởi tư tưởng 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn của Đảng và Nhà 

nước; chịu tác động, ảnh hưởng bởi cơ chế thị trường, xu hướng toàn cầu hóa. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập được các cơ quan nhà nước, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo trình tự, thủ tục chặt chẽ và là bộ 

phận cấu thành trong cơ cấu tổ chức cơ quan nhà nước, nhưng không mang 

quyền lực nhà nước, không có chức năng quản lý nhà nước như: xây dựng thể 

chế, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính.  
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1.2. Khái niệm nguồn nhân lực trong một tổ chức 

1.2.1. Nguồn nhân lực 

Trong các tài liệu nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực, quản lý nhân 

sự, có khá nhiều khái niệm khác nhau về nguồn nhân lực như: 

- Nguồn nhân lực là nguồn lực con người của những tổ chức (với quy 

mô, loại hình, chức năng các nhau) có khả năng và tiềm năng tham gia vào 

các quá trình phát triển của tổ chức cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

quốc gia, khu vực và thế giới.  

- Theo Liên hiệp quốc, nguồn nhân lực là trình độ lành nghề, kiến thức 

và năng lực thực tế cùng với những năng lực tồn tại dưới dạng tiềm năng con 

người. Quan điểm này thể hiện cách tiếp cận nguồn nhân lực thiên về chất 

lượng. Điều đáng chú ý của khái niệm này là coi tiềm năng con người cũng là 

yếu tố cấu thành của chất lượng nguồn nhân lực để từ đó ban hành những 

chính sách thích hợp trong quản lý, sử dụng. 

- Nguồn nhân lực là tổng thể các yếu tố bên trong và bên ngoài của mỗi 

cá nhân bảo đảm nguồn sáng tạo cùng các nội dung khác cho thành công, đạt 

được mục tiêu của tổ chức. 

Những khái niệm trên tuy khác nhau nhưng đều thống nhất ở những 

điểm sau: 

- Số lượng nhân lực: xác định quy mô của nguồn nhân lực 

- Chất lượng nhân lực: là tổng hợp của nhiều yếu tố như trí tuệ, trình 

độ, sự hiểu biết, đạo đức, kỹ năng, sức khỏe, … của người lao động, trong đó 

2 yếu tố quan trọng là trí lực và thể lực. 

- Cơ cấu nhân lực: cơ cấu nhân lực thể hiện trên các phương diện khác 

nhau như: cơ cấu trình độ đào tạo, giới tính, độ tuổi,… 

Từ những phân tích trên có thể hiểu nguồn nhân lực là tổng hợp số 

lượng, chất lượng và cơ cấu người lao động nói chung ở cả hiện tại cũng như 

trong tương lai. 
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1.2.2. Nguồn nhân lực trong một tổ chức  

- Nguồn nhân lực bao gồm nguồn nhân lực xã hội và nguồn nhân lực tổ 

chức 

Nguồn nhân lực xã hội thể hiện tiềm năng của một quốc gia về con 

người, kể cả những người hiện tại chưa có việc làm, thất nghiệp, cả trẻ em và 

người già có thể làm việc khi cần thiết. 

Khai thác nguồn lao động của một quốc gia là một trong những vấn đề 

quan tâm của nhiều nước. Nguồn nhân lực quốc gia thường được xác định qua 

nhiều chỉ số khác nhau: 

- Số lượng người có khả năng tham gia lao động; 

- Thời gian có thể tham gia lao động; 

- Năng lực nói chung của lực lượng lao động (kiến thức, kỹ năng lành 

nghề; các hành vi ứng xử, giao tiếp,v.v.). 

Nguồn nhân lực tổ chức  

Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực tổ chức là một bộ phận cấu thành 

nguồn nhân lực xã hội, bao gồm toàn bộ những người đang làm việc trong 

một tổ chức và những người mong muốn vào làm việc trong tổ chức. Theo 

nghĩa này, quản lý nguồn nhân lực sẽ bao gồm tác động đến thị trường lao 

động để thu hút bộ phận những người mong muốn vào làm việc trong tổ chức 

để đảm nhận những vị trí khuyết trống trong tổ chức. 

Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực tổ chức bao gồm những người đang 

làm việc trong tổ chức và được sắp xếp vào những vị trí công việc nhất định 

trong tổ chức. 

Tuy nhiên, cho dù theo nghĩa rộng hay hẹp thì nguồn nhân lực của mỗi 

một tổ chức đều có những yêu cầu, đòi hỏi riêng do tính chất, đặc điểm và 

việc làm trong tổ chức quyết định. Vì thế, những người mong muốn được vào 

làm việc trong tổ chức hay những người đang làm việc trong tổ chức đều phải 

đáp ứng được những yêu cầu mà công việc trong tổ chức đòi hỏi. 

Trong một số tài liệu, nguồn nhân lực tổ chức được coi là tiềm năng lao 

động của con người có trong một thời kỳ nhất định phù hợp với kế hoạch và 
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chiến lược phát triển của tổ chức. Tiềm năng con người trong tổ chức để đáp 

ứng mục tiêu cụ thể của tổ chức trong từng thời kỳ nhất định bao gồm không 

chỉ yếu tố sức lao động tay chân mà còn bao gồm cả những gì thuộc bên trong 

người lao động tức cả về trí lực của người lao động.  

Bên cạnh khái niệm nguồn nhân lực tổ chức còn sử dụng khái niệm 

nhân sự 

Nhân sự trong một tổ chức là một thuật ngữ  gắn liền với  việc sử dụng 

người lao động trong tổ chức. Đó là những người mà được tổ chức thuê để 

làm những công việc cụ thể cho tổ chức. Do đó, khi sử dụng thuật ngữ nhân 

sự là đề cập tới từng người lao động  gắn liền với vị trí cụ thể mà người người 

đó được bố trí trong tổ chức.  

Như vậy, nhân sự trong tổ chức luôn gắn liền hai yếu tố: 

- Người lao động; 

- Công việc mà người đó được phân công đảm nhận hay vị trí công việc 

mà người đó đảm nhận. 

Trong đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức là nguồn nhân lực, nhân sự 

của đơn vị. Đó là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch 

viên chức chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong các đơn vị sự 

nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.  

1.3. Cơ cấu nguồn nhân lực trong một tổ chức 

Cơ cấu nguồn nhân lực trong một tổ chức là mối quan hệ tỷ lệ về số 

lượng và chất lượng của các loại nhân lực trong tổ chức.  

Một cơ cấu lao động hợp lý, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức là một nhân tố đảm bảo để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu của tổ chức.  

Nguồn nhân lực trong một tổ chức thường được cơ cấu theo chức năng, 

theo trình độ chuyên môn và theo thời gian làm việc. 

1.3.1. Cơ cấu nhân lực theo chức năng 

Nếu xem xét cơ cấu nhân lực theo chức năng, nguồn nhân lực trong một 

tổ chức gồm: nguồn nhân lực quản lý và nguồn nhân lực thừa hành. Do đó, 

trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bao gồm: 
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- Các viên chức quản lý, gồm các loại: lãnh đạo tổ chức; lãnh đạo các bộ 

phận cấu thành; các viên chức thực hiện các chức năng nghiệp vụ quản lý (tổ 

chức, kế hoạch, tài chính, kỹ thuật…) 

- Các viên chức thừa hành: bộ phận viên chức thực hiện chức năng thừa 

hành, phân bổ trong các bộ phận cấu thành của tổ chức. 

1.3.2. Cơ cấu nhân lực theo trình độ chuyên môn 

 Thường cơ cấu này được phân tích theo các tiêu thức: không qua đào 

tạo, sơ cấp, trung học chuyên nghiệp, đại học, trên đại học. 

Trong một số tổ chức (ví dụ viện nghiên cứu, trường đại học) cơ cấu này 

còn được phân tích theo chức vụ khoa học, ngạch công chức: nghiên cứu viên 

hay giảng viên, nghiên cứu viên chính hay giảng viên chính, nghiên cứu viên 

cao cấp hay giảng viên cao cấp, giáo sư).  

Một cơ cấu nhân lực theo trình độ chuyên môn hợp lý là sự phù hợp giữa 

chức năng, nhiệm vụ do loại viên chức đó đảm nhiệm và trình độ chuyên môn 

của loại viên chức đó. 

Tình trạng sử dụng viên chức không có chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ 

chức năng hoặc có trình độ chuyên môn vượt quá xa yêu cầu của công việc do 

hä đảm nhiệm đều là biểu hiện không hợp lý của cơ cấu lao động theo trình 

độ chuyên môn. 

1.3.3. Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi và giới tính 

Để có cách thức quản lý và khai thác tiềm năng của  sức lao động trong 

tổ chức, các nhà quản lý cũng rất quan tâm phân tích cơ cấu nhân lực theo 

tuổi (nhóm tuổi) và theo giới tính. 

1.3.4. Cơ cấu nhân lực theo cơ cấu nghề 

Trong các tổ chức sản xuất, kinh doanh, các nhà quản lý còn quan tâm 

đến cơ cấu nghề theo hệ thống nghề được quy định trong hệ thống giáo dục 

quốc dân trong đội ngũ công nhân. 

1.4. Vai trò nguồn nhân lực trong một tổ chức 

Hoạt động của bất kỳ một tổ chức nào cùng hướng đến việc đạt mục tiêu 

của tổ chức. Hiệu quả hoạt động của tổ chức phụ thuộc rất lớn vào các nguồn 
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lực, các nguồn lực này là yếu tố quyết định cho sự hình thành, tồn tại và phát 

triển của tổ chức. 

Các nguồn lực của một tổ chức bao gồm: nhân lực, tài lực và vật lực. 

Trong đó, nguồn nhân lực được xem là một bộ phận chủ yếu nhất trong một 

tổ chức, có ý nghĩa quan trọng nhất quyết định hiệu quả hoạt động của một tổ 

chức. 

Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của 

tổ chức. Nguồn nhân lực tham gia đóng góp sức lao động trong thực hiện mục 

tiêu, hoạt động của tổ chức. Nguồn nhân lực là chủ thể của tất cả các hoạt 

động và hoạt động quản lý tổ chức. 

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn vốn không thể thiếu được của 

tổ chức, là yếu tố quan trọng cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và 

quyết định hiệu quả hoạt động của một tổ chức. 

Vai trò quyết định của nguồn nhân lực đối với hiệu quả hoạt động của 

một tổ chức xã hội trước hết xuất phát từ vai trò của con người với sức lao 

động sáng tạo đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức. 

Khi phân tích quá trình sản xuất, C. Mác đã chứng minh quá trình sản 

xuất bao gồm 3 yếu tố là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động, 

thì sức lao động là yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất. Điều đó hoàn toàn 

đúng cho bất kỳ một trình độ sản xuất nào và bất cứ một quá trình xã hội nào. 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và do đó sự tiến bộ 

nhanh chóng của văn minh sản xuất vai trò của con người ngày càng tăng lên 

đối với kết quả hoạt động của bất cứ một tổ chức nào. Sự sáng tạo, tính kỷ 

luật, sự thường xuyên trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm việc là 

nhân tố quyết định thành công của mọi hoạt động. Lao động trí tuệ ngày càng 

có vai trò quyết định hơn so với lao động thể lực.  

Ngày nay, các tổ chức đang vận hành trong một môi trường có nhiều 

biến động với mức độ năng động và tính phức tạp cao, do đó, chiến lược phát 

triển của tổ chức không thể thực hiện nếu thiếu chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực - một nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức. 



 126 

Như vậy, nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp công lập là một bộ 

phận quan trọng của nguồn nhân lực khu vực có vai vô cùng quan trọng, 

quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả bộ máy nhà nước. Năng 

lực viên chức, người lao động và tinh thần làm việc của họ ảnh hưởng trực 

tiếp đến hiệu quả công tác, hoạt động của các cơ quan, đơn vị.  

Để đạt được mục tiêu xây dựng bộ máy nhà nước hiện đại, hoạt động 

có hiệu lực, hiệu quả, hầu hết các nước đều khẳng định vai trò của con người, 

mà cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhân tố quyết định sự 

thành công hay thất bại của công cuộc xây dựng và cải cách bộ máy nhà 

nước. 

2. TỔNG QUAN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP  

2.1. Đặc điểm của nhân sự trong đơn vi ̣ sự nghiệp công lập  

Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn do pháp luật nhà nước quy định. Mọi hoạt động 

của họ đều dựa vào nguồn lực của nhà nước và nhằm hướng đến mục tiêu do 

nhà nước đề ra. Họ là một lực lượng lao động đặc biệt, khác với lực lượng lao 

động làm việc trong các tổ chức khác như doanh nghiệp.  

Những người làm việc trong các cơ quan nhà nước có những nghĩa vụ 

riêng do chính hệ thống pháp luật liên quan đến nhóm các cơ quan nhà nước 

quy định. Trong hệ thống pháp luật dành cho đội ngũ những người là cán bộ, 

công chức, viên chức nghĩa vụ được xác định cụ thể trong hệ thống pháp luật 

như Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn. 

Viên chức là lực lượng lao động chủ yếu, bảo đảm cho việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 2, Luật Viên chức năm 2010 quy định: Viên chức là công dân Việt 

Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công 

lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

Vị trí việc làm là căn cứ xác định số lượng viên chức và cơ cấu viên chức 
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theo chức danh nghề nghiệp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính chất, đặc 

điểm của đơn vị; mức độ phức tạp, quy mô của công việc; mức độ hiện đại 

hóa công sở. 

Như vậy, nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập là những viên chức, 

có những đặc điểm sau: 

- Là công dân Việt Nam 

- Về chế độ tuyển dụng: viên chức phải là người được tuyển dụng theo vị 

trí việc làm. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị 

trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

Vị trí việc làm được hiểu là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh 

nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lí tương ứng, là căn cứ xác định số lượng 

người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và 

quản lí viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Vị trí việc làm có thể có một hoặc nhiều công việc, có tính thường 

xuyên, liên tục chứ không bao gồm những công việc thời vụ, tạm thời.  

Để được tuyển dụng vào vị trí việc làm thì phải thông qua một trong hai 

phương thức tuyển dụng viên chức: thi tuyển hoặc xét tuyển. 

- Về nơi làm việc: viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Về thời gian làm việc: thời gian làm việc của viên chức được tính kể từ 

khi được tuyển dụng, hợp đồng làm việc có hiệu lực cho đến khi chấm dứt 

hợp đồng làm việc hoặc đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động. 

- Về chế độ lao động: viên chức làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc 

và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định 

của pháp luật.  

Điều đó có nghĩa giữa viên chức và bên tuyển dụng có sự thỏa thuận về 

vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 

Hợp đồng làm việc là cơ sở pháp lí để sau này xử lí các việc liên quan 

đến việc vi phạm quyền hay các vấn đề khác phát sinh giữa hai bên.  

Lương của viên chức được nhận từ quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập 
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nơi họ làm việc chứ không phải từ Nhà nước.  

Do vậy, tiền lương mà viên chức nhận được phụ thuộc vào sự thỏa thuận 

của viên chức và bên tuyển dụng, Nhà nước hầu như không can thiệp vào vấn 

đề này. 

2.2. Mục tiêu quản lý nhân sự trong đơn vi ̣ sự nghiệp công lập 

2.2.1. Quản lý nhân sự trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Dưạ trên nguyên tắc chung, nội dung quản lý nhân sự có thể đươc̣ xác 

điṇh xuất phát từ vị trí công việc mà người lao động trong tổ chức phải đảm 

nhận và tất cả những yêu cầu, đòi hỏi (từ cả hai phía người lao động và người sử 

dụng lao động) được thiết lập để thưc̣ hiêṇ công việc nhằm hướng tới đạt được 

mục tiêu của tổ chức. 

Vì vâỵ, những vấn đề liên quan đến viêc̣ đưa người lao động đủ điều 

kiện vào các vị trí; sử dụng họ nhằm khai thác lợi thế của họ phục vụ cho mục 

tiêu của tổ chức đến việc đưa họ ra khỏi tổ chức đều là những nội dung của 

quản lý nhân sự. 

Trong xu thế chung của sự phát triển, hoạt động quản lý nhân sự càng 

ngày càng liên hệ với nhiều nội dung của xây dựng tổ chức cũng như bố trí 

nhân sự trong tổ chức. Vì thế, một số nội dung chính của quản lý nhân sự bao 

gồm: 

- Phân tích và thiết kế công việc (vị trí công việc); 

- Kế hoạch hóa nhân sự; 

- Thu hút, tuyển dụng nhân sư;̣ 

- Sử dụng nhân sự (bố trí nhân sự, đề bạt, thuyên chuyển và sa thải, duy 

trì,v.v…); 

- Ðào tạo, bồi dưỡng; 

- Thúc đẩy, động viên nhân viên; 

- Ðánh giá thực thi công việc của người lao động trong tổ chức; 

- Khen thưởng, kỷ luật; 

- Đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động; 

- Giải quyết các tranh chấp lao động; 
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- Xây dựng các chính sách, chế độ liên quan đến quản lý nhân sự. 

Các hoạt động quản lý nhân sự có mối quan hê ̣chặt chẽ với nhau. Vì 

vậy, cần phải quan tâm một cách toàn diện tới tất cả những nội dung đó để 

quản lý nhân sự có hiệu quả.  

Trong mỗi đơn vị sự nghiệp công lập, nhân sự chủ yếu là đội ngũ viên 

chức. Đây là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng, quyết định đến chất 

lượng hoạt động của đơn vị. 

Quản lý nhân sự trong đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc như 

sau: 

- Quản lý nhân sự đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự thống nhất quản 

lý của Nhà nước 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật.  

- Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện 

trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào 

hợp đồng làm việc; 

- Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với 

viên chức là người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với 

cách mạng, viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng 

xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với viên chức. 

2.2.2. Mục tiêu quản lý nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập 

Con người trong tổ chức là yếu tố quan trọng để tổ chức tồn tại, vận 

động và phát triển. Con người không chỉ là yếu tố để làm các nhiệm vụ của tổ 

chức tạo ra những sản phẩm như tổ chức mong muốn, mà còn là những nhân 

tố tạo ra những ý tưởng mới cho tổ chức. Con người là yếu tố làm giảm hay 

gia tăng sức mạnh cũng như những hạn chế của tổ chức. Những sự thay đổi 

xung quanh tổ chức hiện nay đòi hỏi phải có sự thay đổi trước tiên ở nguồn 

nhân lực bên trong tổ chức. 
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Quản lý nhân sự trong đơn vi ̣ sự nghiệp công lập nói, cũng như nhiều 

dạng quản lý khác nhằm đạt được những mục tiêu nhất định của tổ chức. 

Quản lý nhân sự trong đơn vi ̣ sự nghiệp công lập phải hướng đến mục tiêu 

làm cho đơn vị tồn tại, vận động và phát triển trong môi trường cạnh tranh. 

Không chỉ là mục tiêu riêng của mình, quản lý nhân sự trong đơn vi ̣sự 

nghiệp công lập phải bảo đảm là cầu nối của rất nhiều dạng hoạt động quản lý 

khác trong đơn vị. Bản chất cơ bản của mục tiêu này là vì các hoạt động quản 

lý khác cũng do con người tiến hành và quản lý nhân sự cũng phải quản lý cả 

những con người được phân công thực hiện quản lý các hoạt động khác với hệ 

thống mục tiêu khác. 

Để đạt được tối đa hiệu quả hoạt động của đơn vị, đòi hỏi phải có sự kết 

hợp hài hòa các nhân tố trong đơn vị. Tuy nhiên, việc xác định các nhân tố 

hiệu quả của đơn vị là một công việc rất khó khăn. Cần thiết lập một tổ chức 

dựa trên các tiêu chí cơ bản nhằm làm cho tổ chức hoạt động hiệu quả. 

Để hoạt động của đơn vi ̣sự nghiệp công lập có hiệu quả, cần tập trung 

vào ba vấn đề cơ bản: 

- Mục tiêu, mục đích của đơn vi ̣sự nghiệp công lập phải được xác định 

rõ ràng. 

- Cơ cấu tổ chức của đơn vi ̣sự nghiệp công lập được thiết kế một cách 

khoa học, hợp lý và phù hợp với môi trường tổ chức cũng như mục tiêu của 

của đơn vi ̣sự nghiệp công lập. 

- Nguồn nhân lực bao gồm các viên chức của đơn vi ̣sự nghiệp công lập 

và khả năng khai thác, sử dụng tiềm năng nguồn nhân lực xã hội bên ngoài 

đơn vị. 

Như vậy, mục tiêu quản lý nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập là 

phải góp phần một cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của quản lý 

nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập và những trách nhiệm xã hội mà 

đơn vi ̣sự nghiệp công lập phải thực hiện. 

Có thể khẳng định những mục tiêu của hoạt động quản lý nhân sự trong 

đơn vi ̣sự nghiệp công lập là: 
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- Giúp cho đơn vi ̣sự nghiệp công lập vươn đến mục tiêu của đơn vị khi 

ba yếu tố: mục tiêu, cơ cấu đơn vị và con người được kết hợp với nhau và 

được quản lý tốt. Sự gắn kết ba yếu tố này lại với nhau trở thành một chất kết 

dính quan trọng tạo nên bước thay đổi trong hiệu quả hoạt động của đơn vi ̣sự 

nghiệp công lập. 

- Khai thác kiến thức, kỹ năng của người lao động một cách hiệu quả, 

sức mạnh của từng con người cụ thể phải được tạo ra và khai thác đem lại lợi 

ích chung cho đơn vi ̣ sự nghiệp công lập (viên chức/người lao động, khách 

hàng, cổ đông, những người có liên quan). 

- Cung cấp cho đơn vi ̣sự nghiệp công lập những người lao động được 

đào tạo tốt và có động cơ rõ ràng, thưởng, phạt công bằng và đặt người lao 

động vào đúng vị trí của họ. 

- Gia tăng sự hài lòng và tự thỏa mãn của người lao động. 

- Xây dựng và duy trì chất lượng cuộc sống tốt, đảm bảo các quyền cơ 

bản, sự tham gia của người lao động trong quá trình ra quyết định, nhằm làm 

cho công việc của đơn vi ̣sự nghiệp công lập đạt được hiệu quả. 

- Phổ biến chính sách nhân sự cho mọi viên chức/người lao động trong 

đơn vi ̣sự nghiệp công lập. 

- Tạo điều kiện để duy trì môi trường văn hóa (đạo đức, cách ứng xử…) 

trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập. Mọi người lao động của đơn vi ̣ đều được đối 

xử một cách bình đẳng, không được sử dụng các hình thức phân biệt. 

- Quản lý nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập nhằm giảm thiểu và 

ngăn chặn sự tác động không tích cực của quá trình thay đổi đến đơn vị. Hoạt 

động của đơn vi ̣sự nghiệp công lập vươn đến những mục tiêu mang tính định 

hướng tương lai, do đó chứa đựng bên trong nó nhiều yếu tố không chắc chắn, 

mang tính rủi ro. Quản lý nhân sự góp phần quản lý sự thay đổi tốt hơn, làm 

cho đơn vi ̣thích ứng với sự thay đổi đó một cách hiệu quả nhất. 

- Quản lý nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập hướng tới mở rộng cơ 

hội giao tiếp, trao đổi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng tính cạnh 

tranh trên thị trường lao động. Người lao động của đơn vi ̣sự nghiệp công lập 
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cần đặt mình trong thị trường lao động rộng hơn, tức đặt vào trong nguồn 

nhân lực xã hội, để được xem xét, so sánh thường xuyên năng lực của mình 

với người khác để nhận thức được mức độ cạnh tranh trong thị trường lao 

động phong phú của xã hội. 

2.3. Vai trò quản lý nhân sự trong đơn vi ̣ sự nghiệp công lập 

Nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập chủ yếu là đội ngũ viên chức. 

Đây là nguồn lực quan trọng hàng đầu, là lực lượng nòng cốt của đơn vi ̣sự 

nghiệp công lập. Họ chính là những người quyết định trực tiếp chất lượng 

hoạt động cung ứng dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, quản 

lý nhân sự là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của đơn vi.̣ 

Quản lý nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập có vai trò quyết định 

hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sự tồn tại và phát triển của đơn vi ̣sự nghiệp công lập phụ thuộc vào đội 

ngũ viên chức với sức lao động thể lực và lao động trí tuệ sáng tạo. Chính quá 

trình quản lý nhân sự với phương pháp và nghệ thuật quản lý đã góp phần xây 

dựng và phát triển đội ngũ viên chức trong đơn vi ̣ sự nghiệp công lập trở 

thành những lao động trí tuệ, sáng tạo và có kỷ luật tự giác. 

Xuất phát từ vai trò của con người trong phát triển tổ chức nói chung, 

đơn vi ̣sự nghiệp công lập nói riêng, quản lý nhân sự được xác định có vai trò 

là trọng tâm trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức đủ về số 

lượng, đạt chuẩn về chất lượng, đáp ứng yêu cầu hoạt động và thực hiện mục 

tiêu của đơn vi ̣ sự nghiệp công lập. Quản lý nhân sự là quá trình làm việc 

cùng và thông qua các cá nhân, các nhóm cũng như những nguồn lực khác để 

hoàn thành các mục tiêu của đơn vi ̣sự nghiệp công lập.  

Yếu tố con người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của 

một quốc gia nói chung và của một tổ chức, một đơn vi ̣sự nghiệp công lập 

nói riêng. Vì thế, việc quản lý nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập có vai 

trò quan trọng, là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động, hiệu lực của đơn 

vị.  

Quản lý nhân sự trong đơn vi ̣sự nghiệp công lập có vai trò vừa là khoa 
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học, vừa là nghệ thuật. Để tạo nên sự thành công trong chiến lược con người 

đòi hỏi nhà quản lý nhân sự phải tiếp thu kỹ thuật và phương pháp quản lý 

một cách có chọn lọc và cải tiến cho phù hợp với những nét đặc thù của văn 

hóa Việt Nam; biết đặt “vấn đề con người” vào đúng trung tâm của sự chú ý 

và bằng các triết lý nhân sự mang tính dân tộc; xây dựng các chính sách, biện 

pháp cụ thể tác động mạnh mẽ đến đội ngũ những người lao động; sử dụng 

đúng khả năng của người lao động, đúng nơi cần họ; không ngừng bồi dưỡng 

nâng cao trình độ người lao động của đơn vị, tạo điều kiện cho họ phát huy tài 

năng, trí sáng tạo phục vụ cho sự phát triển của đơn vị, phục vụ chính bản 

thân họ, tạo cơ hội cho họ thăng tiến trong nghề nghiệp; đồng thời quan tâm 

đến cuộc sống sinh hoạt nhiều mặt của họ và gia đình họ, tạo nên thái độ tích 

cực, sự gắn bó người lao động với đơn vị.  

3. KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

3.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhân sự 

3.1.1. Vị trí và vai trò của kế hoạch hóa nhân sự  

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhân sự giữ vị trí và vai trò 

trung tâm trong chiến lược phát triển đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý 

chiến lược nguồn nhân lực của đơn vị. Đây chính là khâu đầu tiên trong quy 

trình quản lý nhân sự của đơn vị sự nghiệp công lập và ảnh hưởng đến chất 

lượng nhân sự.  

Xây dựng kế hoạch nhân sự là cơ sở cho các hoạt động định biên, tuyển 

dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, duy trì và phát triển, nâng cao chất lượng 

đội ngũ viên chức và nhân viên trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đây chính là 

lực lượng quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, tạo cơ hội để mọi 

nhân viên làm việc tốt hơn, hài lòng hơn và gắn bó với đơn vị. 

Xây dựng kế hoạch nhân sự của đơn vị sự nghiệp công lập là một quá 

trình bao gồm nhiều nội dung liên quan đến phân tích, đánh giá, dự báo nhu 

cầu để bảo đảm cho tổ chức có đủ số lượng nhân sự,  bố trí đúng nơi, đúng lúc 

nhằm đảm bảo cho đơn vị đi đến mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, có cơ hội phát 
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triển nâng cao trình độ quản lý, điều hành, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, 

nghiệp vụ phù hợp, có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, kỷ luật, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ và yêu cầu phát triển đơn vị. 

3.1.2. Các bộ phận kế hoạch cấu thành của kế hoạch hóa nhân sự  

Kế hoạch nhân sự của một tổ chức nói chung, đơn vị sự nghiệp nói riêng 

gồm các bộ phận kế hoạch cấu thành chủ yếu sau:  

- Kế hoạch số lượng và cơ cấu nhân sự; 

- Kế hoạch bổ sung nhân sự; 

- Kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn nhân sự; 

- Kế hoạch tiền lương/tiền công và đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh 

thần cho người lao động; 

Các căn cứ để xây dựng kế hoạch nhân lực của đơn vị sự nghiệp công 

lập: 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Kế hoạch chương trình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và 

trong thời gian kế hoạch (hàng năm và nhiều năm tùy theo loại kế hoạch); 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Số lượng, chất lượng nhân sự hiện có; 

- Khối lượng công việc và cơ cấu chức năng vận hành đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

- Công nghệ quản lý, công nghệ thực hiện chuyên môn nghiệp vụ; 

- Yếu tố về địa lý, môi trường làm việc;  

- Yếu tố về trang thiết bị, điều kiện làm việc; 

- Hệ thống các tiêu chuẩn, định mức lao động được xây dựng một cách 

khoa học; 

- Các kết quả dự báo, nghiên cứu thị trường lao động liên quan đến đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

3.1.3. Quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhân sự 

- Một là, phân tích môi trường và chiến lược hoạt động của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
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+ Phân tích môi trường bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập cần tập 

trung các yếu tố: chiến lược phát triển của đơn vị; mục tiêu phát triển của đơn 

vị; văn hóa trong đơn vị; khả năng tài chính, trình độ trang bị công nghệ, kỹ 

thuật của đơn vị; tính chất, đặc điểm công việc, các yêu cầu về đơn vị thực 

hiện công việc. 

+ Phân tích môi trường bên ngoài của đơn vị sự nghiệp công lập cần tập 

trung vào các yếu tố: tình hình phát triển kinh tế - xã hội nơi đơn vị sự nghiệp 

đang hoạt động; những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực xã hội, lao động, 

việc làm thị trường lao động; mức sống của dân cư; môi trường khoa học - công 

nghệ; môi trường pháp luật, văn hóa. 

- Hai là, thống kê và phân tích thực trạng nhân sự của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

Thực hiện thống kê nhân sự trên cơ sở các tiêu chí cần thiết định sẵn 

nhằm chỉ ra những đặc trưng chủ yếu về số lượng, độ tuổi, giới tính; trình độ 

đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chức danh, ngạch, chức danh nghề 

nghiệp, bậc lương; thâm niên làm việc trong đơn vị sự nghiệp; kinh nghiệm, 

sáng kiến trong công việc, khả năng hoàn thành nhiệm vụ so sánh với yêu cầu 

của vị trí làm việc; tiềm năng, khả năng phát triển của nhân lực; phẩm chất 

chính trị và phẩm chất đạo đức. 

Phân tích thực trạng nhân sự của đơn vị cần xem xét mức độ đáp ứng các 

yêu cầu thực hiện: chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp; 

tiêu chuẩn công việc, định mức lao động; vị trí làm việc và tiêu chuẩn của 

chức danh việc làm. 

- Ba là, phân tích công việc và mô tả vị trí việc làm 

Phân tích công việc là quá trình thu thập các thông tin liên quan đến việc 

thực hiện nhiệm vụ cụ thể ứng với một vị trí việc làm cụ thể, nhằm xác định 

điều kiện làm việc, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công 

việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết phải có để thực hiện tốt công việc. 

Phân tích công việc là cơ sở để xây dựng kế hoạch nhân lực trong từng 

giai đoạn để tuyển dụng, để đánh giá và để xây dựng chế độ tiền lương, phúc 
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lợi.  

Trên cơ sở thông tin phân tích công việc, thực hiện mô tả vị trí việc làm. 

Đó là mô tả về vị trí, chức danh, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách 

nhiệm của một vị trí việc làm mà nhân viên phải thực hiện. 

Mô tả vị trí việc làm phải gắn với vị trí công việc và các tiêu chuẩn chức 

danh gồm các nội dung chủ yếu: 

+ Mô tả về tên gọi của vị trí việc làm, chức danh; vị trí và mối quan hệ 

trong cơ cấu tổ chức của đơn vị; 

+ Chức năng, nhiệm vụ: nhiệm vụ chính, nhiệm vụ thường xuyên, 

các nhiệm vụ khác; 

+ Yêu cầu đối với nhiệm vụ: về quy trình và quy định phải tuân theo; yêu 

cầu về thời gian, địa điểm thực hiện; yêu cầu về số lượng, chất lượng sản 

phẩm đầu ra; 

+ Yêu cầu về chế độ trách nhiệm đối với công việc trước pháp luật, trước 

cấp trên và trách nhiệm vật chất; 

+ Các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ: sự hiểu biết; trình độ 

học vấn; những yêu cầu khác; 

Thông tin từ phân tích công việc và mô tả vị trí việc làm là cơ sở để 

người lãnh đạo, quản lý đơn vị đưa ra các quyết định về: kế hoạch nguồn nhân 

lực; định biên và định mức, xác định tiêu chuẩn, điều kiện đối với mỗi vị trí 

việc làm; tuyển dụng, bố trí, sử dụng; các tiêu chuẩn, tiêu chí, phương pháp 

đánh giá; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn; các chính 

sách khen thưởng, kỷ luật; chính sách phát triển nguồn nhân lực. 

Bốn là, xây dựng tiêu chuẩn nhân sự và tiêu chuẩn chức danh 

Tiêu chuẩn nhân sự đảm nhận công việc được xây dựng dựa trên cơ sở 

mô tả vị trí việc làm.  

Tiêu chuẩn nhân sự được cụ thể hóa về: tiêu chuẩn, điều kiện, đặc điểm, 

kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà người được bố trí đảm nhận vị trí việc 

làm cần phải có để thực hiện công việc theo yêu cầu của nhiệm vụ. 

Tiêu chuẩn chức danh gồm những tiêu chuẩn chung và những tiêu chuẩn 
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cụ thể cần thiết để thực hiện tốt công việc được giao theo vị trí việc làm. 

Năm là, dự báo nhu cầu nhân sự của đơn vị 

Dự báo nhu cầu nhân sự là việc ước tính nhu cầu nhân sự cần thiết của 

đơn vị để đáp ứng yêu cầu và phát triển của đơn vị trong tương lai.  

Dự báo nhu cầu nhân sự tương lai là nhằm đáp ứng được các mục tiêu 

của cơ quan đã được ghi nhận trong chiến lược phát triển đơn vị. 

Phân tích khả năng cung - cầu nhân lực cho các kế hoạch dài hạn, ngắn 

hạn, sẽ giúp cho đơn vị tìm ra khả năng đáp ứng nhân lực trong tương lai và 

đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của đơn vị. 

Khả năng đáp ứng nhân lực của đơn vị có thể từ nguồn nhân lực bên 

trong hoặc bên ngoài đơn vị. 

+ Nguồn nhân lực từ bên trong cơ quan: cần được sắp xếp bố trí lại hợp 

lý nhân sự hiện có của cơ quan và nếu nguồn nhân lực này có thể đáp ứng, 

như vậy sẽ không cần phải tuyển thêm nhân sự mới; 

+ Nguồn nhân lực từ bên ngoài cơ quan là nguồn nhân lực xã hội mà cơ 

quan có khả năng thu hút để tuyển dụng, bổ sung cho các vị trí việc làm còn 

trống. 

- Sáu là, xây dựng kế hoạch nhân sự cho đơn vị 

Trên cơ sở các thông tin thu được từ các bước phân tích trên, các đơn vị 

sẽ phải xây dựng biện pháp hành động để hướng đến nhân sự tương lai của 

đơn vị gồm: tuyển dụng; sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; điều động, bổ nhiệm 

trong nội bộ; thực hiện chế độ làm thêm giờ; thực hiện các biện pháp về tinh 

giản biên chế. 

- Bảy là, triển khai thực hiện kế hoạch nhân sự 

Kế hoạch hóa nhân sự của đơn vị được xây dựng và tổ chức thực hiện 

thông qua các kế hoạch cụ thể như: mô tả vị trí việc làm; kế hoạch tuyển 

dụng; kế hoạch nâng ngạch; kế hoạch bổ nhiệm; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; 

kế hoạch tinh giản biên chế. 

- Tám là, đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhân sự 

Đánh giá từng nội dung cụ thể đã thực hiện và kết quả đạt được trong 



 138 

thực hiện các kế hoạch cụ thể trong kế hoạch xây dựng bản mô tả vị trí việc 

làm; kế hoạch tuyển dụng; kế hoạch nâng ngạch; kế hoạch bổ nhiệm; kế 

hoạch đào tạo bồi dưỡng; kế hoạch tinh giản biên chế. 

+ Đánh giá về công tác chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch; 

điểm mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; xây dựng 

định hướng, mục tiêu, nội dung chính cho kế hoạch giai đoạn tới. 

3.2. Tham gia tuyển dụng nhân sự 

Tuyển dụng nhân sự là việc thu hút người vào làm việc thường xuyên 

chính thức trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

Tuyển dụng nhân sự là nội dung quan trọng của quản lý nhân sự. Một 

trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sử dụng nhân sự với hiệu quả 

thấp và theo đó là hiệu quả hoạt động chuyên môn thấp thuộc về những yếu 

kém trong tuyển dụng nhân sự. 

a) Căn cứ tuyển nhân sự 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ 

vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Tổ chức công tác tuyển dụng nhân sư ̣

- Lập kế hoạch tuyển dụng. 

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. 

- Tiêu chuẩn điều kiện người dự tuyển. 

- Hồ sơ tuyển dụng. 

- Thông báo tuyển dụng. 

- Nghiên cứu hồ sơ, chọn ra những người có đủ tiêu chuẩn điều kiện. 

- Tổ chức thi tuyển, xét tuyển. 

- Quyết định tuyển dụng và nhận việc, tập sự. 

 c) Tuyển dụng chính thức, bổ nhiệm vào ngạch đối với người hoàn 

thành chế độ tập sự  

Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng 

văn bản; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối 



 139 

với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng viên chức. 

Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính 

trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Người tập sự đạt yêu cầu 

của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý viên 

chức ký hơp̣ đồng. 

 d) Tiếp nhận không qua thi tuyển 

- Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận. 

- Các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. 

- Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển. 

3.3. Phân công công viêc̣  

Phân công công việc là quá trình xác định những công việc cần phải làm 

và phân công cho các đơn vị cá nhân đảm nhận các công việc.  

Phân công công việc còn là việc sắp xếp, giao các nhiệm vụ, công việc 

cho các thành viên trong đơn vị thực hiện. 

Các yếu tố tác động đến việc phân công công việc: 

- Định hướng chiến lược phát triển chung; 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; 

- Cơ cấu tổ chức và chỉ tiêu biên chế; 

- Quy trình, thủ tục, công nghệ quản lý, công nghệ thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và tổ chức lao động; 

- Tình hình thực tế về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức, nhân viên; 

- Các tác động đặc biệt, tác động riêng về địa lý, điều kiện làm việc, môi 

trường làm việc, phong tục, tập quán; 

- Hoạt động lãnh đạo, quản lý điều hành, các tác động mang tính lịch 

sử, truyền thống; 

- Chất lượng, số lượng và các điều kiện về trang thiết bị làm việc, trang 

thiết bị bảo hộ lao động; 

- Các yếu tố khách quan khác. 

Khi người lao động nhận được công việc phù hợp với khả năng, sở 

trường của họ thì họ sẽ phát huy năng lực làm việc của họ một cách tối đa dù 
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trong những điều kiện bình thường nhất. Ngược lại, nếu người lao động được 

phân công một công việc chỉ yêu cầu năng lực thấp hơn năng lực của họ thì 

không những dẫn đến sự lãng phí trong sử dụng năng lực của người lao động 

mà còn gây ra sự chán nản cho họ. 

Chính vì vậy, muốn tạo động lực cho người lao động, nhà quản lý cần 

dựa vào những đặc điểm tâm lý cá nhân, tính cách của người lao đôṇg để sắp 

xếp công việc cho phù hợp với họ. Muốn vậy, cần phải đảm bảo các nguyên 

tắc trong phân công công việc  như sau:  

-  Phân công công việc phù hợp với kiến thức, kỹ năng hiện có của 

người lao động và khả năng phát triển của người lao động trong tương lai.  

-  Phân công công việc  phải tạo cơ sở, nền tảng cho người lao động 

phát huy khả năng, tiềm năng và sư ̣sáng tạo của ho.̣  

-  Thông qua các biện pháp như phỏng vấn, trao đổi nghiệp vụ, quan sát 

quá trình làm việc, xem xét hồ sơ, thông qua những hoạt động tập thể để phát 

hiện tố chất của người lao động, tạo cơ hội cho họ phát huy và được làm 

những công việc phù hợp với tố chất của bản thân ho.̣   

-  Phân công công việc phải gắn liền với kết quả thiết kế và phân tích 

công việc.  

3.4. Đánh giá nhân sư ̣

Để sử dụng có hiệu quả nhân sự trong đơn vị, việc đánh giá chính xác 

hoạt động của họ có vai trò quyết định. 

Đánh giá nhân sự  được hiểu là sự đánh giá có hệ thống và chính thức 

tình hình thực hiện công việc và năng lực của người lao động bao gồm kết 

quả công việc, phương pháp làm việc những phẩm chất và kỹ năng có liên 

quan đến công việc, so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận 

về sự đánh giá đó với người lao động. 

Để đánh giá nhân sự, cần phải thiết lập một hệ thống đánh giá với ba 

yếu tố cơ bản : 

- Các tiêu chuẩn nhân sự gắn với công việc. Tiêu chuẩn nhân sự gắn 

với công việc là hệ thống các chỉ tiêu/ tiêu chí để thể hiện các yêu cầu của 
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việc hoàn thành một công việc cả về số lượng và chất lượng. Tiêu chuẩn nhân 

sự gắn với công việc được xem xét, phân tích, thảo luận giữa người lao động 

và người quản lý trong hoạt động phân tích công việc.  

- Yếu tố trung tâm của hệ thống đánh giá đó là yếu tố đo lường sự thực 

thi công việc theo các tiêu chuẩn thực thi công việc của tổ chức. Đó chính là 

đưa ra các đánh giá có tính quản lý về mức độ “tốt” hay “kém” việc thực thi 

công việc của người lao động. Trong toàn bộ tổ chức cần xây dựng một công 

cụ đo lường tốt nhất và nhất quán sao cho tất cả mọi người quản lý đều duy trì 

được những tiêu chuẩn đánh giá có thể so sánh được.  

Như vậy, để đo lường cần phải xác định cái gì cần được đo lường trong 

công việc của người lao động và đo bằng những tiêu thức nào.  

- Thông tin phản hồi đối với người lao động và bộ phận quản lý nguồn 

nhân lực. Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá thường được thực hiện 

thong qua một cuộc thảo luận chính thức giữa người lãnh đạo bộ phận và 

người lao động vào cuối chu kỳ đánh giá. Đó là khâu xem xét lại toàn bộ tình 

hình thực thi công việc của người lao động, qua đó cung cấp cho họ các thong 

tin về tình hình thực thi công việc đã qua và các tiềm năng trong tương lai của 

họ, cũng như các biện pháp để hoàn thiện sự thực thi công việc của họ. 

Khi thiết lập được hệ thống đánh giá trên, nhân sự trong đơn vị sự nghiệp 

công lập cũng có thể tự đánh giá hoạt động của mình, làm tăng động lực làm 

việc của họ. 

4. KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN NHÂN SƯ ̣CỦA LÃNH ĐAỌ, QUẢN 

LÝ CẤP PHÒNG ĐƠN VI ̣SƯ ̣NGHIÊP̣ CÔNG LÂP̣ 

4.1. Đào taọ, bồi dưỡng nhân viên 

Đào tạo, bồi dưỡng là nội dung quan trọng trong phát triển nhân sự 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập xuất phát từ những lý do chủ yếu sau: 

- Trong môi trường thường xuyên thay đổi nên yêu cầu, đòi hỏi của 

công việc và những yêu cầu đòi hỏi đối với người lao động cũng thay đổi 

theo.  
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- Trong xu thế cải cách hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập cũng 

phải hướng đến việc đáp ứng sự hài lòng khách hàng, đồng thời phải chuẩn bị 

lực lượng cần thiết để thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai.  

- Trong quá trình thực hiện công việc, người lao động “mất dần” những 

gì ban đầu có do nhiều yếu tố tác động trong quá trình lao động nên thiếu hụt 

những kiến thức và kỹ năng; các loại công nghệ mới ra đời đòi hỏi “kiến thức, 

kỹ năng mới”; nên đào tạo, bồi dưỡng trở thành tất yếu trong tổ chức. 

- Đào tạo, bồi dưỡng tạo ra lợi thế cạnh tranh của tổ chức, đáp ứng nhu 

cầu tồn tại và phát triển của các đơn vị sự nghiệp công lập.  

Chính vì vậy, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho nhân viên 

được thực hiện thông qua đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn và kỹ 

năng nghề nghiệp.  

Đây là một nội dung hàng đầu trong quản lý và phát triển nhân sự 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt trong điều kiện tiến bộ 

nhanh chóng của khoa học, công nghệ và quản lý, cũng như sự cạnh tranh 

gay gắt trên thị trường hàng hóa, dịch vụ. 

Nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho nhân viên là hình thức đầu 

tư vào con người, mang lại hiệu quả nhất; tạo sự gắn bó giữa lãnh đạo phòng 

với nhân viên; là yếu tố động viên nhân viên làm việc hăng say; là công cụ 

hữu hiệu để giúp người nhân viên thay đổi hành vi và thái độ đối với công 

việc; giúp cho người lãnh đạo, quản lý cấp phòng điều chỉnh nhân cách và 

hoàn thiện năng lực của chính mình. 

Nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho nhân viên mang lại lợi ích 

thiết thực đối với đơn vị: nâng cao hiệu quả làm việc; giảm chi phí; tạo dựng 

được đội ngũ viên chức có năng lực; tăng mức độ hài lòng của viên chức đối 

với công việc; và góp phần xây dựng nên văn hóa công sở. 

Ngày nay chi cho đào tạo tiếp tục tăng lên trong tổng chi ngân sách của 

đơn vị sự nghiệp công lập. Chất lượng chuyên môn, tay nghề là một trong 

những nhân tố quyết định đến lợi nhuận, hiệu quả hoạt động cá nhân và kết 

quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 
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Có nhiều con đường và hình thức để đào tạo viên chức trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập: 

- Dựa vào các cơ sở đào tạo thuộc các thành phần kinh tế trong khu 

vực và quốc gia. 

- Đào tạo tại các trường lớp trong các đơn vị sự nghiệp công lập  

- Đào tạo bằng hình thức hướng dẫn, kèm cặp tại nơi làm việc của đơn vị 

sự nghiệp công lập hoặc của đơn vị hợp tác. 

Để làm tốt hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho nhân 

viên, người lãnh đạo, quản lý cấp phòng cần có một số kỹ năng: 

- Dự báo và quy hoạch phát triển nhân sự, mà trong nhiều trường hợp 

gắn liền với sự chuyển hướng hoạt động quản lý và phát triển nhân sự trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập trong tương lai. 

- Đánh giá năng lực nhân viên để thấy được những nội dung nào cần đào 

tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, kèm cặp.  

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện và đánh giá, điều chỉnh hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, kèm cặp. 

4.2. Hướng dẫn nhân viên 

Hướng dẫn là quá trình phát triển năng lực của nhân viên thông qua việc 

chỉ dẫn có định hướng qua công việc cụ thể hàng ngày. Các lợi ích của hướng 

dẫn nhân viên bao gồm: 

- Đây là việc thực hiện hàng ngày; 

- Là hình thức đầu tư vào con người, mang lại hiệu quả nhất; 

- Tạo sự gắn bó giữa lãnh đạo phòng với nhân viên; 

- Là yếu tố động viên nhân viên làm việc hăng say; 

- Là công cụ khả dĩ để giúp người nhân viên thay đổi hành vi và thái độ 

đối với công việc; 

- Giúp cho lãnh đạo phòng điều chỉnh nhân cách và hoàn thiện năng lực 

của chính mình; 

- Đối với đơn vị nói chung, kèm cặp, hướng dẫn nhân viên giúp: (1) 

Nâng cao hiệu quả làm việc; (2) giảm chi phí; (3) tạo dựng được đội ngũ công 
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chức có năng lực; (4) tăng mức độ hài lòng của công chức đối với công việc; 

và (5) góp phần xây dựng nên văn hóa công sở. 

 Quy trình hướng dâñ nhân viên 

Quy trình hướng dẫn nhân viên thể hiện qua bốn bước: Đánh giá năng 

lực nhân viên để thấy được những nội dung nào cần kèm cặp, hướng dẫn; lập 

kế hoạch kèm cặp, hướng dẫn; thực hiện kèm cặp, hướng dẫn; và đánh giá, 

điều chỉnh kèm cặp, hướng dẫn. 

a) Bước 1: Đánh giá năng lực nhân viên:  

- Xác định yêu cầu năng lực cho từng vị trí việc làm;  

- Đánh giá năng lực hiện tại của người công chức; 

- So sánh năng lực hiện tại của công chức với yêu cầu năng lực cần có để 

thực hiện công việc, từ đó rút ra những yêu cầu cần kèm cặp, hướng dẫn. 

b) Bước 2: Lập kế hoạch kèm cặp, hướng dẫn 

- Đối tượng cần kèm cặp, hướng dẫn có thể là viên chức mới tuyển, mới 

nhận nhiệm vụ mới, chuẩn bị được đề bạt, v.v.;  

- Vấn đề cần kèm cặp, hướng dẫn, có thể là nội dung chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, hay hành vi, thái độ đối với công việc; 

- Thời gian và địa điểm phù hợp để kèm cặp, hướng dẫn. 

c) Bước 3: Thực hiện kèm cặp, hướng dẫn nhân viên  

Thực hiện kèm cặp, hướng dẫn nhân viên thường thông qua ba giai đoạn:  

- Làm mẫu qua các tình huống thực tế, lãnh đạo phòng chú trọng gắn kết 

giữa kiến thức với các kỹ năng cần thiết của viên chức;  

- Hỗ trợ - lãnh đạo phòng hiểu rõ điểm mạnh và hạn chế của người viên 

chức, tạo điều kiện cho viên chức phát huy và chỉ can thiệp khi cần thiết, có ý 

kiến tổng hợp cho viên chức về những gì đã làm tốt hay lý do vì sao cần có sự 

can thiệp;  

- Quan sát và phản hồi: lãnh đạo phòng nên làm rõ vai trò, không can 

thiệp quá sâu mà chỉ định hướng và hướng dẫn viên chức làm việc. 

d) Bước 4: Theo dõi và điều chỉnh 

Bám sát với những nội dung kèm cặp, hướng dẫn nhân viên, đánh giá sự 
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tiến triển, khen thưởng khi có kết quả cao và đưa ra điều chỉnh cần thiết. 

Một số điểm cần lưu ý: Lãnh đạo phòng cần thường xuyên kèm cặp, 

hướng dẫn nhân viên một cách có hệ thống. Trong suốt tiến trình này, niềm 

tin giữa lãnh đạo phòng và người viên chức dưới quyền là cơ sở quan trọng 

bảo đảm cho thành công của việc kèm cặp, hướng dẫn nhân viên.  

4.3. Tạo động lực phát triển nhân viên 

Động lực làm việc xuất phát từ sư ̣khao khát và tư ̣nguyêṇ nên khiến 

con người làm việc hăng say, giúp cho họ  phát huy được sức mạnh tiềm tàng 

bên trong và do đó họ có thể vượt qua được những thách thức, khó khăn để 

hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Động lực lý giải cho lý do tại sao một 

người lại hành động. Một người có động lực là khi người đó bắt tay vào làm 

việc mà không cần có một sự cưỡng bức, khi đó, họ có thể làm được nhiều 

hơn điều mà tổ chức mong chờ ở họ.  

Tạo động lực phát triển nhân viên bao gồm cả đãi ngộ và khuyến khích 

nhân viên. Đãi ngộ, khuyến khích người lao động là một phần quan trọng và 

không thể thiếu trong bất kỳ một loại hình tổ chức nào. Thực hiện chính sách 

đãi ngộ và khuyến khích hiệu quả trong các đơn vị sự nghiệp công lập giúp 

nhà lãnh đạo, quản lý có thể đạt nhiều thành công trong lĩnh vực quản lý nhân 

sự.  

Để tạo động lực làm việc cho người lao động, người ta cần quan tâm tới 

các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của họ. Có rất nhiều yếu ảnh 

hưởng tới động lực làm việc của người lao động như: Các yếu tố thuộc bản 

thân người lao động, Các yếu tố thuộc tổ chức, Các yếu tố thuộc đặc điểm 

công việc 

Từ việc nhận biết động lực làm việc của người lao động và phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của người lao động, nhà quản lý 

tuỳ thuộc điều kiện, đặc điểm của tổ chức mình có thể lựa chọn một số các 

biện pháp tạo động lực làm việc cơ bản sau:  

Tạo động lực thông qua Tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi đươc̣ sử duṇg 

như một công cụ cơ bản để kích thích vật chất đối với người lao động vì đây 
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là bộ phận chủ yếu trong thu nhập và biểu hiện rõ ràng nhất lợi ích kinh tế của 

người lao động. Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua hệ thống 

công cụ này sẽ giúp nhân viên đảm bảo được cuộc sống của bản thân và gia 

đình họ.  

Tạo động lực thông qua công việc. Bản thân mỗi công việc đều mang 

trong mình những tính chất khác nhau, theo đó nó cũng đòi hỏi ở người lao 

động những kỹ năng, phẩm chất khác nhau và cũng tạo cho người lao động sự 

hứng thú khác nhau. Những công việc mang tính chất lặp đi lại thường gây ra 

sự nhàm chán đối với người lao động. Do đó, khả năng thu hút lao động cũng 

rất hạn chế. Ngược lại nếu công việc chứa đựng sự hấp dẫn sẽ tạo cơ hội tốt 

cho người lao động hoàn thiện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, công 

việc được nhiều người coi trọng, được xã hội đề cao…lại luôn đem lại sự 

hứng thú cho người lao động khi làm công việc này. 

Tạo động lực làm việc thông qua cải thiện môi trường làm việc: Cải 

thiện điều kiện làm việc cho người lao động Tạo cơ hội cho người lao động 

phát triển và thăng tiến nghề nghiệp. 

Công bằng, khách quan trong đánh giá và sử dụng có hiệu quả kết quả 

đánh giá trong các chính sách nhân sự Xây dựng bầu không khí tâm lí thuận 

lợi, mối quan hệ hài hòa, thân thiện 

Tuy nhiên, tạo động lực làm việc cho nhân viên trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập gặp rất nhiều khó khăn như Mục tiêu của tổ chức và của cá  

nhân khó định lượng, Tư duy bình quân chủ nghĩa tồn tại trong các tổ chức 

nhà nước trong một thời gian dài và thể hiện trong hầu hết các lĩnh vực, từ 

phân phối thu nhập đến việc làm, thi đua, khen thưởng... Người làm việc khó 

bị sa thải mặc dù trong các quy định pháp luật, đơn vị sự nghiệp công lập đã 

có nhiều đổi mới về vấn đề này; Sự cam kết của người lao động làm việc là 

thấp, đặc biệt là trong nền hành chính áp dụng mô hình chức nghiệp. Cam kết 

duy nhất mà người lao động thực hiện là tuân thủ các quy định của pháp luật 

trong hoạt động thực thi công vụ. Chính vì thế mà người lao động không có 

sự thúc đẩy để làm việc với kết quả tốt hơn. Các đơn vị sự nghiệp công lập và 
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những người làm việc trong các đơn vị này chịu sự chi phối và ràng buộc chặt 

chẽ bởi thủ tục theo quy định của pháp luật nên tính linh hoạt và sáng tạo 

không cao. Điều này cũng làm hạn chế khả năng tạo động lực làm việc cho 

người lao động trong tổ chức. Bên cạnh đó, các tổ chức còn bị hạn chế về 

phương tiện và công cụ để tạo động lực cho  người làm việc. Người lãnh đạo, 

quản lý không có trong tay những công cụ để phạt người lao động khi họ làm 

việc kém cũng như không có nguồn lực để thưởng khi họ làm việc tốt bởi tất 

cả đều theo quy định của pháp luật,  các tổ chức này phải thực hiện nghiêm 

ngặt chế độ tiền lương, tiền thưởng được quy định chặt chẽ bởi nhà nước. 

Việc áp dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả hoạt 

động có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ đối với nhân viên. 

Cần lưu ý, nhu cầu được thừa nhận, được tôn trọng ngày càng tăng lên 

trong cơ cấu nhu cầu và do đó các hình thức khuyến khích tinh thần ngày 

càng có vị trí quan trọng tạo động lực cho nhân viên trong hoạt động. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

1. Thực hiện kỹ năng kế hoạch hóa nhân sự hàng năm cho một đơn vị sự 

nghiệp công lập cụ thể. 

2. Thực hành kỹ năng tham gia tuyển duṇg nhân sư ̣trong một đơn vị sự 

nghiệp công lập cụ thể.  

3. Thực hành kỹ năng taọ đôṇg lưc̣ làm viêc̣ cho viên chức trong một 

đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể.  

4. Giải quyết tình huống cụ thể về kỹ năng sử dụng hiệu quả nhân sự 

trong một đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể. 

5. Thực hành kỹ năng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên 

chức trong một đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể.  

6. Giải quyết tình huống cụ thể về kỹ năng tạo động lực cho viên chức 

trong một đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể. 
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CHUYÊN ĐỀ 5  

BÁO CÁO THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ  

CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về thực tế hoạt động của cấp phòng 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giúp học viên nhận thức rõ về trách 

nhiệm của người lãnh đạo, quản lý trong việc đảm bảo và phát triển cấp 

phòng có thể ứng dụng với đơn vị của mình. 

II. YÊU CẦU 

 -  Báo cáo viên phải là người có trình độ bao quát được các đặc trưng cơ 

bản của các đơn vị sự nghiệp, các nội dung hoạt động cấp phòng, lãnh đạo 

quản lý cấp phòng theo cơ chế tự chủ theo quy định của nhà nước. 

- Có kỹ năng trình bày các phần chung và trao đổi với người học theo 

đối tượng thực tế để đưa ra những kinh nghiệm thiết thực. 

- Cơ sở đào tạo lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng học, có thể 

theo hình thức báo cáo hoặc tọa đàm. 

III. NỘI DUNG 

1. THƯC̣ TIỄN HOAṬ ĐÔṆG CỦA LÃNH ĐAỌ, QUẢN LÝ CẤP 

PHÒNG TRONG ĐƠN VI ̣SƯ ̣NGHIÊP̣ CÔNG LÂP̣ 

+ Thực trạng hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp phòng nói chung và 

đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng. 

+ Những vấn đề đặt ra cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng đơn vị đơn vị sự 

nghiệp công lập trong giai đoạn hiện nay. 

2. NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ YẾU KÉM CỦA LÃNH ĐAỌ 

QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VI ̣SƯ ̣NGHIÊP̣ CÔNG LÂP̣ 

+ Những kết quả đạt được và thời cơ.   

+  Những hạn chế, tồn tại và thách thức.   

3. KINH NGHIÊṂ VÀ KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐAỌ, QUẢN LÝ 

CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VI ̣ SƯ ̣ NGHIÊP̣ CÔNG LÂP̣ THEO CƠ 
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CHẾ TƯ ̣CHỦ ĐEM LAỊ HIÊỤ QUẢ 

+  Nguyên nhân từ những hạn chế. 

+  Kinh nghiệm và một số bài học. 
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PHẦN 2 

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ 

SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

CHUYÊN ĐỀ 6  

KỸ NĂNG THAM MƯU CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG  

TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

Có thể nói rằng, trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của một cơ 

quan, tổ chức nói chung và trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng, 

công tác tham mưu có vai trò rất quan trọng. Công tác tham mưu trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập giúp cho người đứng đầu tổ chức đưa ra quyết định 

đúng đắn, hợp lý và hiệu quả nhất. 

  1.1. Khái niệm tham mưu 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về tham mưu. Tham mưu là khi một tổ 

chức hoặc một cá nhân tham gia vào việc đề xuất thiết kế một kế hoạch, 

chương trình và tổ chức thực hiện các kế hoạchm chương trình của chủ thể 

quyền lực lãnh đạo quản lý nhất định. Tham mưu là hiến kế, kiến nghị đề 

xuất, đưa ra các ý tưởng có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối 

ưu những chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị trong việc đặt ra và tổ chức thực hiện, kế hoạch công tác ngắn 

hạn, dài hạn của cơ quan đơn vị đạt kết quả tốt. Tham mưu cũng có thể được 

hiểu là quá trình mày mò, trao đổi phản biện công nhận những phương án ở 

dạng khả năng để cuối cùng trình lãnh đạo xem xét, quyết định. Cơ quan quản 

lý cấp nào, ngành nào thì có bộ phận tham mưu cấp ấy, ngành ấy. Ví dụ, lãnh 

đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập tham mưu giúp thủ 

trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trên các 

lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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Tham mưu không chỉ là tham dự, đề xuất kế hoạch, chương trình cho 

lãnh đạo, quản lý cấp mình mà còn là cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 

về lĩnh vực mình đảm trách cho cơ quan cấp dưới. Không nên hiểu đơn thuần 

tham mưu chỉ là giúp việc, bảo sao làm vậy, mà tham mưu phải có trách 

nhiệm, đồng thời phải có quyền hạn: bảo lưu ý kiến và được trình bày, bảo vệ 

ý kiến của mình trước tập thể cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. 

Trên thực tế, tham mưu được hiểu là đóng góp ý kiến đề xuất người 

đứng đầu một một vấn đề, một lĩnh vực nào đó mà họ đảm nhiệm. Do người 

đứng đầu không thể nắm bắt và hiểu rõ tất cả các lĩnh vực của các phòng, ban, 

bộ phận nên trước khi quyết định một vấn đề cần phải có sự tham khảo ý kiến 

của bộ phận tham mưu. Để công tác tham mưu đảm bảo chất lượng và đạt 

hiệu quả cao thì trước hết cần phải thực hiện tốt các yêu cầu, nguyên tắc khi 

thực hiện công tác tham mưu. 

1.2. Yêu cầu của công tác tham mưu  

Người lãnh đạo phòng trong các đơn vị sự nghiệp làm công tác tham 

mưu không chỉ cần có bản lĩnh, hiểu biết và một hệ tiêu chuẩn cụ thể mà còn 

phải nắm được các yêu cầu cơ bản của công tác tham mưu để thực hiện có 

hiệu quả công tác này. 

1.2.1. Yêu cầu về người làm công tác tham mưu 

- Có đủ trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ (có hiểu biết chuyên 

môn thuộc nhiều lĩnh, thành thạo và chuyên sâu một hoặc một số lĩnh vực cụ 

thể), phải có tri thức về các lĩnh vực phụ trách; hiểu biết nhiệm vụ của phòng 

mình để giải quyết đúng quy định;  

- Có khả năng tổ chức và biết cách vận dụng các kiến thức vào thực tiễn; 

nắm chắc và biết tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của cấp trên; 

- Có năng lực nghiên cứu, phân tích và tổng hợp, làm việc độc lập; có 

khả năng bao quát, phán đoán tốt xu hướng của sự việc, nhanh nhạy trước mọi 

vấn đề; 

- Có bản lĩnh, cương nghị, chính kiến, dũng cảm, dám đề xuất, chịu trách 

nhiệm, đấu tranh bảo vệ chân lý; không dĩ hòa vi quý, gió chiều nào theo 
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chiều ấy; 

- Trung thực, thẳng thắn, nhạy bén, chủ động, có thái độ nghiêm túc 

trong công việc, cần cù tỉ mỉ, thận trọng, khách quan, biện chứng, không định 

kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, không thiên về cảm tính; không có đầu óc vụ 

lợi, thiên vị, xen động cơ lợi ích cá nhân vào giải quyết công việc;  

- Phải thống nhất nhận thức về tính chất, vai trò, trách nhiệm công việc; 

- Phải có biện pháp hệ thống hóa và cập nhật chính sách văn bản mới 

theo lĩnh vực đã phân công, sắp xếp tài liệu, lưu trữ thông tin, văn bản khoa 

học, dễ tra cứu khi có vụ việc cần xử lý; 

- Có khả năng giao tiếp trao đổi vấn đề tìm ra cái gốc; có kỹ năng trình 

bày, thuyết phục bảo vệ chính kiến. 

1.2.2. Yêu cầu về công tác tham mưu 

- Yêu cầu tham mưu phải đảm bảo tính phù hợp với chủ trương, đường 

lối của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước và đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ 

của tổ chức. Đồng thời, việc tham mưu, đề xuất phải dựa trên cơ sở các quy 

định hiện hành của pháp luật, không được làm trái quy định của pháp luật, 

không được tùy tiện theo suy nghĩ chủ quan mong muốn của mình. Tham 

mưu sai trái với quy định của pháp luật sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, sai 

trong tham mưu đề xuất có cái sửa được có cái không sửa được và còn ảnh 

hưởng đến nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị, bộ phận khác. Để thực hiện được 

yêu cầu này đòi hỏi lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập phải 

am hiểu pháp luật, chính sách thuộc phạm vi lĩnh vực công tác và lĩnh vực 

liên quan để đưa ra được những đề xuất giải pháp đúng pháp luật, đúng thẩm 

quyền được giao. 

- Kịp thời, chính xác: Công tác quản lý muốn có hiệu quả phải nắm bắt 

được thời cơ và tập trung vào đúng các điểm cần tháo gỡ mang tính đột phá, 

vì vậy cán bộ lãnh đạo cấp phòng trong các đơn vị sự nghiệp công lập làm 

công tác tham mưu phải thường xuyên nắm bắt, phân tích và xử lý các thông 

tin liên quan để phát hiện ra những điểm mấu chốt, từ đó tham mưu đưa ra các 

quyết định quản lý kịp thời đúng trọng tâm, đúng đối tượng. 
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- Có sự thống nhất giữa các biện pháp thực hiện: Trong hoạt động lãnh 

đạo quản lý có thể thực hiện nhiều giải pháp khác nhau để thực hiện mục tiêu, 

nhưng để đảm bảo các quyết định phát huy hiệu quả, cần đảm bảo tính thống 

nhất giữa các giải pháp, các quyết định không mâu thuẫn với nhau. Vì vậy đòi 

hỏi, khi tham mưu cán bộ lãnh đạo cấp phòng làm công tác tham mưu cần 

nghiên cứu kỹ các biện pháp đề xuất, bảo đảm các biện pháp phải thống nhất, 

không được mâu thuẫn với nhau làm hạn chế hiệu quả của các giải pháp.  

- Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ: Khi nhiệm vụ quản lý các lĩnh vực công 

tác của cơ quan, đơn vị đặt ra đến đâu, công tác tham mưu phải đưa ra được 

kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện đến đó, đặc biệt là các giải pháp 

hữu hiệu và đủ mạnh để giải quyết thành công các yêu cầu và nhiệm vụ quản 

lý, lãnh đạo. Ngoài ra công tác tham mưu còn phải luôn đi trước, nhận định 

được các xu hướng để có các giải pháp xử lý phù hợp. 

-  Đảm bảo tính khả thi, cụ thể, rõ ràng. 

- Cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập khi 

tham mưu cần phải bám sát thực tế, nhiệm vụ, các quy định pháp lý, thực 

trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phân tích thực trạng các hoạt 

động của phòng để xác định các ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và các giải 

pháp khắc phục.  

- Khi tham mưu, đề xuất phải căn cứ vào các luận cứ khoa học đầy đủ, 

không chủ quan duy ý chí, không lồng những mong muốn, lợi ích cá nhân. 

Chỉ có trên cơ sở hiện thực khách quan và các luận cứ khoa học đầy đủ thì các 

ý tưởng, giải pháp, kiến nghị, tham mưu, đề xuất mới trở thành khả thi và 

hiện thực. 

- Đề xuất phải cụ thể, rõ ràng, có mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện 

mục tiêu.  

Để đạt được yêu cầu này, người làm công tác tham mưu cần chú ý:  

+ Phải thu thập đầy đủ thông tin, kể cả thông tin quá khứ, thông tin hiện 

tại, thông tin dự báo về các lĩnh vực, các vấn đề cần tham mưu, đề xuất; 

+ Phải nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, quy định pháp luật và 
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các quy định trong chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước liên quan đến 

lĩnh vực tham mưu;  

+ Phải trung thực, khách quan, sát thực và phải đề cao trách nhiệm cá 

nhân về các vấn đề tham mưu, đề xuất;  

+ Không được chủ quan, duy ý chí và phải có tầm nhìn chiến lược, tầm 

nhìn xa và sâu về các kế hoạch, chính sách tham mưu;  

+ Cần phải tính toán chính xác các nguồn lực như nguồn lực lao động, 

vật chất, kỹ thuật, thời gian và các điều kiện khác để thực hiện các chủ 

trương, đường lối, mục tiêu cụ thể. Mục tiêu càng lớn, nhiệm vụ càng phức 

tạp thì nguồn lực lao động, vật chất kỹ thuật càng phải đầu tư nhiều hơn; 

+ Phải tính toán và lường trước được những thuận lợi, khó khăn, rủi ro, 

nguyên nhân khách quan và chủ quan để chủ động đề xuất các giải pháp ngăn 

chặn và khắc phục; 

+ Phải biết lắng nghe, đặt mình vào vị trí của những người bị điều chỉnh 

bởi các kế hoạch, chính sách mình tham mưu. 

- Đáp ứng các yêu cầu cải cách hành chính. 

- Tham mưu phải đề cao trách nhiệm trong xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống các thể chế (các quy chế, quy định) nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ bảo 

đảm cho tổ chức và hoạt động của cơ quan được thực hiện một cách chính 

quy, nề nếp (không có vùng trống và không có sự chồng chéo). 

- Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định điều chỉnh các lĩnh vực 

hoạt động và công tác của cơ quan, đơn vị  như “Quy chế làm việc”… phải 

đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Các quy định, quy trình xử lý, giải quyết 

công việc vừa chặt chẽ, vừa thông thoáng, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực 

hiện, bảo đảm và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của 

cơ quan, đơn vị.  

  1.2.3. Nguyên tắc của công tác tham mưu 

- Nguyên tắc tham mưu phải dựa trên cơ sở khoa học khách quan 

Nguyên tắc này xuất phát từ yêu cầu phải đảm bảo chất lượng và tính 

khả thi của công tác tham mưu. Nói cách khác, thực hiện nguyên tắc này sẽ 
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giúp cho việc tham mưu đạt chất lượng và hiệu quả cao. Trên cơ sở tiến hành 

phân tích các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận thực tiễn của nhiệm vụ, công 

việc được giao mới có thể tham mưu đề xuất chương trình, kế hoạch và các 

giải pháp thực hiện. Nguyên tắc này đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế, từ yêu 

cầu khách quan của công việc đang đảm nhiệm, phải dựa trên khả năng thực 

hiện cũng như các nguồn lực để thực hiện. Thực hiện nguyên tắc này sẽ loại 

bỏ được yếu tố chủ quan duy ý chí hay đưa ra những đề xuất, ý kiến mang 

tính tham vọng của cá nhân trong công tác tham mưu.  

- Nguyên tắc tham mưu phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được cấp có thẩm quyền giao.  

Người thực hiện công tác tham mưu cần phải nắm vững được chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tổ chức để làm cơ sở, căn cứ khi tiến hành tham 

mưu. Tức là khi tiến hành tham mưu phải xem xét đến yếu tố này để  đảm bảo 

chất lượng ý tưởng, kiến nghị đề xuất. Thực hiện nguyên tắc này để đảm bảo 

sự tham mưu đúng với quy định của pháp luật cũng như đảm bảo tính khả thi. 

Nếu không nắm bắt được chức năng nhiệm vụ của đơn vị thì khi tiến hành 

tham mưu không tránh khỏi những chủ quan, phiến diện. 

- Nguyên tắc tham mưu phải nhằm thực hiện cho được các mục tiêu của 

đơn vị và của cấp phòng 

Nguyên tắc  này xuất phát từ yêu cầu tham mưu phải đáp ứng mục tiêu 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tất cả những hoạt động của đơn vị 

đều nhằm hướng đến những mục tiêu nhất định được đặt ra trước đó. Do vậy, 

hoạt động tham mưu cũng đi theo quỹ đạo đó, tức là phải hướng đến việc thực 

hiện một cách có hiệu quả  mục tiêu hoạt động chung và của cơ quan, đơn vị 

cấp mình. Các kiến nghị, đề xuất không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề 

phát sinh mà còn phải hướng đến mục tiêu của tổ chức, đơn vị, đó mới là vấn 

đề cốt lõi. Thực hiện nguyên tắc này để đảm bảo mục tiêu của tổ chức luôn 

được đặt lên hàng đầu và được ưu tiên thực hiện một cách cụ thể, khoa học, 

tránh tình trạng vụ lợi, thiên vị xẽn lẫn động cơ cá nhân khi tiến hành tham 

mưu.  
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- Nguyên tắc tham mưu phải trung thực thẳng thắn 

Tham mưu đề xuất cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, điều 

hành hoạt động phải trung thực, đây là nguyên tắc quan trọng để đảm bảo 

công tác tham mưu đúng và chính xác. Nguyên tắc này, đảm bảo quyết định, 

giải pháp của người đứng đầu có tính hợp lý và khả thi cao. Tham mưu nếu 

không trung thực sẽ dẫn đến các đề xuất lệch lạc, không đủ độ tin cậy và có 

thể sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Hơn nữa, tham mưu còn phải thẳng thắn, có 

thái độ nghiêm túc trong công việc. Người thực hiện công tác tham mưu phải 

cẩn trọng, có tính nguyên tắc cao, không vụ lợi, thiên vị, động cơ cá nhân khi 

tham mưu giải quyết công việc. Phải trung thành với lợi ích của nhân dân, của 

dân tộc và xem đó là  nguyên tắc cao nhất và là lẽ sống của người làm công  

tác tham mưu.  

- Nguyên tắc đề cao trách nhiệm trong công tác tham mưu 

Dù là cơ quan hay cá nhân làm công tác tham mưu đều phải có bản lĩnh 

biết chịu trách nhiệm trước vấn đề mình tham mưu. Đề cao trách nhiệm cá 

nhân của người làm công tác tham mưu chính là đề cao bản lĩnh của họ, và 

đòi hỏi người làm công tác tham mưu phải cam kết về tính chính xác của các 

vấn đề do minh tham mưu đề xuất giải quyết. Tham mưu có trách nhiệm thì 

đồng thời cũng phải có quyền hạn, người làm công tác tham mưu có quyền 

được bảo lưu ý kiến, được trình bày ý kiến của mình trước cơ quan đơn vị. 

Thực hiện nguyên tắc này sẽ nâng cao hiệu quả, chất lượng của các ý tưởng, 

đề xuất, kiến nghị. 

- Nguyên tắc đảm bảo toàn diện, tổng hợp 

Nguyên tắc này yêu cầu trong tham mưu phải xuất phát và dựa trên quan 

điểm toàn diện, tổng hợp. Nghĩa là, khi tham mưu, đề xuất quyết định một 

vấn đề nào đó phải xem xét một cách toàn diện, vấn đề đó trong quá khứ đã 

được giải quyết như thế nào, hiện tại đang được thực hiện như thế nào, tương 

lai sẽ ra sao; để triển khai thực hiện, cần những điều kiện gì về con người, vật 

chất và thời gian; giải quyết tốt vấn đề đó sẽ có tác động như thế nào, không 

giải quyết tốt sẽ tác hại và hậu quả ra sao; giải quyết vấn đề đó có liên quan 
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và ảnh hưởng gì đến các vấn đề, lĩnh vực khác trong cơ quan, đơn vị .v.v... 

Tôn trọng nguyên tắc toàn diện, tổng hợp trong tham mưu sẽ khắc phục được 

các yếu tố chủ quan, phiến diện, đảm bảo chất lượng các ý tưởng, kiến nghị, 

tham mưu, đề xuất. 

1.3. Đặc điểm của công tác tham mưu trong đơn vị sự nghiệp công 

lập  

Nhà nước thiết lập hệ thống đơn vị sự nghiệp để đảm nhận nhiệm vụ 

cung cấp các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực, trong đó, các đơn vị 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể 

thao chiếm số lượng lớn. Đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là bộ phận 

cấu thành bộ máy cơ quan nhà nước và chịu sự quản lý nhà nước cả về tổ 

chức cũng như hoạt động. Đặc trưng của đơn vị sự nghiệp để phân biệt với cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và các cơ quan, tổ 

chức khác là vị trí pháp lý, tính chất hoạt động và đội ngũ viên chức. Các đơn 

vị sự nghiệp được các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội thành lập theo trình tự, thủ tục chặt chẽ và là bộ phận cấu thành trong 

cơ cấu tổ chức cơ quan nhà nước nhưng không mang quyền lực nhà nước, 

không có chức năng quản lý nhà nước như: Xây dựng thể chế, thanh tra, xử lý 

vi phạm hành chính…  

Chính từ những đặc thù như vậy nên nội dung công tác tham mưu của 

lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu tham mưu trong 

công tác xây dựng, tổ chức bộ máy, nhân sự đơn vị sự nghiệp công lập; quản 

lý sự vận hành hoạt động của đơn vị; công tác xây dựng chương trình kế 

hoạch công tác; trong việc phân công, triển khai kế hoạch công tác; trong 

công tác phối hợp; trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả công tác; trong 

công tác liên kết, đối ngoại; trong công tác báo cáo. 

 Công tác tham mưu trong đơn vị sự nghiệp công lập có đặc điểm: 

 Thứ nhất,Trong thực tế, các cơ quan, đơn vị thường đặt bộ phận tham 

mưu tại Văn phòng để giúp cho công tác này được thuận lợi. để có ý kiến 

tham mưu, văn phòng phải tổng hợp các thông tin bên trong và bên ngoài, 



 158 

phân tích, quản lý sử dụng các thông tin đó theo những nguyên tắc trình tự 

nhất định. Tuy nhiên, trong đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài bộ phận tham 

mưu tại văn phòng còn có các bộ phận nghiệp vụ cụ thể làm tham mưu cho 

lãnh đạo từng vấn đề mang tính chuyên sâu như công nghệ, chuyên môn, đổi 

mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, 

chương trình kế hoạch, tài chính, kế toán…   

     Thứ hai, công tác tham mưu tận dụng khả năng của các chuyên gia ở 

từng lĩnh vực chuyên môn  

 Thứ ba, công tác tham mưu của thường chú trọng xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống các quy chế, quy định điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động và 

công tác như Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nôị bô,̣ Quy chế văn hóa 

công sở, Nội quy cơ quan... 

 Thứ tư, công tác tham mưu chủ yếu xuất phát từ vướng mắc trong quá 

trình giải quyết công việc do vậy phải bám sát tình hình thực tế, tham mưu 

cho lãnh đạo thực hiện được công việc tốt hơn. 

 Thứ năm,  để đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị sự nghiệp 

công lập thì công tác tham mưu phụ thuộc rất lớn vào trình độ, năng lực, trách 

nhiệm và bản lĩnh của người làm công tác tham mưu. 

2. NÔỊ DUNG CÔNG TÁC THAM MƯU 

2.1. Tham mưu kiện toàn, tổ chức bộ máy nhân sự đơn vị sự nghiệp 

- Thiết lập cơ chế quản lý điều hành, phản hồi thông tin giữa các cấp 

quản lý; 

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy trình thủ tục, biểu mẫu phục vụ 

quản lý điều hành nội bộ; 

- Tổ chức phổ biến hướng dẫn, giám sát  đơn vị thực hiện theo đúng hệ 

thống đã thiết lập. 

2.2. Tham mưu trong công tác xây dựng chương trình kế hoạch 

Thường xuyên theo dõi việc thực hiện các chương trình công tác của đơn 

vị thông qua các báo cáo định kỳ, các báo cáo của các đoàn kiểm tra, kiểm 

soát, thông qua các cuộc họp giao ban, thông qua ý kiến phản hồi từ phía các 
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đơn vị được kiểm toán,… để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn 

bản chỉ đạo nghiệp vụ, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch; các 

trường hợp vướng mắc tham mưu kịp thời cho lãnh đạo có biện pháp xử lý 

kịp thời, dự liệu các vấn đề có thể xảy ra có các giải pháp phù hợp tránh bị 

động khi sự việc xảy ra. 

2.3. Tham mưu về kiểm tra đánh giá kết quả, phát hiện xử lý tình 

huống 

 - Tham mưu để xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động của cơ 

quan, đơn vị ; 

- Tham mưu bố trí nhân sự để thực hiện các chức năng, nhiệm vu của 

đơn vị. 

- Soạn thảo văn bản chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo đơn vị. 

- Xây dựng chính sách đánh giá hiệu quả thực hiện công việc. 

3. HÌNH THỨC THAM MƯU 

3.1. Tham mưu bằng văn bản 

 Trong quá trình thu thập, xử lý thông tin, cán bộ lãnh đạo cấp phòng phát 

hiện những vấn đề tình huống của đơn vị cần tham mưu, cần phải xây dưng ý 

kiến tham mưu bằng văn bản để gửi lên cấp trên xem xét. Phương pháp này có 

ưu điểm là tính chính xác cao, đảm bảo được giá trị pháp lý của thông tin, song 

lại có nhược điểm là mất nhiều thời gian của cán bộ thực hiện công tác tham 

mưu. 

3.2. Tham mưu bằng lời nói 

Trong quá trình thực hiện nếu thấy phát sinh các tình huống cần phải 

tham mưu thì lãnh đạo cấp phòng có thể gặp trực tiếp lãnh đạo để đề bạt ý 

kiến, kiến nghị, đề xuất. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như tiết kiệm chi 

phí, tính thời sự cao, đáp ứng được các yêu cầu giải trình các vấn đề. Tuy 

nhiên hạn chế dễ nhận thấy là phương pháp này khó thực hiện một cách 

thường xuyên. Bên cạnh đó, phương pháp tham mưu này đòi hỏi cán bộ lãnh 

đạo quản lý cấp phòng phải là người có kiến thức về tâm lý, giao tiếp biết 

cách trình bày vấn đề một cách khoa học thì mới đem lại hiệu quả cao. Ngoài 
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ra, thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất của cơ quan đơn vị, lãnh đạo 

cấp phòng đưa ra các nhận xét đánh giá cung cấp thông tin cho lãnh đạo cấp trên 

để giải quyết các vấn đề nảy sinh, tổn tại. Phương pháp này có ưu điểm tính 

khách quan cao, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là tính không 

thường xuyên, kịp thời và tốn kém thời gian kinh phí cho việc tổ chức các 

cuộc họp. 

4. MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN HỖ TRỢ  CÔNG TÁC THAM MƯU  

4.1. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 

4.1.1. Khái niệm “thông tin”, “dữ liệu”. 

4.1.1.1. Thông tin  

Thông tin là toàn bộ các tín hiệu có nghĩa truyền tải được một nội dung, 

tin tức, kiến thức hay một sự đo lường khía cạnh nào đó của sự kiện hay hiện 

tượng. Thông tin cũng được hiểu là sự liên lạc, thông báo những tín hiệu cho 

nhau theo một cách thức nào đó. Con người luôn có nhu cầu thông tin với 

nhau như: đọc báo, nghe đài, nghiên cứu tài liệu, văn bản chính sách, xem 

truyền hình, giao tiếp với người khác,... Thông tin là tất cả những gì mang lại 

hiểu biết, làm tăng hiểu biết của con người, là nguồn gốc của nhận thức và là 

cơ sở của các quyết định. Thông tin có thể gồm nhiều giá trị dữ liệu, được tổ 

chức để biểu đạt ý nghĩa cho một đối tượng cụ thể, trong một ngữ cảnh cụ thể. 

4.1.1.2. Dữ liệu 

- Là thông tin của các tài liệu đã đưa vào tính toán, lưu trữ và xử lý phù 

hợp, với các thuộc tính: Tính ghi nhận, tiếp cận, toàn vẹn, pháp lý. 

- Tính đa dạng của dữ liệu đòi hỏi lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện công tác tham mưu phải tổ chức để lưu trữ và xử lý 

tốt các loại dữ liệu, thuận tiện cho việc tra cứu, phục vụ kịp thời công tác lãnh 

đạo, quản lý:  

+ Lưu trữ các văn bản chính sách: Cần phải lưu trữ khoa học, phân loại 

theo từng lĩnh vực, theo nhiệm vụ của đơn vị, phải thường xuyên cập nhật có 

hệ thống để thuận tiện cho việc tra cứu: Số văn bản, ngày, tháng, năm ban 

hành, cơ quan ban hành, nội dung văn bản, hiệu lực của văn bản được sắp xếp 
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theo trật tự nhất định;  

+ Lưu trữ hồ sơ giấy tờ, tài liệu: Hồ sơ tài liệu sắp xếp theo trình tự, danh 

mục để thuận tiện cho việc giải quyết các vấn đề liên quan khi cần thiết. 

+ Lưu trữ các văn bản hành chính: Cần phải phân loại theo văn bản đi, 

văn bản đến, đơn vị ban hành, sắp xếp theo thời gian, phân loại theo từng lĩnh 

vực để thuận tiện cho việc theo dõi, xử lý, khai thác văn bản. 

4.1.2. Quy trình thu thập thông tin, dữ liệu để phục vụ công tác tham 

mưu 

- Xác định các thông tin cần thu thập: Trên cơ sở mục tiêu, ý kiến chỉ 

đạo của cấp trên, bộ phận được giao nhiệm vụ phải định hướng được các 

thông tin cần thu thập, phạm vi, địa chỉ thu thập thông tin. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai các công việc thu 

thập thông tin. 

- Áp dụng phương pháp thu thập các thông tin theo mục tiêu, phạm vị, 

địa chỉ đã xác định. 

- Tổng hợp thông tin, lập báo cáo. 

- Lưu trữ hồ sơ. 

4.1.3. Vận dụng kỹ năng để thu thập và xử lý thông tin. 

Quá trình thu thập thông tin thực chất là quá trình áp dụng các phương 

pháp kỹ thuật nghiệp vụ để nhằm thu thập các thông tin đầy đủ và thích hợp 

làm cơ sở cho việc đề xuất kiến nghị thực hiện công tác tham mưu. 

Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn, nhiều dạng khác nhau để làm 

căn cứ cho lãnh đạo cấp phòng thực hiện tham mưu. Vì vậy, để có thể kiểm 

tra, xác minh được tính trung thực, hợp lý của các thông tin thì không chỉ 

dùng một phương pháp nào đó, mà phải vận dụng tổng hợp các phương pháp.  

4.1.3.1. Nghiên cứu tài liệu 

Là xem xét có hệ thống các tài liệu dưới dạng văn bản viết như: các văn 

bản quy phạm pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo... để lựa 

chọn, phân loại, sắp xếp các thông tin trong các văn bản phù hợp với mục 

đích. 
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Nghiên cứu tài liệu là một trong những phương pháp thu thập thông tin 

quan trọng nhất thường được dùng trong công tác tham mưu. Khi xem xét văn 

bản cần phải cần phải trả lời các câu hỏi như: Đây là văn bản gì? ai phát 

hành? Phạm vi áp dụng? tính hiệu lực? Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, người 

làm công tác tham mưu phải phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo tính khả 

thi của các quy định từ đó tiến hành tổng hợp các báo cáo và mạnh dạn đưa ra 

những kiến nghị đề xuất thay đổi. 

- Ưu điểm:  

 + Nắm bắt tình hình nhanh chóng; 

+ Có thể tận dụng được các nguồn tài liệu từ các cá nhân, tổ chức. 

- Tồn tại:  

+ Khó xác minh được mức độ tin cậy của các thông tiN 

+ Dễ quan liêu không nắm chắc thực tiễn 

4.1.3.2. Khảo sát thực địa  

Là việc kiểm tra, xem xét tận mắt, đo đếm, chụp ảnh,… thực địa (cơ sở 

vật chất, môi trường hoặc một hoạt động nào đó). Là một trong những 

phương pháp thu thập thông tin quan trọng thường được dụng trong việc đánh 

giá các hoạt động của một đơn vị. 

Mục đích của phương pháp này là thu thập được những thông tin hữu ích 

và cần thiết thông qua việc quan sát công việc đang được tiến hành trên thực 

tế, phát hiện ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất thay đổi cải tiến. 

- Các bước tiến hành 

Bước 1: Chọn lọc người thực hiện theo mục đích thu thập thông tin. 

Bước 2: Tập trung quan sát những vấn đề quan trọng, cần thiết theo mục 

tiêu. 

Bước 3: Thu thập và ghi chép lại thông tin 

Bước 4: Xử lý thông tin trong quá trình quan sát 

Bước 5: Trao đổi thảo luận những thông tin thu thập được. 

- Ưu điểm 

+ Giúp người quan sát tận mắt chứng kiến, xác minh thông tin thu thập 



 163 

được có độ tin cậy cao. 

+ Đây là phương pháp đơn giản dễ thực hiện 

- Nhược điểm:  

+ Khảo sát thực địa cũng có thể được dàn dựng  

+ Việc khảo sát thực địa không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được 

do điều kiện thời gian, không gian và nhân lực. 

+ Dễ mang tính phiến diện, chủ quan và dễ bị can thiệp 

4.1.3.3. Kiểm tra thực tế 

Tùy thuộc vào mục đích thu thập thông tin và thực hiện chức năng quản 

lý lãnh đạo để thành lập đoàn kiểm tra theo chuyên ngành hay liên ngành. Các 

thành viên thực hiện nhiệm vụ này phải được đào tạo bài bản, có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc và phải được bồi dưỡng kỹ 

năng kiểm tra.  

- Ưu điểm 

+ Đây là phương pháp đơn giản dễ thực hiện. 

+ Thông tin thu thập đáng tin cậy. 

- Nhược điểm: 

 + Các kết quả có thể rất khác nhau phụ thuộc vào kiến thức, trình độ 

quan điểm của người thực hiện hoạt động kiểm tra. 

- Các bước tiến hành 

Bước 1: Xác định mục đích, đối tượng, nội dung, phạm vi và chuẩn bị 

công cụ hỗ trợ, nhân lực; 

Bước 2: Kiểm tra thực tế các nội dung  

Bước 3: Xử lý thông tin trong quá trình quan sát 

Bước 4: Trao đổi trong nhóm để tìm thông tin đáng tin cậy  

4.1.3.4. Phỏng vấn 

Là sử dụng các câu hỏi mở để thu thập các thông tin từ các cá nhân, hoặc 

nhóm để hiểu sâu sắc hơn vấn đề. 

- Ưu điểm: Là phương pháp phổ biến, dễ thực hiện. 

- Nhược điểm: dễ mang tính chủ quan, phiếu diện (nếu chọn đối tượng 
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phỏng vấn không đúng), phụ thuộc vào trình độ, tính trung thực của người 

được phỏng vấn, không thực hiện được với nhiều đối tượng do tốn thời gian 

và nhân lực. 

* Các loại phỏng vấn 

- Phỏng vấn điều tra trực tiếp: là quá trình thu thập thông tin bằng cách 

trao đổi trực tiếp với các đối tượng liên quan.. 

- Phỏng vấn điều tra gián tiếp: là phương pháp phỏng vấn thông qua việc sử 

dụng các bảng, phiếu chứa sẵn các câu hỏi trả lời có hoặc không. Đối với phương 

pháp điều tra gián tiếp, người phỏng vấn cần phải tìm ra các các câu hỏi bao quát 

được toàn bộ nội dung quan tâm, phù hợp với từng đối tượng để thu thập thông tin 

được thuận lợi nhất. 

Phương pháp này giúp người phỏng vấn có được những thông tin cần 

thiết để củng cố các chứng cứ mà bằng các phương pháp khác chưa thu thập 

được, hoặc còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, phương pháp phỏng vấn cũng có 

những hạn chế như: Phụ thuộc vào tính khách quan, sự hiểu biết của người 

được phỏng vấn.  

* Trình tự thực hiện 

Bước 1:  Xác định chủ đề, vấn đề, nội dung phỏng vấn; thời gian, địa điểm 

phỏng vấn; 

Bước 2: Thực hiện phỏng vấn: Tập trung vào những câu hỏi chính để 

khai thác thông tin, ghi tóm tắt các thông tin. 

Bước 3: Tổng hợp kết quả phỏng vấn để lập báo cáo 

* Các nguyên tắc cơ bản trong phỏng vấn 

- Đọc chính xác câu hỏi phỏng vấn; 

- Hỏi tất cả các câu hỏi trong bộ câu hỏi; 

- Không gợi ý trả lời cho người được phỏng vấn; 

- Duy trì tốc độ của cuộc phỏng vấn; 

- Các câu hỏi phải có mối liên hệ với mục tiêu phòng vấn. 

* Kỹ năng phỏng vấn 

- Thu hút mọi người được phỏng vấn, tạo dựng tình cảm, sự tin tưởng để 
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đối tượng yên tâm cung cấp thông tin; tạo môi trường khuyến khích mọi 

người hợp tác: 

+ Bắt đầu bằng cách thảo luận các vấn đề chung trước khi chuyển sang 

trọng tâm buổi phỏng vấn; 

+ Tạo sự thoải mái cho người phỏng vấn bằng những câu chuyện; 

+ Cố gắng để có một cuộc nói chuyện bình thường. 

- Đọc câu hỏi: 

+ Đọc rõ ràng, lưu loát, nhấn mạnh vào những từ quan trọng. 

+ Đặt câu hỏi và lắng nghe, quan sát. 

+ Phán đoán xem đối tượng được phỏng vấn có hiểu câu hỏi. 

+ Nếu người được hỏi vẫn không trả lời được cần phải hỏi họ có hiểu câu 

hỏi không để giải thích thêm (nếu người được phỏng vấn không hiểu câu hỏi). 

+ Hãy đảm bảo là mình kiểm soát được cuộc phỏng vấn (Nếu một câu 

hỏi bị lờ đi thì phải nhớ quay trở lại trước khi tiếp tục) 

+ Để những câu hỏi khó cuối cùng 

+ Tránh dùng những cụm từ cho phép người ta trả lời có hoặc không 

+ Thường xuyên kiểm tra tính logic trong những câu hỏi 

- Cuộc phỏng vấn cần có những khoảng nghỉ ngắn để người được phỏng 

vấn bớt thấy căng thẳng 

- Người phỏng vấn cần sử dụng ngôn ngữ cơ thể: ánh mắt, giọng nói, nét 

biểu cảm trên khuôn mặt để nâng cao hiệu quả phỏng vấn. 

- Kết thúc phỏng vấn:  

+ Cố gắng kết thúc cuộc phỏng vấn trong không khí hòa hợp, vui vẻ 

4.1.3.5. Phiếu điều tra 

Là phương pháp được thực hiện bằng việc gửi văn bản, hoặc trao đổi kết 

quả điều tra với các đối tượng liên quan nhằm thu thập thêm những thông tin 

chưa có, hoặc những thông tin bổ sung để củng cố các bằng chứng đã có. 

* Ưu nhược điểm 

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện và không tốn nhiều nhân lực. 

- Nhược điểm: Trong nhiều trường hợp các văn bản trả lời bị chậm do cả 
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nguyên nhân khách quan (văn bản thất lạc, thủ tục hành chính rườm rà,...) và 

các nguyên nhân chủ quan (các đơn vị không hợp tác, cố tình …) 

* Các bước tiến hành 

Bước 1: Nghiên cứu kỹ tính huống 

Bước 2: Soạn thảo văn bản, phiếu điều tra xác minh: Văn bản phải đảm 

bảo về thể thức theo quy định; phải trình bày súc tích, phản ánh đúng, đầy đủ 

tính huống cần hỏi; trích dẫn các nội dung văn bản không rõ, các số liệu, nội 

dung cần xác minh; cần phải định hướng câu trả lời theo các hướng để thuận 

lợi cho các kết luận, tránh để bên trả lời chung chung, không đi đúng trọng 

tâm gây khó khăn cho việc kết luận; phải chốt thời hạn trả lời bảo đảm hợp lý 

khi có tình huống phát sinh, cần phải chủ động làm văn bản sớm để tránh ảnh 

hưởng đến tiến độ công việc. 

Bước 3: Đánh giá lại các văn bản, phiếu trả lời xác minh: cần nghiên cứu 

các phiếu, văn bản trả lời xem có đảm bảo đạt yêu cầu; kiểm tra lại tính hợp 

lý (nếu có thể); thực hiện phân loại các văn bản, các phiếu xác minh theo các 

tiêu thức, nội dung, chỉ tiêu nhất định. 

4.1.4. Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu cho công tác 

tham mưu. 

4.1.4.1. Tổng hợp thông tin, dữ liệu 

Sau khi thu thâp̣ thông tin, bước đầu cần đươc̣ tổng hơp̣, phân loaị thông 

tin theo các liñh vưc̣, muc̣ tiêu quản lý. Lúc này thông tin đa ̃trở thành dữ liêụ, 

tức là từ những đơn vi ̣nhỏ trở thành những đơn vi ̣phân tích lớn hơn (ví du ̣

các thông tin từ các tổ dân phố, các khu phố, các ấp, thôn trở thành cấp làng, 

xa,̃ phường, thi ̣trấn) cần đươc̣ lưu trữ dưới daṇg phù hơp̣ để phân tích. Điều 

quan troṇg là sắp xếp dữ liêụ dưới daṇg hê ̣ thống và mang tính tổng quát. 

Thông thường viêc̣ tổng hơp̣ thông tin đươc̣ hê ̣thống trong môṭ báo cáo tổng 

quan. 

Muốn làm tốt công tác tổng hơp̣, cần thiết kế các biểu mâũ thích hơp̣. 

Ứng duṇg công nghê ̣thông tin se ̃có ích khi thưc̣ hiêṇ công viêc̣ này (chương 

trình Excel, chương trình thống kê SPSS,...) để chuyển các dữ liêụ thành các 
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bảng, biểu. Các bảng, biểu này đươc̣ thiết kế theo từng vấn đề quản lý, ví du ̣

xu hướng giảm nghèo của các hô ̣dân trong điạ bàn, xu hướng phát triển các 

hô ̣kinh doanh cá thể, các loaị hình doanh nghiêp̣... Những bảng tổng hơp̣ này 

cho chúng ta những chỉ số mang tính điṇh lươṇg rất hữu ích về các vấn đề 

thuôc̣ liñh vưc̣ quản lý. Còn tổng hơp̣ những dữ liêụ điṇh tính đòi hỏi phải có 

thêm ky ̃năng phân tích tốt. 

4.1.4.2. Phân tích thông tin, dữ liệu 

a) Taọ thông tin cơ bản: Dữ liêụ và thông tin rời rac̣, thu thâp̣ từ nhiều 

nguồn, bằng nhiều phương pháp khác nhau có giá tri ̣nhỏ, song nếu đươc̣ tổng 

hơp̣ và phân tích se ̃taọ ra những thông tin lớn có đô ̣tin câỵ cao, taọ cơ sở cho 

những đánh giá, những nhâṇ điṇh xác thưc̣ tế. 

b) Làm tăng sư ̣ hiểu biết: Viêc̣ thảo luâṇ những thông tin, dữ liêụ từ 

nhiều nguồn, từ nhiều nhóm thưc̣ hiêṇ se ̃đem đến cái nhìn tổng thể và tăng sư ̣

hiểu biết của tâp̣ thể và của mỗi người, nhất là người lañh đaọ. 

c) Haṇ chế sai lêc̣h và taọ sư ̣ đồng thuâṇ: Viêc̣ thảo luâṇ ky ̃ thông tin 

giúp moị người có điều kiêṇ kiểm tra cách thưc̣ hiêṇ của nhau, bày tỏ ý kiến 

rõ ràng, cu ̣thể hơn, góp phần haṇ chế sai lêc̣h về nhâṇ thức, cách làm và kết 

quả. 

d) Nôị dung phân tích thông tin, dữ liêụ: Cần chia ra phân tích dữ liêụ 

điṇh tính và dữ liêụ điṇh lươṇg. 

- Phân tích dữ liêụ điṇh tính:  

Phân tích này khác và khó hơn so với phân tích điṇh lươṇg càng khó đối 

với những người không quen xử lý các ý kiến quan điểm khác nhau của các 

bên liên quan bằng cách phân tích nôị dung các thông tin và dữ liêụ thu thâp̣ 

đươc̣ có thể rút ra các kết luâṇ về từng măṭ hoaṭ đôṇg hoăc̣ từng chỉ số đo 

lường cu ̣thể. 

5 bước phân tích dữ liêụ điṇh tính: Dưạ trên các cuôc̣ phỏng vấn và điều 

tra khảo sát, cần thưc̣ hiêṇ các bước sau đây: 

+ Đoc̣ laị các câu phỏng vấn giúp moị người nhớ laị các câu hỏi và muc̣ 

đích của hoaṭ đôṇg thu thâp̣ thông tin. 
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+ Đoc̣ to các câu trả lời đối với từng câu hỏi (kể cả những tâp̣ hơp̣ ghi 

chép)   

+ Thảo luâṇ về các câu trả lời và đưa các ý kiến bình luâṇ khác nhằm xác 

điṇh chính xác điều mà những người tham gia đa ̃nói. 

+ Hơp̣ nhóm các câu trả lời và tóm tắt các phát hiêṇ. 

+ Xác điṇh các thông tin bi ̣thiếu hoăc̣ không rõ ràng, quyết điṇh có cần 

điều tra bổ sung những thông tin đó không. 

- Phân tích dữ liêụ điṇh lươṇg:  

Dưạ trên kết quả thông kê, các tính toán tỷ lê ̣phần trăm các tần xuất để 

rút ra các chỉ tiêu đo lường điṇh lươṇg (ví du ̣hiêụ xuất, hiêụ quả, tác đôṇg 

tiêu cưc̣ và tích cưc̣...). 

Cách tiến hành phân tích dữ liêụ: 

Sử duṇg các phuơng pháp phân tích so sánh (ví du ̣so sánh trước và sau, 

so sánh đối chứng có và không có); phân tích nguyên nhân - hệ quả; phân tích 

bậc thang v.v. để rút ra các kết luâṇ cả điṇh tính và điṇh lươṇg. 

4.1.4.3. Xử lý thông tin, dữ liệu để đưa ra những quyết định. 

Trên cơ sở xử lý và phân tích thông tin, dữ liệu như vậy, lãnh đạo cấp 

phòng ra quyết định quản lý phù hợp với tình huống và yêu cầu công tác. 

4.2. Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản của lãnh đạo cấp phòng 

4.2.1. Kỹ năng soạn thảo văn bản 

4.2.1.1. Khái niệm văn bản 

- Theo nghĩa rộng văn bản được hiểu là vật mang tin được ghi bằng ký 

hiệu hay bằng ngôn ngữ, nghĩa là bất kỳ phương tiện nào dung để ghi nhận và 

truyền đạt thông tin từ chủ thể này đến chủ thể khác. 

- Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định quản lý bằng văn bản 

do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoặc cá nhân được cơ quan 

nhà nước ủy quyền theo chức năng ban hành theo thể thức và thủ tục do luật 

định, mang tính quyền lực nhà nước được sử dụng như một công cụ nhà nước 

pháp quyền khi được thể chế hóa các quy phạm pháp luật bằng văn bản nhằm 

quản lý xã hội. 
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- Văn bản hành chính là văn bản dùng làm công cụ quản lý và điều hành 

của các nhà quản trị nhằm thực hiện nhiệm vụ giao, truyền đạt mệnh lệnh, 

trao đổi thông tin dưới dạng ngôn ngữ viết theo phong cách hành chính công 

vụ. 

- Văn bản quy phạm pháp luật là sản phẩm của quá trình xây dựng pháp 

luật, một hình thức lãnh đạo của Nhà nước với xã hội nhằm biến ý chí của 

nhân dân thành luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà 

nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, 

thủ tục được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Văn bản hành chính thông thường là những văn bản có nội dung chứa 

đựng các thông tin mang tính chất điều hành hành chính trong các cơ quan 

nhà nước như triển khai hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, phản ánh tình 

hình, đánh giá kết quả... các hoạt động trong các cơ quan nhà nước hoặc trao 

đổi giao dịch, liên kết hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân... 

Văn bản hành chính thông thường không đưa ra các quyết định quản lý, do đó 

không được dùng thay thế cho văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản cá 

biệt. 

4.2.1.2. Soạn thảo văn bản 

* Những yêu cầu chung khi soạn thảo văn bản 

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

- Văn bản ban hành phải đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của cơ quan.  

- Nắm vững nội dung cần soạn thảo, phương thức giải quyết và công việc 

đưa ra phải rõ ràng, phù hợp.  

- Văn bản phải được trình bày đúng các yêu cầu về mặt thể thức theo quy 

định của Nhà nước. 

- Người soạn thảo văn bản cần nắm vững nghiệp vụ và kỹ thuật soạn 

thảo văn bản dựa trên kiến thức cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước và 

pháp luật. 
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- Văn phong phải mạch lạc, dễ hiểu, ngắn goṇ, súc tích nhưng phải nêu 

bật được những điểm cần nhấn mạnh về các nội dung trình bày. 

* Với các văn bản bảo mật (theo quy định của chế độ bảo mật) 

+ Xác định mức độ bảo mật: mật, tối mật, tuyệt mật; 

+ Thực hiện đúng quy định phổ biến, lưu hành văn bản; 

+ Thực hiện đúng quy định về báo cáo thống kê; 

+ Giao cán bộ quản lý tài liệu mật. 

4.2.2. Lập hồ sơ 

* Khái niệm hồ sơ 

 Là một tập (hoặc một) văn bản tài liệu có liên quan với nhau nhằm phản 

ánh một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể, hoặc có cùng đặc điểm về 

thể loại... được hình thành trong quá trình giải quyết công việc thuộc phạm vi 

chức năng của một cơ quan, cá nhân. 

* Yêu cầu 

- Hồ sơ lập và phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao 

của các cá nhân, đơn vị hoặc cơ quan, tổ chức; bảo đảm tính xác thực, tin cậy; 

tính toàn vẹn và tính khả dụng; 

- Văn bản đưa lưu trữ hồ sơ phải được sắp xếp theo diễn biến của trình tự 

giải quyết công việc; 

- Văn bản đưa vào lưu trữ phải là bản chính hoặc bản sao có giá trị 

như bản chính; 

- Hồ sơ đưa vào lưu trữ phải đúng thời gian quy định. 

- Khi bàn giao, tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản bàn giao, với số lượng 

bản bằng số bộ phận tham gia bàn giao (mỗi bên giữ 1). 

* Quy trình quản lý 

- Toàn bộ tài liệu hoạt động của cơ quan đều phải lập hồ sơ, quản lý chặt 

chẽ và quản lý an toàn; 

- Người được giao giải quyết công việc, theo dõi công việc có trách 

nhiệm lập hồ sơ về công việc được giao và nộp hồ sơ về lưu trữ cơ quan; 

trước khi nghỉ hưu, chuyển công tác phải bàn giao đầy đủ hồ sơ tài liệu theo 
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quy định. 

  4.3. Kỹ năng trình bày thuyết phục 

4.3.1. Trình bày bằng bài thuyết trình (lời nói) 

* Khái niệm 

Trong từ điển cụm từ “thuyết trình” có rất nhiều nghĩa nhưng chúng ta 

hiểu từ “thuyết trình” theo nghĩa xuất phát từ “trình bày” có nghĩa là “đưa 

cho ai đó một cái gì đó - nói điều gì đó với ai đó” hoặc giao tiếp với ai đó. 

“Thuyết trình” là một hình thức của giao tiếp và có thể được nhận thấy ở dưới 

nhiều hình thức khác nhau.  

Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng mềm quan trọng, một bài 

thuyết trình hoàn hảo có thể mang lại thành công vượt xa những gì chúng ta mong 

đợi. Để có kết quả tốt thì cần phải trải qua giai đoạn chuẩn bị, xây dựng cấu trúc 

bài thuyết trình.  

Các bước chuẩn bị trình bày 

Bước1: Xác định chủ đề trình bày: Người thuyết trình cần phải biết và 

hiểu rõ chủ đề cần trình bày. Để trình bày một chủ đề hay phương án: 

- Xác định điểm nổi bật chính của chủ đề, phương án cần nói: Cần xác 

định rõ thông điệp chính muốn truyền tải. Chỉ đưa ra những luận điểm chính 

của các chủ đề muốn thảo luận, sắp xếp tất thảy các ý khác đều đưa tới ýnày. 

- Không nên ôm đồm quá nhiều nội dung: Đưa ra quá nhiều chi tiết sẽ 

khiến cho người nghe cảm thấy buồn ngủ, mất tập trung. 

- Khi trình bày cần bám lấy chủ đề, mục tiêu đặt ra cho bài thuyết trình. 

Bước 2: Xác định đối tượng nghe: hiểu thói quen , sở thích để có thể dự 

liệu được các tình huống, cách thức trình bày phù hợp. 

Bước 3: Lựa chọn công cụ hỗ trợ: 

  - Lựa chọn hình thức phù hợp nhất: Powerpoint; bảng, giấy, hình ảnh,… 

- Dự trù các phương án dự phòng: khó khăn trong kết nối; các vấn đề tế 

nhị khi chiếu lên màn hình. 

Bước 4: Xây dựng đề cương (làm một dàn bài giản lược): 

- Xác định chủ đề cần nói: Thông điệp chính; Vấn đề được đặt ra; Khó 
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khăn; Cách xử lý vấn đề; Dự liệu kết quả đạt được. 

- Chuẩn bị phác thảo các ý chính (luận điểm) về cách trình bày để đảm 

bảo tập trung vào chủ đề; 

- Xác định thứ tự trình bày các luận điểm (nội dung) để đảm bảo tính 

logic, các ý liên lạc với nhau; 

- Xác định thời lượng mong muốn của bài thuyết trình để chủ động; 

- Xác định các nội dung phù hợp  

- Tìm tài liệu bổ sung các bằng chứng để chứng minh cho các luận điểm 

4.3.2. Cách thức trình bày một vấn đề ngắn 

- Không nên dẫn dắt quá dài, để quá lâu trước khi đề cập đến phần chính 

thì chẳng những người nghe chán nản mà còn có cảm tưởng làm mất thì giờ 

của mình. 

 Trình bày phần nội dung cần trình bày có đầu, có cuối, nêu vấn đề và 

giải quyết vấn đề. Cần phải thu hút được sự quan tâm của người nghe  và tạo 

ấn tượng qua tác phong chuyên nghiệp. Chú ý sự phản ứng của người nghe để 

có sự điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra,  cần sử dụng cách nói đơn giản, ngắn 

gọn xúc tích, không nên dùng câu phức tạp, nói quá dài người nghe sẽ mất tập 

trung, ý nào mạnh nhất nói sau cùng. 

Đoạn kết của vấn đề trình bày cần đưa ra kết luận phải ngắn gọn, tóm tắt 

sơ lược hoặc đặt ra câu hỏi để người nghe tự giải đáp. 

4.4. Kỹ năng thuyết phục 

4.4.1. Khái niệm thuyết phục 

Là khả năng dùng các công cụ gây ảnh hưởng làm cho người khác làm 

việc gì đó theo ý của người thuyết phục. 

Dele Carnegie nói: “Cách duy nhất buộc người khác làm việc gì là khiến 

cho họ thích làm điều đó” 

4.4.2. Các nguyên tắc thuyết phục 

- Khích lệ chủ động. 

- Khích lệ thụ động. 

- Ngăn chặn chủ động. 
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* Một số kỹ xảo thuyết phục 

- Nếu bạn đã có sự chuẩn bị, bạn sẽ tránh khỏi việc trở thành "anh 

hề" trước mọi người. 

- Khi bạn thuyết trình với Powerpoint, tuyệt đối không nhìn vào và đọc 

toàn bộ nội dung  bài trình bày. 

- Giọng nói của bạn sử dụng các cách phát âm đa dạng và thường xuyên 

thay đổi nhịp điệu của lời nói. 

* Kỹ năng nói  

- Nói to đủ nghe; 

- Sử dụng ngôn ngữ cơ thể; 

- Hãy tự tin - đừng để xảy ra căng thẳng; 

- Cần đánh dấu những điểm cần nhấn mạnh; 

- Không được chủ quan; 

- Không nên nói quá nhiều; 

- Hướng vào người nghe khi nói (chọn một số người để tập trung); 

- Không nên nói quá nhanh. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

A. Câu hỏi 

1. Xác định trình tự tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy nhân sự và công 

tác quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

2. Trong hệ thống nội dung tham mưu của lãnh đạo cấp phòng nhiệm vụ 

tham mưu nào là cơ bản, quan trọng nhất? Tại sao? 

3. Nêu tầm quan trọng, ý nghĩa của việc phối hợp trong công tác tham 

mưu của viên chức bộ lãnh đạo cấp phòng 

4. Trên cương vị lãnh đạo cấp phòng anh/chị thường tham mưu cho lãnh 

đạo về lĩnh vực nào? Anh/chi ̣đã thực hiện công tác tham mưu đó như thế nào 

để có hiệu quả tốt. Trong công tác tham mưu của mình,  anh/chi ̣ thấy kỹ năng 

nào quan trọng nhất. Hãy phân tích. 

B. Bài tập tình huống 

1. Tham mưu giải quyết tình huống trong liên kết đào tạo cán bộ công 
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chức giữa Học viên A với tỉnh Q. 

2. Tham mưu giải quyết tình huống về đưa tin một vụ việc của nhà đầu 

tư X ở tỉnh B. 

3. Tham mưu giải quyết tình huống về đơn vị sự nghiệp H liên kết tổ 

chức Thi Hoa hậu quí Bà năm 2016 tại tỉnh K. 

4. Tham mưu giải quyết tình huống nhà xuất bản C thực hiện xã hội hóa 

một số khâu trong quá trình xuất bản dẫn tới sự phản ứng của tác giả. 
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CHUYÊN ĐỀ 7  

KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ  

CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1. TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH 

1.1. Vai trò của lập kế hoạch 

Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình, 

có thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp 

tốt nhất để thực hiện một mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Khi lập được kế 

hoạch thì cách làm, cách tư duy quản lý sẽ hệ thống hơn, có thể tiên liệu được 

các tình huống sẽ xảy ra. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch, chúng ta phối hợp 

được mọi nguồn lực của cá nhân, tổ chức để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, 

có thể giữ vững niềm tin theo đuổi mục tiêu cuối cùng mình muốn hướng đến. 

Bên cạnh đó, với bản kế hoạch, chúng ta cũng sẽ dễ dàng kiểm tra, giám sát 

hiệu quả thực hiện hoạt động của mình. 

Lập kế hoạch là một quá trình nhằm xác định mục tiêu tương lai, các 

phương thức thích hợp để đạt mục tiêu đó. Lập kế hoạch là cần thiết. Thứ 

nhất, do sự bất định của tương lai cho nên việc lập kế hoạch trở thành tất yếu, 

tương lai càng xa thì việc ra các quyết định càng kém chắc chắn. Thứ hai, 

ngay cả khi tương lai có độ chắc chắn cao thì việc lập kế hoạch vẫn là cần 

thiết vì nhà hành chính cần phải tìm cách tốt nhất để đạt mục tiêu. Thứ ba, 

nhà hành chính cần phải đưa ra các kế hoạch cho các bộ phận, các cá nhân 

trong cơ quan, tổ chức biết để tiến hành công việc. 

Tầm quan trọng của lập kế hoạch được thể hiện ở vai trò của các kế 

hoạch với tư cách là sản phẩm của quá trình lập kế hoạch. 

 - Các kế hoạch giúp tổ chức ứng phó với những thay đổi trong tương 

lai. 

 Do sự bất định của tương lai cho nên việc lập kế hoạch trở thành tất 

yếu. Thông qua việc lập kế hoạch mà nhà quản lý dự đoán trước được những 

gì sẽ diễn ra trong tương lai, lường trước được những khó khăn, thậm chí giúp 
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chúng ta tránh được những do dự. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, kế hoạch cũng 

chỉ mang tính tương đối “kế hoạch tốt nhất cũng không thể lường trước hết 

những gì có thể xảy ra trong tương lai” (Henry Fayol). Lập kế hoạch cho 

khoảng thời gian càng dài thì độ chính xác càng giảm. 

 -  Các kế hoạch hướng các nỗ lực vào việc hoàn thành các mục tiêu. 

 Lập kế hoạch là nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Các kế hoạch 

sẽ thống nhất được nỗ lực của các cá nhân, bộ phận trong tổ chức góp phần 

vào thực hiện các mục tiêu. Nhờ có các kế hoạch mà nhà quản lý phối hợp các 

hoạt động của các cá nhân cũng như các bộ phận trong việc thực hiện nhiệm 

vụ chung nhằm đạt mục tiêu chung. 

 -  Các kế hoạch tạo ra khả năng tiết kiệm các nguồn lực. 

 Các kế hoạch sẽ góp phần vào tối thiểu hoá chi phí về nguồn lực vì nó 

chú trọng vào hiệu quả của hoạt động và sự phù hợp. Khi lập kế hoạch, nhà 

quản lý đã xây dựng các phương án và lựa chọn phương án tối ưu để đạt mục 

tiêu. Mặt khác các kế hoạch có thể biến các hoạt động không được phối hợp 

thành những nỗ lực có định hướng chung, đảm bảo cho các hoạt động diễn ra 

đều đặn, nhịp nhàng, cân đối; khắc phục tình trạng không ăn khớp, chồng 

chéo, bất hợp lý gây tốn kém, lãng phí nguồn lực của cơ quan, xã hội. 

 - Các kế hoạch là cơ sở để thực hiện chức năng kiểm tra. 

 Lập kế hoạch xác định các mục tiêu, các kết quả cần đạt được, và chính 

các mục tiêu này lại là tiêu chuẩn để kiểm tra, đánh giá hoạt động của từng bộ 

phận, từng cá nhân. Trên cơ sở các kế hoạch, nhà quản lý tiến hành các hoạt 

động giám sát, kiểm tra, thanh tra hay thực hiện chức năng kiểm soát. 
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 1.2. Phân loại kế hoạch 

 Trên thực tế có nhiều loại kế hoạch khác nhau được phân chia dựa theo 

những tiêu thức khác nhau, cụ thể là: 

 - Theo cấp độ kế hoạch: Với cách phân loại này, người ta chia ra: Kế 

hoạch vĩ mô và kế hoạch vi mô 

 - Theo phạm vi: Với cách phân loại này, người ta chia ra: Kế hoạch toàn 

diện và kế hoạch từng phần. 

 - Theo lĩnh vực hoạt động: Dựa vào tiêu thức này, người ta chia thành 

nhiều loại kế hoạch khác nhau như: Kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế 

hoạch vật tư, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy… 

 - Theo mức độ hoạt động: Với cách phân loại này, người ta chia ra: 

 - Kế hoạch chiến lược: Là kế hoạch ở cấp độ toàn bộ cơ quan, đơn vị, 

nó thiết lập nên những mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị và ảnh hưởng có 

nó tới bên ngoài. Kế hoạch dài hạn 15 năm, 10 năm, 5 năm,... thuộc về kế 

hoạch chiến lược. 

 - Kế hoạch tác nghiệp: Là quá trình ra những quyết định ngắn hạn, chi 

tiết, xác định nội dung công việc cần tiến hành, người thực hiện và cách thức 

tiến hành. Trong kế hoạch tác nghiệp, người ta trình bày rõ và chi tiết cần 

phải làm như thế nào để đạt được những mục tiêu đã được đặt ra trong kế 

hoạch chiến lược. Kế hoạch tác nghiệp đưa ra những chiến thuật hay những 

bước cụ thể mà tổ chức sẽ tiến hành để thực hiện kế hoạch chiến lược. 

Bản kế hoạch tác nghiệp đôi khi còn được gọi là những kế hoạch hành 

động (action plans) vì chúng đề ra những hành động cụ thể cho những con 

người cụ thể thực hiện, tương ứng với những ngân sách và khoảng thời gian 

xác định, cụ thể.  

Bảng 2.1 tóm tắt các đặc điểm của kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác 

nghiệp. Qua đó cho thấy, mặc dù các đặc điểm của chúng khác nhau, song 

quá trình kế hoạch chiến lược và tác nghiệp có mối liên hệ với nhau rất chặt 

chẽ trong một hệ thống kế hoạch thống nhất. 
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Bảng 2.1. Các tính chất của kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác 

nghiệp 

Tính chất 
Hoạch  định 

chiến lược 

Kế hoạch 

tác nghiệp 

ảnh hưởng của kế hoạch Toàn bộ Cục bộ 

Thời gian thực hiện Dài hạn Ngắn hạn 

Môi trường thực hiện Biến đổi Xác định 

Mục tiêu đề ra  Lớn, tổng quát Cụ thể, rõ ràng 

Thông tin để kế hoạch 
Tổng hợp, 

 không đầy đủ 
Đầy đủ, chính xác 

Kết quả thực hiện Lâu dài Có thể điều chỉnh 

Thất bại nếu xảy ra 
Nặng nề, có thể  

làm phá sản  
Có thể khắc phục 

Rủi ro nếu xảy ra Lớn Hạn chế 

Khả năng của  

người ra quyết định 
Khái quát vấn đề 

Phân tích cụ thể, 

 tỷ mỉ 

 - Phân loại kế hoạch theo thời gian: Theo cách phân loại này, người ta 

chia ra: 

 - Kế hoạch dài hạn: Là kế hoạch cho thời gian thực hiện kéo dài từ 5 

năm trở lên. 

 - Kế hoạch trung hạn: Là kế hoạch cho khoảng thời gian từ trên 1 năm 

đến dưới 5 năm. 

 - Kế hoạch ngắn hạn: Là kế hoạch cho khoảng thời gian dưới một năm.  

Việc phân chia các loại kế hoạch theo các tiêu thức trên đây chỉ mang 

tính chất tương đối. Các loại kế hoạch có quan hệ qua lại với nhau. Chẳng 

hạn, kế hoạch chiến lược có thể bao gồm cả kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. 

Tuy vậy, kế hoạch chiến lược nhấn mạnh bức tranh tổng thể và dài hạn hơn, 

trong khi kế hoạch tác nghiệp phần lớn là những kế hoạch ngắn hạn. 

 1.3. Nguyên tắc lập kế hoạch  

 1.3.1. Nguyên tắc mục tiêu 
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Mọi hoạt động quản lý đều hướng tới đạt những mục tiêu nhất định, 

trong đó hoạt động lập kế hoạch cũng vậy. Do đó, mục đích của mọi kế hoạch 

là phải hướng các nỗ lực của các cá nhân, bộ phận vào việc hoàn thành mục 

tiêu chung. 

 1.3.2. Nguyên tắc hiệu quả 

Các nguồn lực của tổ chức là có hạn trong khi đó mong muốn của chúng 

ta là vô hạn. Vì vậy, một yêu cầu cơ bản của mọi hoạt động là phải đảm bảo 

tính hiệu quả, tức là với một nguồn lực nhất định phải đem lại kết quả cao 

nhất hoặc đạt một kết quả nhất định nhưng với chi phí về nguồn lực thấp nhất. 

Nguyên tắc này đòi hỏi trong khi lập và thực hiện kế hoạch phải đảm bảo tính 

hiệu quả. Hiệu quả của một kế hoạch được đo lường bằng việc so sánh kết quả 

mà nó đóng góp vào việc đạt các mục tiêu với những chi phí cần thiết và hậu quả 

khác để xây dựng và thực hiện kế hoạch. 

 1.3.3. Nguyên tắc cân đối 

Khi xây dựng kế hoạch cần đảm bảo tính cân đối giữa các yếu tố cấu 

thành. Ví dụ: mục tiêu phải phù hợp với nguồn lực, các hoạt động phải được 

tiến hành nhịp nhàng, phải cân đối giữa nguồn lực với các biện pháp, giữa các 

phương tiện với con người... để tránh tình trạng thiếu hoặc dư thừa, lãng phí 

nguồn lực. 

 1.3.4. Nguyên tắc linh hoạt 

Các kế hoạch cũng chỉ là những dự kiến về các hoạt động trong tương 

lai, trong khi đó tương lai luôn thay đổi, chính vì vậy, mà bản thân các kế 

hoạch cũng chỉ mang tính tương đối. Do đó, các kế hoạch được xây dựng phải 

đảm bảo tính linh hoạt để giảm bớt các rủi ro do các sự kiện không mong đợi 

phát sinh. 

 

 1.3.5. Nguyên tắc đảm bảo cam kết 

Trong các kế hoạch, chúng ta xác định các mục tiêu và các nguồn lực, 

phân công trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện mục tiêu 

đã đề ra. Nếu chỉ một trong các cá nhân hoặc bộ phận không hoàn thành trách 
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nhiệm của mình, hay các nguồn lực không được cung cấp theo đúng tiến độ 

yêu cầu thì có thể dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch theo dự kiến thậm 

chí có thể gây hậu quả. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện kế 

hoạch phải đảm bảo thực hiện đúng các cam kết ghi trong kế hoạch. 

 1.3.6. Nguyên tắc phù hợp 

Trong quản lý, tổ chức phải xây dựng nhiều kế hoạch khác nhau. Ví dụ, 

theo thời gian có các kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng... và nhiều 

kế hoạch về các lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, để tránh tình trạng chồng chéo 

giữa các kế hoạch khi thực hiện, khi xây dựng các kế hoạch cần phải tính toán 

sao cho chúng thích hợp về thời gian và ăn khớp với nhau. 

 1.3.7. Nguyên tắc nhân tố hạn chế 

Trong quá trình lập kế hoạch, lựa chọn phương án kế hoạch, chúng ta 

gặp phải nhiều nhân tố hạn chế đến chất lượng của kế hoạch cũng như chất 

lượng của việc thực hiện kế hoạch sau này. Do đó, khi lập kế hoạch chúng ta 

cần dự đoán những khó khăn, hạn chế có thể xảy ra và đưa ra giải pháp cho các 

nhân tố đó. Ví dụ, tính chính xác của các kết quả dự báo về tương lai; yếu tố tâm 

lý của người thực hiện; thời gian có thể có cho việc lập kế hoạch và có thể có sự 

thay đổi về môi trường, về lãnh đạo, về nguồn lực. 

 1.3.8. Nguyên tắc khách quan 

Lập kế hoạch là để thực hiện công việc nhằm đạt các kết quả mong 

muốn, do vậy để đảm bảo tính khả thi của các kế hoạch, khi xây dựng kế 

hoạch phải dựa trên những căn cứ khoa học, những yêu cầu khách quan và có 

tính thực tế, phù hợp với điều kiện, tránh tình trạng chủ quan, duy ý chí, tạo 

nên những kế hoạch viển vông, không bao giờ thực hiện được. 

 1.4. Yêu cầu kế hoạch  

 1.4.1. Tính cụ thể 

Một mục tiêu cụ thể sẽ tạo ra cơ hội hoàn thành lớn hơn nhiều so với 

mục tiêu chung chung. Khi lập kế hoạch phải trả lời được các câu hỏi như: 

Muốn đạt được thành tích gì? Muốn có cái gì? Thu nhập ra sao? Tăng trưởng 

thế nào?... 
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 1.4.2. Tính đo lường được 

Thiết lập hệ thống tiêu chí chính xác để đo lường sự tiến triển hướng tới 

đạt được từng mục tiêu cụ thể đã định. Khi đo lường sự tiến triển, cần duy 

trì đúng hướng, đạt tới mục tiêu hàng ngày, và cần có những khen thưởng cho 

những thành tích đã đạt được nhằm khích lệ nhân viên tiếp tục nỗ lực cần 

thiết nhằm đạt mục tiêu. 

 1.4.3. Tính có thể đạt được 

Việc xác định mục tiêu là điều quan trọng nhất, và công việc tiếp theo là 

tính toán cách thức có thể có để đạt được mục tiêu. Để đạt mục tiêu, chúng ta 

cần phát triển các thái độ, khả năng, kỹ năng, khả năng tài chính và cần nhận 

ra trước những cơ hội bị bỏ qua. 

 1.4.4. Tính thực tế 

Để có tính thực tế, một mục tiêu phải thể hiện được tính khách quan 

hướng đến cái mà chúng ta sẽ và có khả năng thực hiện. Một mục tiêu có thể 

vừa cao vừa thực tế; chúng ta cần xác định mục tiêu nên cao đến mức độ nào. 

Nhưng phải đảm bảo rằng mọi mục tiêu thể hiện được sự tiến triển chắc chắn. 

Một mục tiêu cao thường dễ đạt được hơn một mục tiêu thấp bởi vì mục tiêu 

thấp đưa ra nổ lực thấp hơn, còn mục cao đưa ra nổ lực cao hơn. Trong nhiều 

trường hợp, chúng ta hoàn thành được những công việc khó khăn bởi vì 

chúng ta làm nó xuất phát từ niềm say mê chứ không vì lợi lộc. 

 1.4.5. Khung thời gian 

Mỗi một mục tiêu được xác định trong một giai đoạn thời gian rõ ràng 

để hoàn thành. Thông thường, giai đoạn thời gian là một tuần, một tháng, 3 

tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. 
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2. CÁC KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN 

LÝ CẤP PHÒNG 

2.1. Kỹ năng lập kế hoạch công tác của lãnh đaọ, quản lý cấp phòng 

đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ 

Kế hoạch công tác là sự định hình, dự báo mục tiêu, định hướng và 

phương thức thực hiện các mục tiêu định hướng đó của cơ quan, tổ chức trong 

một khoảng thời gian nhất định. 

Kế hoạch công tác được thể hiện bằng những văn bản có tên loại tương ứng 

với tính chất của một bản dự kiến những công việc của cơ quan, đơn vị phải làm 

trong một khoảng thời gian xác định nào đó. Sự dự báo có tính phương hướng, 

chủ trương cho một khoảng thời gian dài, nhiều năm thường gọi là kế hoạch dài 

hạn. Những hoạt động cụ thể nhằm triển khai những mục tiêu đã định trong một 

khoảng thời gian ngắn (tháng, quí, năm) thường được trình bày trong bản kế 

hoạch trung hạn và ngắn hạn. Những công việc cụ thể của mỗi tuần được thể 

hiện bằng lịch công tác hay lịch làm việc. 

Có thể thấy kế hoạch là phương tiện hoạt động của cơ quan, tổ chức 

nhằm đảm bảo cho những hoạt động đó được thực hiện liên tục, thống nhất 

đúng mục đích và yêu cầu đặt ra; là cơ sở để thủ trưởng và cơ quan tổ 

chức chỉ đạo điều hành công việc trong từng thời gian, vừa đảm bảo chủ động 

quán xuyến toàn diện các mặt công tác, vừa thực hiện được các công việc 

trọng tâm đảm bảo công việc thực hiện đúng tiến độ. Kế hoạch giúp cho hoạt 

động của từng cán bộ, công chức và toàn cơ quan có mục tiêu, nhiệm vụ rõ 

ràng, cụ thể, luôn luôn chủ động, không bị lôi cuốn vào công việc sự vụ, có 

thể chủ động ứng phó tối đa trước những sự kiện bất ngờ nhất. Một kế hoạch 

có tính khoa học sẽ là nhân tố quan trọng khẳng định thực hiện thắng lợi 

những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.  

2.1.1. Những yêu cầu khi xây dựng kế hoạch công tác 

- Phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức. 

- Đáp ứng được chủ trương quyết định của cấp trên. 
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- Nội dung của kế hoạch cần chỉ rõ danh mục những công việc dự kiến, 

nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) thời hạn hoàn thành.  

- Các công việc phải được sắp xếp có hệ thống, có trọng tâm, trọng 

điểm; không để dồn công việc, sự vụ lên vai các cấp lãnh đạo. 

- Các kế hoạch phải cân đối và ăn khớp với nhau. 

- Phải đảm bảo tính khả thi, tránh ôm đồm nếu quá nhiều công việc mà 

khả năng thực hiện không được bao nhiêu; phải phân bố quĩ thời gian cho hợp 

lý  

2.1.2. Các nguyên tắc đặc thù trong lập kế hoạch công tác 

- Nguyên tắc tính hệ thống: Nguyên tắc này đòi hỏi sự thống nhất và 

đồng bộ của kế hoạch. Trong các kế hoạch phải đảm bảo hệ thống theo chiều 

dọc mà trước hết là tuân thủ tính trật tự về thời gian, trình tự tiến hành các 

công việc của kế hoạch, đảm bảo cho kế hoạch không bị chồng chéo hoặc đứt 

đoạn. Thống nhất theo hệ thống dọc cả về nội dung giữa kế hoạch cấp trên và 

cấp dưới, giữa ngắn hạn và dài hạn, các giai đoạn của kế hoạch không bị 

chồng chéo trùng lắp. Đảm bảo sự nhất quán của kế hoạch về cả thẩm quyền 

lẫn các mối quan hệ ngang, đó là sự phối kết hợp nhiều chiều trong quá trình 

xây dựng, bảo vệ và thực hiện kế hoạch. 

Nguyên tắc tính hệ thống đòi hỏi các kế hoạch phải phù hợp và thống 

nhất với nhau về nội dung trình tự, thời gian, phân phối các nguồn lực, phân 

cấp thực hiện nhiệm vụ. 

- Nguyên tắc ưu tiên: Nguyên tắc này đòi hỏi trong hàng loạt những vấn 

đề của kế hoạch phải tìm ra các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, các hoạt 

động mang tính quyết định tới sự thành bại của kế hoạch, các nhiệm vụ cần 

thực hiện trước để ưu tiên tập trung giải quyết, những nhiệm vụ công việc, ưu 

tiên để bố trí sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo hoặc ưu tiên các điều kiện về 

cơ sở vật chất, thời gian thích hợp phù hợp với những nhu cầu ưu tiên. 

- Nguyên tắc dự phòng: Lập kế hoạch cũng như lập một phương án tác 

chiến đòi hỏi các cán bộ làm công tác văn phòng khi xây dựng phải có các 

phương án dự phòng để đối phó với tình hình phức tạp nếu xảy ra. 
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Nguyên tắc dự phòng có thể được hiểu theo 2 khía cạnh: 

+ Trong một bản kế hoạch phải có các yếu tố dự phòng về thời gian, 

nhân lực, vật lực. Đó chính là sự cân nhắc, lường trước những bất trắc có 

thể xảy ra và được tính như là một hệ số an toàn, hạn chế rủi ro, duy trì một 

giới hạn có thể điều chỉnh của kế hoạch.  

+ Có kế hoạch chính thức và kế hoạch dự bị, hay nói cách khác có các kế 

hoạch phương án khác nhau để tránh bị bất ngờ trong tình hình khó khăn. 

+ Nguyên tắc khả thi:  

Khi lựa chọn hình thức thể hiện nội dung thông tin hay xây dựng bố cục 

và lựa chọn phương pháp… nhà quản lý đều hướng tới việc thực hiện mục tiêu 

đã được xác định trong kế hoạch, chương trình. Do đó khả năng đảm bảo cho kế 

hoạch được thực hiện đã trở thành nguyên tắc bắt buộc trong kỹ thuật xây dựng. 

Cũng cần lưu ý chúng ta không nên nhầm lẫn giữa việc khó có thể khẳng định 

chính xác kết quả của việc thực hiện kế hoạch, chương trình (trong một số 

trường hợp kết quả này có thể bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân khách quan 

như: môi trường, sự thay đổi cơ chế…) với việc cho rằng không thể đặt ra yêu 

cầu về tính khả thi trước khi kế hoạch, chương trình được thực hiện. Khi xây 

dựng chúng ta phải có đầy đủ cơ sở đảm bảo để kế hoạch, chương trình được 

thực hiện. Theo đó yêu cầu nội dung của kế hoạch, chương trình phải thể hiện 

được: 

 Những điều kiện cần thiết để thực hiện. 

Tính hợp pháp. 

Nhiệm vụ, chế độ trách nhiệm của từng bộ phận tham gia thực hiện. 

2.1.3. Nội dung của kế hoạch công tác 

2.1.3.1. Lập kế hoạch hoạt động của phòng 

Thường được thể hiện trong kế hoạch công tác năm, kế hoạch quý của cơ 

quan. Để làm tốt chương trình kế hoạch này thì văn phòng phải làm tốt công 

tác thu thập thông tin, nắm chắc các số liệu hiện trạng về kết quả và những 

tồn tại, hoạt động của cơ quan qua 6 tháng và qua một năm trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, những thông tin bổ sung cho kế hoạch năm tới. Các chỉ tiêu kế 
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hoạch mới phải được phân tích so sánh với kết quả thực hiện của năm trước, 6 

tháng trước một cách khoa học, biện chứng. 

Kế hoạch hoạt động của phòng phải thể hiện đầy đủ các nội dung mà 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan phải thực hiện như kế hoạch nhân sự, tài 

chính, mua sắm trang thiết bị, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất… và phải theo 

sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn… 

Xây dựng kế hoạch của phòng nhất thiết phải mở rộng dân chủ để phát 

huy nội lực, giải quyết các khó khăn. 

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng có thể tiến hành bằng hai 

cách: Từ trên xuống và từ dưới lên. 

Theo cách thứ nhất, căn cứ vào việc thực hiện kế hoạch của thời kì trước 

và tình hình thực tế của thời kì tiếp theo, thủ trưởng cơ quan lập kế hoạch 

tổng thể, sau đó đưa kế hoạch này xuống phòng và phòng sẽ căn cứ vào đó để 

lập kế hoạch mảng công tác đảm nhận. 

Theo cách thứ hai, kế hoạch mảng công tác do phòng soạn thảo, cân đối, 

so sánh để tìm ra những bất cập có thể có, sau đó đề nghị các phòng khác 

thương lượng và thống nhất phương án tối ưu. 

Kế hoạch hoạt động của cơ quan thường được xây dựng vào cuối quí 4 

hàng năm. 

2.1.3.2. Lập kế hoạch công tác của người đứng đầu cấp phòng 

Trên cơ sở chương trình kế hoạch năm, 6 tháng của phòng, lịch công tác 

của cấp trên, các ý kiến của các phó phòng để dự kiến lịch làm việc của người 

đứng đầu cấp phòng. 

Trong lịch công tác tuần thường thể hiện các hoạt động chính của người 

đứng đầu cấp phòng và sự tham gia của cá nhân liên quan, thời gian bắt đầu, 

thời gian kết thúc, địa điểm, thành phần, người chủ trì, cá nhân hoặc đơn vị 

chịu trách nhiệm về tài liệu, hậu cần 

Chậm nhất thứ sáu hàng tuần trước khi kết thúc giờ nghỉ làm việc, trợ 

lý (người giúp việc cho người đứng đầu cấp phòng) chuyển lịch dự kiến công 
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việc tuần tới cho người đứng đầu cấp phòng cho ý kiến. Sau đó chuyển lịch 

này cho cá nhân, bộ phận liên quan. 

Có thể tham khảo lịch sau 

Thứ ngày Buổi 
Nguyễn 

Văn A 

Nguyễn 

Văn B 

Nguyễn 

Văn C 

Nguyễn 

Văn D 
Ghi chú 

Thứ hai 
Sáng           

Chiều           

Thứ ba 
Sáng           

Chiều           

Thứ tư 
Sáng           

Chiều           

Thứ năm 
Sáng           

Chiều           

Thứ sáu 
Sáng           

Chiều           

   

2.1.3.3. Lập kế hoạch hoạt động của văn phòng 

Nếu phòng với tư cách là văn phòng (phòng hành chính), kế hoạch công 

tác đa dạng và liên quan đến nhiều bộ phận cần lưu ý như sau: 

Trên cơ sở kế hoạch của cơ quan, kế hoạch của lãnh đạo và tùy theo qui 

mô, tính chất, tổ chức của văn phòng cơ quan mà xây dựng kế hoạch hoạt 

động của văn phòng sát với kế hoạch hoạt động của cơ quan bao gồm kế 

hoạch năm, 6 tháng, quí, tuần. 

Kế hoạch năm của văn phòng được xây dựng trên cơ sở chương trình kế 

hoạch năm của cơ quan. Nội dung của kế hoạch phải bám sát và phải bảo đảm 

thực hiện được những nội dung mà kế hoạch của cơ quan đã đưa ra. 

Kế hoạch 6 tháng, quí dựa trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm của văn 

phòng để xây dựng nhằm đánh giá, điều chỉnh thực hiện kế hoạch năm. Việc 
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xây dựng kế hoạch này được thực hiện trong các báo cáo quí, 6 tháng của văn 

phòng vào tháng cuối cùng của quí. 

Mẫu kế hoạch công tác của văn phòng    

STT Các hoạt 

động 

Nguồn lực, 

Kinh phí 

Người chịu 

trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Kết 

quả đạt 

được 

Kiểm tra 

đánh giá 

            

  

 

            

  

 

 

2.1.4. Quy trình xây dựng kế hoạch công tác 

Có thể khái quát quy trình xây dựng kế hoạch công tác của cấp phòng 

như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định  

mục tiêu 

Xem xét khả 

năng thực hiện 

Xây dựng 

phương án 

Lựa chọn phương án 

trên cơ sở mục tiêu 

Lập kế hoạch 

 chính thức 

Nhận thức 

cơ hội 
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Sơ đồ trên biểu thị cho các bước lập kế hoạch, chương trình công tác. 

Khi tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo qui trình trên 

cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Xác định mục tiêu: 

Các mục tiêu phải được xác định chính xác và phải xác định rõ về thời 

gian. Các mục tiêu cụ thể dễ có khả năng kiểm soát và điều chỉnh hơn các 

mục tiêu chiến lược. Các mục tiêu này cũng phải được phân loại theo thứ tự 

ưu tiên khác nhau và phải đảm bảo tiêu chí rõ ràng, có tính khả thi và có triển 

vọng cao. 

- Nghiên cứu và dự kiến nội dung công việc đưa vào chương trình, kế 

hoạch công tác 

Nghiên cứu và dự kiến nội dung công việc là việc quan trọng của lập kế 

hoạch, chương trình công tác. Cần lưu ý: 

+ Thu thập đầy đủ các dữ liệu, các thông tin có liên quan. Rà soát lại 

các công việc trước đó nhằm xác định những công việc còn tồn đọng và trình 

tự ưu tiên giải quyết công việc trong kế hoạch, chương trình sắp tới; 

+ Tham khảo ý kiến của lãnh đạo, các bộ phận có liên quan về sự cần 

thiết của vấn đề dự tính đưa ra, mục tiêu hướng tới, tính khả thi, định hướng 

công việc, nhiệm vụ chủ yếu cần bàn bạc, quyết định và sự chỉ đạo thực hiện 

từ phía lãnh đạo. 

-  Xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình 

+ Mục đích, yêu cầu của kế hoạch, chương trình 

+ Xác định các hoạt động cần phải tiến hành giải quyết 

+ Nhóm các hoạt động lại để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực 

+ Xác định các nguồn lực, thời gian thực hiện 

+ Thiết lập các bộ phận (nếu cần) 

+ Phân công trách nhiệm cho cá nhân, bộ phận, tổ chức 

+ Quy định mối quan hệ phối hợp giữa các thành viên khi tham gia 

thực hiện kế hoạch, chương trình 
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+ Xác định những rủi ro có thể và đối sách hạn chế những rủi ro đó 

+ Viết thành văn bản, trình lãnh đạo và ban hành chính thức để thực 

hiện 

Khi viết thành văn bản cần đảm bảo thể thức văn bản đúng với quy 

định của Nhà nước; Nội dung thông tin đầy đủ; Tuân thủ các nguyên tắc.  

Bố cục: thông thường được bố cục thành 3 phần: 

Phần mở đầu: Nhận định khái quát những vấn đề được xác định là cơ 

sở khoa học cho việc xây dựng kế hoạch; những thuận lợi và khó khăn; Nêu 

rõ các căn cứ pháp lý cho việc xây dựng kế hoạch và mục đích của lập kế 

hoạch. 

Phần nội dung: 

 Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và biện pháp thực hiện. 

 Các điều kiện, phương tiện thực hiện. 

 Các đối tượng được phân công thực hiện. 

 Trình tự triển khai, tổ chức thực hiện…, các biện pháp đảm bảo thực 

hiện, chế độ trách nhiệm. 

 Thời gian kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Các hình thức khen 

thưởng, kỷ luật. 

Phần kết luận: 

 Nêu triển vọng của việc thực hiện kế hoạch. 

 Các đề xuất, kiến nghị 

- Thông qua và ban hành  kế hoạch, chương trình 

 + Thảo luận dân chủ trong phạm vi cấp phòng hoặc cơ quan. 

 + Ban hành kế hoạch, chương trình theo trình tự, thủ tục văn thư. 

2.2. Ky ̃ năng lâp̣ kế hoac̣h tác nghiêp̣ của lãnh đaọ, quản lý cấp 

phòng trong đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ 

Để hoàn thành một công việc cần phải xác định những hoạt động cụ thể 

liên quan như: Chủ thể thực hiện, thời gian, nguồn lực, lịch trình, … thực hiện 

các hoạt động - tức là lập kế hoạch tác nghiệp. Như vậy, lập kế hoạch tác 

nghiệp là việc thiết lập một loạt các chương trình hành động cụ thể mang tính 
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chất tác nghiệp, nó được xây dựng để thực hiện một nhiệm vụ, một công việc 

cụ thể đã xác định. Kế hoạch tác nghiệp còn gọi là kế hoạch thực thi hay kế 

hoạch hành động.  

 2.2.1. Vai trò của lập kế hoạch tác nghiệp 

Kế hoạch tác nghiệp liên quan đến hoạt động hàng ngày của mọi tổ 

chức, đó là quá trình ra những quyết định ngắn hạn, chi tiết xác định nội dung 

công việc cần tiến hành, người thực hiện và cách thức tiến hành. Có thể nói 

rằng, trên lĩnh vực công việc của mình, mỗi nhân viên trong tổ chức đều là 

một nhà quản trị tác nghiệp.  

Kế hoạch tác nghiệp là định ra một chuỗi các hoạt động quản trị liên 

quan tới việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các hoạt động của tổ 

chức như lập kế hoạch sản xuất, tổ chức khai thác các nguồn lực, chỉ dẫn cho 

các hoạt động và nhân sự để đảm bảo cho hoạt động của tổ chức được diễn ra 

một cách bình thường. 

Nhờ có kế hoạch tác nghiệp mà tổ chức có thể nâng cao năng suất lao 

động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được diễn ra một 

cách liên tục, nhịp nhàng từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

Về mặt nội dung, kế hoạch tác nghiệp là việc chỉ ra những hoạt động cụ 

thể trong ngắn hạn đối với công tác quản trị nguồn lực, quản trị chất lượng, 

lập kế hoạch và kiểm tra công việc, thiết kế và phát triển các hoạt động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Để kế hoạch tác nghiệp, người ta có thể sử dụng nhiều công cụ khác 

nhau như ngân sách, tiến độ, phân tích điểm hoà vốn, quy hoạch tuyến tính, lý 

thuyết xếp hàng, lý thuyết chọn mẫu, lý thuyết xác suất, phân tích cận biên, 

mô phỏng v.v… 

 2.2.2. Căn cứ lập kế hoạch tác nghiệp 

Khi lập kế hoạch tác nghiệp cần dựa vào những căn cứ sau: 

- Căn cứ vào yêu cầu của cấp trên đối với việc thực hiện công việc. cấp 

dưới thường phải triển khai các công việc của cấp trên giao xuống. Do đó, khi 

lập kế hoạch tác nghiệp triển khai thực hiện công việc cần phải căn cứ vào 

quyết định, chỉ thị của cấp trên về công việc đó.  
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- Căn cứ vào quy mô, tính chất của công việc. Quy mô và tính chất của 

công việc nó quy định phạm vi hoạt động, số lượng hoạt động, mức độ phức 

tạp và khối lượng các nguồn lực. Chẳng hạn, tổ chức cuộc họp thì tuỳ theo nội 

dung của cuộc họp, họp nội bộ cơ quan với quy mô nhỏ hay là cuộc họp với 

quy mô lớn.  

- Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị. Để triển khai thực hiện 

một công việc cụ thể, cần phải có những ngưồn lực nhất định, bao gồm nhân 

lực vật lực. Những nguồn lực này lại tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của 

đơn vị. Ngoài ra còn căn cứ vào đặc điểm đơn vị như trình độ, mức sống, ... 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Khi lập kế 

hoạch tác nghiệp để triển khai một công việc cụ thể. Người lập kế hoạch cần 

phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị mình để xác 

định phạm vi của kế hoạch, tính chất của các mối quan hệ (phối hợp hay 

chỉ đạo) và được quyết định huy động và sử dụng các nguồn lực đến đâu? 

- Căn cứ vào các quy định pháp luật của nhà nước. Khi triển khai thực 

hiện một công việc, chắc chắn phải tiêu tốn một khối lượng nguồn lực nhất 

định (nhân lực và vật lực). Khi xác định mức các nguồn lực đó, đặc biệt là chi 

tiêu về tài chính phải căn cứ vào các quy định chi tiêu của Nhà nước. Ví dụ, 

trong tổ chức một cuộc họp, thì mức tiền bồi dưỡng đại biểu theo quy định là 

bao nhiêu?  

 2.2.3. Quy trình lập kế hoạch tác nghiệp 

Quy trình là trình tự các bước phải tuân theo khi làm một công việc 

gì đó. Để lập một bản kế hoạch tác nghiệp, cần tuân thủ các bước sau: 

Bước 1: Xác định những hoạt động cần phải tiến hành 

Đây là bước quan trọng nhất của quy trình lập kế hoạch tác nghiệp. Cần 

căn cứ vào mục tiêu và tính chất của công việc để trả lời câu hỏi cần phải làm 

những gì để hoàn thành công việc đạt mục tiêu đã đề ra?  

Với nhiều đối tượng tham gia, trong đó có cả các thành viên đến từ cơ 

quan bên ngoài, thì phải liệt kê tất cả các công việc nhỏ hơn phải làm. Trong 



 192 

bước này, chúng ta có thể sử dụng biểu đồ Gannt để biểu thị mối quan hệ giữa 

các hoạt động cần phải tiến hành và thời gian tiến hành các hoạt động đó. 

Bước 2: Nhóm các hoạt động lại để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn 

lực 

Cần phải nhóm các hoạt động lại theo tính chất của hoạt động hoặc 

nguồn lực sử dụng. Việc nhóm các hoạt động lại nhằm mục đích xác định trật 

tự các hoạt động và là cơ sở cho việc phân công trách nhiệm cho các cá nhân, 

bộ phận tham gia thực hiện kế hoạch một cách phù hợp hơn, tối ưu hóa việc 

sử dụng các nguồn lực. Tránh tình trạng hoạt động thực hiện không đảm báo 

tính lôgíc và phân công không phù hợp với năng lực thực hiện.  

Bước 3: Xác định các nguồn lực để thực hiện 

Để tiến hành các nhóm hoạt động đã xác định ở trên, cần phải có những 

nguồn lực sau: 

- Nguồn nhân lực; 

- Nguồn lực vật chất; 

- Nguồn lực tài chính;  

- Xác định thời gian thực hiện; 

Việc xác định nguồn lực phải đáp ứng được các yêu cầu hoàn thành công 

việc, nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. Tức là đảm bảo sự cân đối giữa: Mục 

tiêu với Yêu cầu và Nguồn lực. 

Mục tiêu đã được đặt ra trước khi tiến hành xác định các kế hoạch hành 

động, còn yêu cầu là sự thể hiện cụ thể về nguồn lực để đạt mục tiêu đó.  

Bước 4: Thiết lập các bộ phận (nếu cần) 

Việc có thiết lập các bộ phận mới để thực hiện các hoạt động đã xác định 

trọng kế hoạch tác nghiệp hay không tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 

Trong trường hợp đã có các bộ phận sẵn có để thực hiện thì chúng ta chỉ việc 

phân công các hoạt động cho các bộ phận đó. Tuy nhiên trong nhiều trường 

hợp chúng ta cần thành lập các ban, bộ phận tạm thời bao gồm những người 

đang làm việc tại các bộ phận khác nhau để hình thành những bộ phận mới 

để đảm trách những các nhóm hoạt động đã xác định. 
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 Bước 5: Phân công trách nhiệm cho cá nhân, bộ phận, tổ chức 

Phân công trách nhiệm là khâu không thể thiếu của bất kỳ một hoạt động 

nào. Muốn chương trình hành động đạt được kết quả, thì việc phân công trách 

nhiệm phải hết sức rõ ràng. Để làm được việc này cần trả lời một số câu hỏi 

sau: Ai làm? Làm cái gì? Trách nhiệm với công việc đến đâu? Và ai là người 

chịu trách nhiệm chính trong một loạt các hành động đó. Chẳng hạn, tổ chức 

cuộc họp lớn thì ai là người chịu trách nhiệm chính, theo dõi tất cả các hoạt 

động và ai là thành viên tham gia? trách nhiệm của các thành viên đến đâu, 

khi cần báo cáo thì báo cáo cho ai? và đảm nhận những công việc gì?  

 Để dễ dàng theo dõi mọi diễn biến của hoạt động cũng như quản lý công 

việc tốt hơn, chúng ta có thể sử dụng biểu đồ trách nhiệm. 

Bước 6: Quy định mối quan hệ phối hợp giữa các thành viên khi tham 

gia thực hiện kế hoạch 

Việc phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể là cần thiết và có thể nói là 

nhân tố đảm bảo hoàn thành công việc, nhưng chưa hẳn đã là tối ưu nếu trong 

quá trình thực hiện không có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với nhau.  

Bước 7: Xác định các rủi ro có thể và đối sách để hạn chế những rủi ro  

Trong bất kỳ một hoạt động nào dù chúng ta có chuẩn bị chu đáo đến 

đâu đi chăng nữa cũng cần tính đến những rủi ro có thể xảy ra. Lường trước 

những rủi ro giúp cho các nhà lập kế hoạch, các thành viên tham gia thực hiện 

công việc xác định được mức độ nghiêm trọng của các loại rủi ro có thể xảy 

ra trong hoạt động của từng công việc. Trên cơ sở đó xác định chi phí rủi ro 

và có sự phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, đồng thời có biện pháp thích 

hợp nhằm đối phó với từng loại rủi ro có thể xảy ra. Như vậy, lường trước 

những rủi ro thực chất là tìm ra những biện pháp mang tính chủ động nhằm 

phát hiện phòng ngừa, loại bớt, khoanh lại rủi ro để giảm nhẹ tổn thất trên cơ 

sở tính toán và so sánh giữa lợi ích với chi phí.   

Trong thực tế, có thể có các rủi ro sau:  

- Rủi ro về tài chính 

- Rủi ro về thông tin 
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- Rủi ro về cơ sở vật chất 

- Một số rủi ro khác như: rút ngắn hoặc tăng thời gian do tác nhân bên 

ngoài; do thiên tai bất ngờ. Hoặc là rủi ro từ những tác nghiệp sai lầm, bởi 

ý thức, tinh thần trách nhiệm của các nhà quản lý và của các thành viên trong 

từng tổ chức.  

Bước 8: Viết thành văn bản, trình lãnh đạo và ban hành chính thức để 

thực hiện 

- Viết văn bản:   

+ Cần nêu rõ tên gọi của kế hoạch; 

+ Yêu cầu: Trình bày rõ ràng, mạch lạc, sử dụng phong cách ngôn ngữ 

khoa học. 

- Trình lãnh đạo duyệt. 

- Tổ chức triển khai thực hiện: Nội dung công việc phải thực hiện, thời 

gian thực hiện, giám sát tiến độ thực hiện. Việc tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch chúng ta có thể áp dụng biểu đồ Gannt hoặc biểu đồ trách nhiệm. 

3. CÁC CÔNG CỤ CHỦ YẾU ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH  

3.1. Kỹ thuật phân tích bên trong và môi trường bên ngoài (SWOT) 

Phân tích bên trong và môi trường bên ngoài là cách thức rất hữu hiệu 

trong việc xác định những mặt mạnh, mặt yếu của một cơ quan, tổ chức, địa 

phương và trong việc kiểm tra các cơ hội và thách thức mà một cơ quan, tổ 

chức, địa phương gặp phải. Phân tích những mặt mạnh, mặt yếu, những cơ 

hội và thách thức giúp người lập kế hoạch tập trung các hoạt động vào những 

lĩnh vực mà địa phương mạnh và tận dụng cơ hội một cách tối đa nhất. 

Nội dung của kỹ thuật phân tích bên trong và môi trường bên ngoài 

Để tiến hành phân tích bên trong và môi trường bên ngoài, cần trả lời 

được những câu hỏi dưới đây: 

- Những mặt mạnh? 

- Những mặt yếu? 

- Những cơ hội? 

- Những thách thức? 
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Bảng phân tích bên trong và môi trường bên ngoài 

Những mặt mạnh 

1................................................ 

2................................................ 

Những mặt yếu 

1............................................... 

2............................................... 

Những cơ hội 

1................................................ 

2................................................ 

Những thách thức 

1............................................... 

2............................................... 

Bảng Ma trận phân tích bên trong và môi trường bên ngoài 

 Mặt mạnh (S) Mặt yếu (W) 

Cơ hội (O) S/O:............................... W/O:.............................. 

Thách thức (T) S/T:................................ W/T:............................... 

Những quy tắc đơn giản để phân tích bên trong và môi trường bên ngoài 

thành công 

- Cần nhìn nhận thực tế về những mặt mạnh và mặt yếu. 

- Khi phân tích cần phân biệt giữa vị trí hiện tại và tương lai. 

- Nên cụ thể, tránh mơ hồ, không rõ ràng. 

- Luôn phân tích đặt trong bối cảnh liên quan với các Đơn vị khác. Ví dụ 

tốt hơn hoặc tồi hơn. 

- Duy trì phân tích bên trong và môi trường bên ngoài ngắn và đơn giản. 

Tránh phức tạp và phân tích quá nhiều. 

- Phân tích bên trong và môi trường bên ngoài là chủ quan. 

3.2. Công cụ phân tích nguyên nhân (Sơ đồ xương cá Fishbone) 

Một trong những công cụ phân tích vấn đề được Tiến sỹ Kaoru Ishikawa 

- một nhà thống kê kiểm định chất lượng Nhật Bản đã phát minh ra gọi là 

sơ đồ xương cá. Sơ đồ này còn được gọi là sơ đồ Ishikawa. Sơ đồ xương cá là 

một công cụ phân tích cung cấp một phương pháp hệ thống xem xét những 

tác động và những nguyên nhân tạo ra hoặc đóng góp vào những tác động đó. 

Theo chức năng, thì sơ đồ xương cá còn gọi là sơ đồ nguyên nhân - kết quả. 

Sở dĩ sơ đồ phân tích này được gọi là sơ đồ xương cá vì việc thiết lập nó trông 

giống như bộ xương  của con cá. 



 196 

 

Kỹ thuật sơ đồ xương cá 

 

Trường hợp áp dụng sơ đồ xương cá 

- Khi cần nghiên cứu một vấn đề để xác định nguyên nhân gốc. Ví dụ, 

nguyên nhân của tình trạng tệ nạn xã hội gia tăng; tình trạng ô nhiễm môi 

trường... 

- Khi cần nghiên cứu tất cả những lý do có thể có để giải thích vì sao một 

quá trình đang gặp những khó khăn, những vấn đề, sự thất bại. Ví dụ, tại sao 

chất lượng giáo dục giảm; đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng; tại sao 

không hoàn thành kế hoạch đề ra.... 

- Khi cần xác định các lĩnh vực cần thu thập dữ liệu. Ví dụ, thu thập 

thông tin về sự phát triển của ngành nông nghiệp trong những năm qua; thông 

tin về thực trạng cơ cấu dân số... 

- Khi cần nghiên cứu lý do tại sao một quá trình không được thực hiện 

một cách chính xác hoặc không tạo ra những kết quả mong muốn. Ví dụ, tại 

sao vi phạm pháp luật ngày càng nhiều; tại sao việc cấp sổ đỏ diễn ra chậm; 

hay cơ chế một cửa tiến hành không đúng kế hoạch... 

- Khi cần xác định các nhân tố ảnh hưởng đến một đối tượng nghiên cứu, 

để từ đó tìm ra những giải pháp thích hợp và toàn diện. Ví dụ, sản lượng hàng 

năm của Đơn vị chịu tác động bởi những nhân tố nào... 

- Thảo luận đưa ra các giải pháp để áp dụng tốt cho các cuộc họp nhóm 

nhằm tư duy giải quyết vấn đề. 

Cách thức thiết lập sơ đồ xương cá 
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 - Bước1: vẽ sơ đồ xương cá. 

- Bước 2: Liệt kê vấn đề nghiên cứu ở “phần đầu của con cá”. 

- Bước 3: Đặt tên cho từng cái “xương của con cá”. Các cách phân loại 

chủ yếu  

- Bước 4: Sử dụng kỹ thuật tạo ý tưởng (ví dụ, Brainstorming - động 

não) để xác định các nhân tố trong từng loại mà có thể ảnh hưởng đến vấn đề 

hoặc tác động đang được nghiên cứu. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi “các vấn 

đề bộ máy đang ảnh hưởng hoặc gây ra là gì? 

- Bước 5: Lập lại các công việc này với từng nhân tố theo từng loại để 

tạo ra các nhân tố nhỏ hơn. Tiếp tục đặt câu hỏi “tại sao điều đó xảy ra?” và 

đặt ra các phần bổ sung cho từng nhân tố và tiếp diễn theo từng nhân tố nhỏ 

hơn. 

- Bước 6: Cứ tiếp tục cho đến khi không còn nhận được những thông tin 

hữu dụng. 

- Bước 7: Phân tích các kết quả của "xương cá" sau khi chúng ta nhận 

thấy đã có thông tin đầy đủ theo các loại chính yếu. Thực hiện công việc này 

bằng việc xét các nhánh xương cá. Các kết quả cuối cùng trở thành “những 

nguyên nhân phù hợp nhất”. 

- Bước 8: Đối với những nhánh xương cá được xác định là “những 

nguyên nhân phù hợp nhất”, chúng ta cần đạt được sự thống nhất về danh 

sách các nguyên nhân theo thứ tự ưu tiên. Nguyên nhân xếp đầu tiên là 

nguyên nhân có khả năng nhất. 

 3.3. Phương pháp khung lôgíc 

Phương pháp khung lôgíc là một phương pháp lập kế hoạch, gồm một 

tập hợp các bước và các “công cụ”, với mục đích làm sáng tỏ những nhận 

thức, khám phá những phương án và đưa ra những sự lựa chọn về những giải 

pháp để giải quyết những vấn đề cụ thể một cách hiệu lực. 

Phương pháp khung lôgíc (hay còn gọi là LFA - là từ viết tắt của Logical 

Framework Approach). Phương pháp này được xác lập chủ yếu dựa trên 

phương pháp quản lý theo mục tiêu (MBO), một phương pháp quản lý con 
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người và các tổ chức lần đầu tiên được phổ biến trong các trường kinh doanh 

và các công ty ở Mỹ trong những năm 1950 và 1960. 

Phương pháp khung lôgíc lần đầu tiên được áp dụng để lập kế hoạch các 

dự án phát triển vào những năm 1970. Xuất phát từ thực tế là các dự án phát 

triển đã không được lập kế hoạch một cách có hệ thống, các mục tiêu không 

rõ ràng và không thực tế và gây ra nhiều khó khăn cho việc phối hợp và quản 

lý các dự án. 

Các giai đoạn thực hiện phương pháp khung lôgíc: 

Phương pháp này gồm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Giai đoạn phân tích, gồm 4 bước 

Các bước Các đầu ra của từng bước 

1. Phân tích vấn đề Một cây vấn đề 

2. Phân tích mục tiêu Một cây mục tiêu 

3.Phân tích các phương án 
Một bản phân tích về các phương án và sự lựa 

chọn các phương án 

4. Phân tích người liên quan Một bản phân tích những người liên quan 

 

Giai đoạn 2: Giai đoạn thiết kế, gồm 3 bước: 

Các bước Các đầu ra của từng bước 

5. Xác định các thành phần 

dự án 

Định nghĩa về: 

- Mục tiêu phát triển; 

- Mục tiêu dự án; 

- Các kết quả; 

- Các hoạt động; 

- Các yếu tố đầu vào 

6. Đánh giá các nhân tố bên 

ngoài 

Các giả định và các nhân tố bên ngoài được 

đánh giá theo xác suất và tầm quan trọng 

7. Xây dựng các chỉ số 
Các chỉ số cho  mục tiêu phát triển, mục tiêu dự  

án và các kết quả được xây dựng để làm căn cứ 
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cho việc giám sát và đánh giá 

   

 Nội dung các thành phần trong ma trận khung lôgíc 

 Thiết kế các thành phần được trình bày trong một biểu được gọi là ma 

trận dự án. 

Các thành phần dự án Các chỉ số Các nhân tố bên ngoài 

Mục tiêu phát triển     

Mục tiêu trung gian hay 

mục tiêu dự án 
    

Các kết quả hay đầu ra     

Các hoạt động     

Các yếu tố đầu vào     

 

CÂU HỎI 

1. Thiết lập xơ đồ xương cá về nguyên nhân thay đổi nhân sự trong đơn 

vị. 

2. Sử dụng ma trận SWOT để phân tích môi trường bên trong và yếu tố 

bên ngoài khi đơn vị chuyển sang cơ chế tự chủ. 

3. Lập cây vấn đề về năng lực và thay đổi năng lực nhân sự trong tổ chức 

trong giai đoạn hiện nay. 

4. Xây dựng kế hoạch tuần của đơn vị. 

5. Nêu quy trình các bước trong lập kế hoạch tác nghiệ 

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

Bài tập tình huống 1: 

 Áp dụng sơ đồ xương cá hãy chỉ ra những nguyên nhân và giải pháp 

cho việc thiếu kỹ năng lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

 Bài tập tình huống 2: 
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 Anh/Chị hãy vận dụng khung logic để xây dựng kế hoạch công tác năm 

của đơn vị. 

 Bài tập tình huống 3: 

 Anh/Chị hãy xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của Phòng mình cho năm 

2017. Chi tiết yêu cầu và vai trò của từng cá nhân trong đơn vị. 
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CHUYÊN ĐỀ 8  

KỸ NĂNG PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP CỦA LÃNH ĐẠO,  

QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1. KỸ NĂNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 

1.1. Khái niệm và lơị ích của phân công công việc 

1.1.1. Khái niêṃ phân công công viêc̣ 

  Để nâng cao năng suất lao động cần phân công công việc phù hợp với 

từng nhân viên. Người quản lý cũng cần thấu hiểu và chia sẻ với những khó 

khăn của nhân viên, kịp thời động viên và dẫn dắt họ yên tâm vượt qua những 

khó khăn trong cuộc sống và trong công việc. Thông thường, nhà quản lý đến 

làm việc trong tổ chức, với cơ cấu sẵn có, việc thay đổi, điều chỉnh cơ cấu tổ 

chức, đi cùng với nó là phương thức phân công công việc không phải lúc nào 

cũng có thể thực hiện được. Nói đến phân công công việc là nói đến nhà quản 

lý giao việc cho cấp dưới. Nhà quản lý yêu cầu /giao cho nhân viên cấp dưới 

môṭ viêc̣ hay toàn bô ̣công việc.  

 Giao việc bao gồm phân công và ủy quyền công việc cho cấp dưới triển 

khai công việc của tổ chức. Tuy nhiên, phân công thì nhân viên cấp dưới phải 

thực hiện công việc và phải chịu trách nhiệm với cấp trên trong phạm vi công 

việc mà họ được phân công còn ủy quyền  là cấp trên yêu cầu nhân viên thực 

hiện công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của người quản lý. Ủy quyền mang 

tính sự vụ. 

Phân công công việc là yêu cầu nhân viên thực hiện những công việc 

thuộc phạm vi trách nhiệm của họ.  

1.1.2. Lợi ích phân công công việc 

- Đối với người được phân công 

+ Cơ hội phát triển chuyên môn; 

+ Cơ hội phát triển các kỹ năng; 

+ Tạo cho nhân viên sự hài lòng về bản thân khi hoàn thành công việc; 

+ Cơ hội thử thách và chinh phục; 
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+ Tính tham gia cao hơn, dẫn đến tinh thần làm việc ngày càng tốt hơn. 

- Đối với người phân công 

Phân tích được đặc điểm tổ chức của cơ quan, đơn vị, các bộ phận cấu 

thành cơ quan cũng như xác định được điểm mạnh, điểm yếu của cơ cấu tổ 

chức và có những hành động phù hợp với cơ cấu tổ chức và có biện pháp 

giảm thiểu tác động của nhược điểm và phát huy ưu điểm của cơ cấu tổ chức. 

Xác định được mục tiêu cải thiện cơ cấu tổ chức để có những quyết định 

điều chỉnh phù hợp. 

+ Điều hòa được công việc của phòng ban; 

+ Có thêm nhiều thời gian hơn cho việc quản lý và kiểm soát công việc; 

+ Củng cố được quyền hạn và trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, 

đánh giá; 

+ Giảm áp lực công việc cho mình và bộ phận; 

+ Chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa; 

+ Tăng ảnh hưởng và uy tín đối với nhân viên; 

+ Minh chứng được năng lực điều hành với tổ chức. 

- Đối với tổ chức 

+ Tăng hiệu quả công việc; 

+ Tiết kiệm chi phí; 

+ Thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm; 

+ Thể hiện tập thể có năng lực và hoạt động hiệu quả. 

1.2. Nguyên tắc phân công công việc 

Lãnh đaọ, quản lý phòng không thể làm hết mọi công việc của phòng. Về 

nguyên tắc phải chia nhỏ công việc, phân công công việc phải từ hai người trở 

lên. Phân công phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Phân công phải 

rõ ràng, công khai, minh bạch. Phân công phải công bằng, hợp lý, phải dựa 

vào chức năng, nhiệm vụ, dựa vào năng lực thực thi nhiệm vụ của người được 

phân công.  Phân công phải có công tác giám sát và yêu cầu báo báo phản hồi 

kết quả. 

Không tồn tại phương án phân công công việc lý tưởng. Lãnh đạo, quản 
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lý phòng cần lựa chọn phương án phân công công việc phù hợp nhất với tổ 

chức. Để xác định phương án phân công công việc phù hợp, lãnh đạo, quản lý 

phòng cần phải sử dụng các tiêu chí phân công công việc (chức năng và kết 

quả) để phân tích công việc và tổ chức, trên cơ sở đó nhận diện cơ cấu tổ chức 

phù hợp nhất đối với tổ chức của mình, đồng thời xác định được ưu, nhược 

điểm của cơ cấu tổ chức đó để có những biện pháp cụ thể để phát huy ưu 

điểm và giảm thiểu nhược điểm. 

Trên cơ sở phân tích công việc, mục tiêu, chiến lược của tổ chức, xác 

định được hình thức phân công công công việc phù hợp cho đơn vị, cơ quan 

của mình. Chuyên môn hoá là cần thiết để đem lại hiệu quả cao cho công 

việc. Phân công lao động cũng cần chú trọng tới việc tạo được động lực làm 

việc cho người lao động, tránh chuyên môn hoá quá mức, dẫn đến công việc 

nhàm chán, khiến người lao động mất động lực làm việc. 

Một số khuynh hướng mới ảnh hưởng tới phân công công việc trong các 

tổ chức mà nhà quản lý cần lưu ý: 

Khuynh hướng sản xuất hiện nay chú trọng tới tính linh hoạt, hướng các 

hoạt động của tổ chức theo nhu cầu cấp bách của công dân, của thị trường. 

Điều này dẫn đến những đổi mới về tổ chức hướng tới phân công công việc 

theo mô hình đa năng. Mô hình phân công lao động này gắn với với đa dạng 

hoá sản phẩm và dịch vụ, cho phép tổ chức các hoạt động sản xuất linh hoạt, 

thích ứng nhanh chóng với những biến đổi nhanh chóng và đa dạng về nhu 

cầu của khách hàng. 

Xu hướng hiện nay, các tổ chức sẽ giảm bớt tầng nấc quản lý và công 

việc được tiến hành theo nhóm nhiều hơn và người ta cố gắng trao trách 

nhiệm nhiều hơn cho các cá nhân, cho phép họ tham gia nhiều hơn vào quá 

trình ra quyết định (hạn chế bớt việc phân công công việc theo chiều dọc) 

nhằm huy động tính sáng tạo và chủ động nhiều hơn của người lao động, tăng 

cường làm việc theo nhóm. 

Mặt khác, thực tế trình độ học vấn của người lao động ngày càng cao, 

đặc biệt trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Trình độ học vấn cao, các cá 
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nhân quan tâm nhiều hơn tới ý nghĩa của bản thân công việc, có nghĩa là họ 

mong muốn được khẳng định bản thân, có thêm quyền tự chủ và được tham 

gia nhiều hơn vào việc ra quyết định liên quan đến công việc của bản thân. 

Nhà quản lý cần phải tính đến điều này khi lựa chọn mô hình phân công công 

việc trong  tổ chức của mình. 

Hỗ trợ điều kiện để thực hiện công việc 

Khi phân công công việc, cần uỷ thác kèm theo quyền hạn và nguồn lực 

để các cá nhân thực thi công việc. Mặt khác, để cải thiện việc phân công lao 

động, nhà quản lý cần có phương thức quản lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để 

các cá nhân hoàn thành công việc được phân công. Nhà quản lý cũng cần phải 

xác định được ưu, nhược điểm của mỗi mô hình phân công lao động để có thể 

đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lao động, giúp tháo gỡ những khó khăn 

mà họ có thể gặp phải trong quá trình thực thi công việc, đồng thời tăng ý 

thức trách nhiệm, phát huy sự chủ động, sáng tạo của nhân viên. 

1.3. Quy trình phân công công việc 

Bước 1: Rà soát lại các công việc 

Lập danh mục  các đầu việc của bộ phận. 

Bước 2: Làm rõ các yếu tố liên quan đến công việc 

- Sử dụng bản Mô tả vị trí việc làm để nắm được 

+ Các nhiệm vụ mà nhân viên cần thực hiện, các mối quan hệ, quyền hạn 

và trách nhiệm trong quá trình thực hiện, điều kiện làm việc… 

+ Các mục tiêu/kết quả công việc cần đạt được: số lượng, chất lượng, 

thời hạn… 

Bước 3. Lựa chọn người thích hợp 

- Dựa vào năng lực: đánh giá mặt mạnh, mặt yếu về kiến thức, kỹ năng, 

kinh nghiệm; 

- Mức độ đảm nhiệm công việc hiện tại của nhân viên; 

- Dựa vào tính cách: phù hợp với công việc đảm nhận. 

Bước 4. Thực hiện phân công, hướng dẫn công việc 

- Trình bày rõ nhiệm vụ, thời hạn và kết quả mong muốn (số lượng và 
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chất lượng công việc); 

- Hướng dẫn công việc (tổng thể, chi tiết); 

- Giao quyền hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên hoàn thành công 

việc; 

- Nếu công việc có liên quan đến người khác, nên đặt nhiệm vụ phối hợp 

cho những người ấy, mời họ cùng dự cuộc trao đổi. 

Bước 5. Theo dõi thực hiện và đánh giá kết quả 

- Theo dõi, kiểm tra từng giai đoạn công việc. Nếu có trở ngại phát sinh 

hãy điều chỉnh yêu cầu công việc sao cho phù hợp với thực tế; 

- Hỗ trợ nhân viên trong phạm vi công việc;  

- Lnhax đạo quản lý phòng chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết; 

- Khuyến khích, động viên nhân viên. Công nhận thành quả của nhân 

viên. 

2. KỸ NĂNG PHỐI HỢP 

2.1. Khái niêṃ và vai trò của phối hợp trong thưc̣ hiêṇ công việc 

2.1.1. Khái niêṃ 

  Trong hoạt động quản lý và thực thi công việc của bất cứ tổ chức nào 

cũng đều có sự phối hợp giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cơ quan chủ quản 

với các cơ quan hữu quan, giữa các đơn vị, bộ phận và giữa các viên chức 

trong cùng cơ quan. Hình thức và nội dung của sự phối hợp quản lý và thực 

thi nhiệm vụ bao gồm các hoạt động cung cấp thông tin, trợ giúp vật chất, 

phương tiện kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn lực, tài chính, xác 

định nội dung công việc và phạm vi trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân được 

phân công thực hiện những nhiệm vụ chung. 

Thuật ngữ phối hợp có mối quan hệ, tương đồng gần gũi với nhiều thuật 

ngữ khác như: kết hợp, hợp tác, cộng tác, hỗ trợ, điều hoà, hợp lực, liên hiệp, 

liên kết. 
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Trong nghiên cứu khoa học cũng như trong quản lý, "phối hợp" được 

tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, vì vậy thuật ngữ này được hiểu không 

giống nhau: 

 “ Phối hợp là cùng hành động hoặc hoạt động hỗ trợ lẫn nhau; phối hợp 

tác chiến, phối hợp công tác, phối hợp Đông Y và Tây Y (sử dụng Đông Y và 

Tây Y hỗ trợ lẫn nhau)”. 

 “ Phối hợp tức là kết nối, liên hợp điều hoà tất cả các hoạt động và lực 

lượng”.  

Để đáp ứng các nhu cầu ngày càng phát triển của con người, các quá 

trình sản xuất luôn tạo ra các sản phẩm ngày càng tinh vi, hoàn hảo. Vì vậy, 

một người, một đơn vị không thể làm được mà phải nhiều người, nhiều đơn vị 

phối hợp với nhau mới làm được. Đó chính là quá trình liên hiệp hoá.  

Quá trình phát triển của xã hội cũng đòi hỏi nhà nước phải phục vụ 

người dân ngày một tốt hơn. Điều đó cũng có nghĩa là các đơn vị sự nghiệp 

ngày một hoàn thiện hơn để phục vụ cho người dân một dịch vụ công tốt hơn 

đáp ứng các nhu cầu xã hội và của nhân dân. 

Phần lớn các công việc trong tổ chức đều cần có sự phối hợp của nhiều 

nhiều công chức, viên chức. Phối hợp giữ một vai trò quan trọng bảo đảm cho 

các tổ chức hoàn thành được các mục tiêu  của mình. 

 Về thực chất, phối hợp trong các đơn vị sự nghiệp là hoạt động hỗ trợ lẫn 

nhau của các phòng, ban, tổ, nhóm, viên chức trong đơn vị sự nghiệp để thực 

hiện các nhiệm vụ trong của tổ chức, bảo đảm cho xã hội được điều hoà, điều 

Hỗ trợ 

Cộng tác 
Phối hợp 

Kết hợp 
Kết nối 

Liên kết 

Khớp nối 

Hợp lực 

Hợp tác 

Liên hiệp 
Điều hòa 
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chỉnh. Có thể hiểu, phối hợp  là quá trình liên kết các hoạt động hỗ trợ, hợp 

tác lẫn nhau của các viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhằm thực hiện các 

nhiệm vụ để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.  

2.1.2. Vai trò của phối hơp̣ trong thưc̣ hiêṇ công viêc̣ 

 Sự cần thiết của hoạt động phối hợp thưc̣ hiêṇ công viêc̣ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập: 

Thứ nhất, phối hợp là một yêu cầu quan trọng trọng trong điều hành 

công việc.  

Phối hợp chính là quá trình làm việc cùng nhau của một nhóm người hay 

của các tổ chức nhằm đạt được mục đích của mà họ muốn hướng tới. 

Mục đích của phối hợp chính là tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ 

chức thực hiện và sự liên kết của các cơ quan liên quan bảo đảm sự thống 

nhất từ trung ương cho đến địa phương, giữa các cơ quan có liên quan và 

trong nội bộ cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao hoạt động trong thực thi nhiệm 

vụ của các cơ quan đơn vị. 

Thứ hai, phối hợp là điều kiện để tổ chức hoạt động hiệu quả. 

Thứ ba, phối hợp là các hoạt động hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau. 

2.2. Nguyên tắc, hiǹh thức và giai đoaṇ phối kết hơp̣ trong thưc̣ hiêṇ 

công viêc̣ 

2.2.1. Lơị ích trong hoaṭ đôṇg phối kết hơp̣ 

Phối hợp nhằm góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động trong đơn vị sự nghiệp. Thực tế đặt ra nếu được trang bị đầy đủ những 

kỹ năng phối hợp và có kinh nghiệm thì chất lượng hoạt động của công chức, 

viên chức sẽ được nâng lên. Chính vì vậy, phối hợp đem lại lợi ích thiết thực 

trong việc xác định vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

chủ thể khi tham gia phối hợp hoạt động trong các cơ quan, đơn vị. Phối hợp 

là một yêu cầu cần thiết phải làm sau khi đã tiến hành chuyên môn hoá và 

phân công lao động. Do đó, sự phân công, chuyên môn hoá càng cao thì việc 

phối hợp càng cần thiết và tổ chức càng có cơ cấu tổ chức phức tạp thì càng 

cần phải đặt ra yêu cầu phối hợp tốt hơn. 
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Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý phòng, phối hợp tốt giúp thiết lập các 

mối liên hệ hợp tác giữa các chủ thể nhằm chống lại bệnh cục bộ, chỉ quan 

tâm đến vai trò chuyên môn và quyền lợi của bộ phận mình mà không nghĩ 

đến vai trò, nhiệm vụ của bộ phận khác. Đồng thời, phối hợp là cơ sở để thiết 

lập những mối quan hệ hợp tác giữa các bộ phận, các tổ chức và cá nhân có 

liên quan. 

 Phối hợp còn là cơ sở nhằm thiết lập các nguyên tắc quan trọng nhất về 

tổ chức và hoạt động phối hợp của các chủ thể, nhằm đảm bảo cho các chủ 

thể hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp. Là thước đo hiệu quả trong quy trình phối 

hợp quản lý công việc được giao. 

Phối hợp vừa là căn cứ vừa là cơ sở để các chủ thể thực hiện ý chí của 

mình trong quy trình phối hợp; làm tốt công tác phối hợp sẽ thực hiện được 

mục tiêu của quá trình quản lý, rút ngắn được thời gian, tiết kiệm chi phí 

trong quá trình phối hợp, đảm bảo được lợi ích của các bên, góp phần nâng 

cao chất lượng quản lý. 

Phối hợp sẽ góp phần xử lý nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, khách 

quan đúng pháp luật các vụ việc trong đời sống xã hội, không ngừng cải thiện 

cách thức, biện pháp, tiến hành tổ chức hoạt động phối hợp xây dựng, thiết 

lập mối quan hệ tốt đẹp giữa các chủ thể, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự 

phát triển của xã hội và góp phần cải cách nền hành chính trong giai đoạn 

hiện nay ở nước ta. 

2.2.2. Nguyên tắc phối hơp̣ 

Nguyên tắc lãnh đạo thống nhất, nhà quản lý như nhạc trưởng phối hợp 

với các nhạc công trong dàn nhạc; nhà quản lý vạch ra kế hoạch thống nhất 

nhằm lãnh đạo phối hợp phải là người chủ trì các cuộc họp, đứng đầu các ban 

chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra mức độ phối hợp giữa các bộ phận, nhóm, các 

tổ chức đơn vị và cá nhân. Cần xây dựng nội dung hoạt động của các đơn vị 

tổ chức các bộ phận và các cá nhân. Trong tổ chức phải được văn bản hoá và 

phố biến cho các bên có liên quan; quy chế phối hợp cần được xây dựng trên 

nguyên tắc lợi ích của các bên cần rà soát lại các quy định phối hợp cho phù 
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hợp với sự thay đổi của môi trường. 

Nguyên tắc chia sẻ thông tin, đây là nguyên tắc đòi hỏi các bên tham gia 

hoạt động phối hợp có trách nhiệm cung cấp thông tin cho nhau một cách 

trung thực, chính xác và không vụ lợi. Thực hiện nguyên tắc này bảo đảm các 

luồng thông tin từ trên xuống (ra quyết định quản lý), từ dưới lên và thông tin 

ngang  (giữa các bộ phận, nhóm, cá nhân cùng cấp) được thông suốt. Có các 

loại thông tin sau: 

+ Thông tin nói (báo cáo miệng, cuộc họp, điện thoại) 

+ Thông tin viết (báo cáo bằng văn bản, ấn phẩm, intermet, ...) 

Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay thì MIS (Management 

Information System - hệ thống thông tin quản lý) có vai trò rất quan trọng 

trong hoạt động phối hợp. 

Ngoài ra, sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bộ phận, các viên chức với nhau 

bao giờ cũng đem lại nhiều thông tin có ích cho hoạt động phối hợp nhất. Do 

đó, trong hoạt động phối hợp thông tin nên được trao đổi thường xuyên hơn. 

Nguyên tắc chuyên môn hóa đi đôi với hợp tác hóa, nguyên tắc này có 

nghĩa là mỗi chủ thể, đơn vị chỉ chuyên về một việc, một lĩnh vực nhất định 

như chuyên môn hoá về cán bộ hay chuyên môn hoá về sản xuất, phân công 

cho mỗi vùng, mỗi ngành hoặc mỗi xí nghiệp chỉ chuyên sản xuất một sản 

phẩm hay một loại sản phẩm nhất định. Đi đôi với chuyên môn hoá đòi hỏi 

phải có hợp tác hoá tức là từ các cá nhân trở thành tập thể, từ các tổ chức 

riêng lẻ đi đến hợp tác có tổ chức bằng cách phối hợp với những bước đi tuần 

tự từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.  

Nguyên tắc tính khách quan, thực hiện nguyên tắc này các bên tham gia 

phối hợp phải tuân thủ những yêu cầu, đòi hỏi của quy luật khách quan, lấy 

những yêu cầu khách quan của công việc chứ không được áp đặt ý muốn chủ 

quan của mình làm cơ sở cho hoạt động phối hợp. Các bên phải căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phân tích những công việc cụ 

thể trên cơ sở thực tế đặt ra để xác định loại công việc cần phải phối hợp.  

Ngoài ra, trong nguyên tắc tổ chức còn có phối hợp ngày từ đầu. Tức từ 
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khâu đầu tiên khi lập kế hoạch, đừng để trong quá trình thực hiện mới phát 

hiện yêu cầu phối hợp. Tất cả các bên liên quan đều phải được dự tính trong 

kế hoạch; kế hoạch thực hiện quyết định trong quản lý, phối hợp giữa các bên 

liên quan; các bên liên quan phải viết cam kết thực hiện kế hoạch phối hợp và 

các bên liên quan phải biết kỹ năng phối hợp: Phối hợp là một kỹ năng có thể 

chuyển giao (huấn luyện) được; mỗi bộ phận cá nhân đều phải được đào tạo 

bồi dưỡng kỹ năng phối hợp. 

2.2.3. Các hình thức phối hơp̣ 

  Sau khi xác định được loại công việc cần phối hợp trong hoạt động 

quản lý, trên cơ sở các dạng phối hợp mà ta đã có dịp nghiên cứu ở trên. Các 

nhà quản lý tiến hành lựa chọn hình thức phối hợp làm sao để đạt hiệu quả 

cao nhất. Sau đây, chúng ta nghiên cứu về hình thức phối hợp. 

 Hình thức phối hợp, đó là sự biểu hiện bên ngoài các hoạt động phối hợp 

dựa trên các dạng đã được xác định nhằm thực tốt chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

 Có hai hình thức cơ bản để lựa chọn trong hoạt động phối hợp. 

 Phối hợp bên trong là dạng phối hợp cơ bản, phổ biến trong các phòng 

ban của các tổ chức đơn vị sự nghiệp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền 

hạn của từng tổ chức, phòng ban, mối quan hệ công tác giữa các phòng, các 

cơ quan đồng cấp; giữa các thành viên với các cơ quan, bộ phận  chuyên môn; 

giữa các cơ quan, bộ phận chuyên môn với cơ quan cấp trên,  

 Theo cách phối hợp này các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra 

việc thực hiện phối hợp trên cơ sở các quy định về chức năng, nhiệm vụ của 

tổ chức, cá nhân đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch thường kỳ hay 

định kỳ qua đó sửa đổi, bổ sung những quy định phối hợp còn thiếu hoặc bất 

hợp lý. 

 Phối hợp bên ngoài là dạng hoạt động mang tính hướng ngoại nhằm để 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Khi nói đến lựa chọn cách thức 

phối hợp theo hướng ngoại thì nên hiểu rằng đó là sự phối hợp thực hiện công 

việc phát sinh giữa các cơ quan, bộ phận không nằm trong nội bộ với nhau. 
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Do yêu cầu công việc mà nhất định họ phải phối hợp với nhau, cách thức này 

có hai hình thức cơ bản. 

 Thứ nhất, tổ chức cuộc họp. Phối hợp thông qua việc họp giao ban, định 

kỳ hoặc đột xuất. Đây là cách thức thường áp dụng diễn ra liên tục trong các 

cơ quan đơn vị. Sau một khoảng thời gian nhất định thường là một tuần, 

tháng, quý, năm thì các cơ quan đơn vị hoặc các bộ phận, các thành viên kiểm 

điểm lại hoạt động đã qua. Qua đó đánh giá rút kinh nghiệm đồng thời đưa ra 

phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới. 

 Thứ hai, thành lập tổ chức phối hợp. Hình thức này được áp dụng khi 

cần phải giải quyết một sự kiện nào đó, một công việc nào đó mà đòi hỏi phải 

có nhiều ngành, nhiều cấp tham gia. Có thể mang tính thời vụ tạm thời hoặc 

thường xuyên lâu dài. Trong thực tế chúng ta cũng thấy có việc phối hợp giữa 

cơ  quan đơn vị sự nghiệp.  

  Hiện nay còn có một hình thức phối hợp rất quan trọng mà chúng ta 

đang hướng đến, đó là phối hợp thông qua mạng. Đây là hình thức phối hợp 

mà trong hoạt động quản lý ở nước ta hiện nay cần đặc biệt quan tâm. Phối 

hợp thông qua mạng là yêu cầu tất yếu khách quan để phát triển chính phủ 

điện tử. Hình thức phối hợp thông qua mạng phát triển sẽ rất có ích cho hoạt 

động quản lý. Từ đó hình thức này sẽ dần trở thành hình thức phối hợp cơ 

bản, nó sẽ thay thế những hình thức phối hợp khác tốn kém hơn nhưng không 

còn phù hợp nửa. Đó cũng là yêu cầu khách quan của công cuộc xây dựng đất 

nước trong giai đoạn hiện nay. 

2.2.4. Các giai đoạn phối hợp 

Quá trình từ chuẩn bị đến thực hiện kế hoạch của một phòng phụ thuộc 

phần lớn vào đội ngũ nhân viên. Nếu phòng nào nào có đội ngũ nhân viên giỏi 

thì sức cạnh tranh càng cao. 

 Nhưng các nhóm nhân viên có những giai đoạn phát triển khác nhau và ở 

mỗi giai đoạn đòi hỏi một kỹ năng lãnh đạo, quản lý khác nhau để đạt được 

kết quả cao nhất. 

 Sự trưởng thành của phòng thường trải qua bốn giai đoạn và ở mỗi giai 
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đoạn nhân viên cần sự hướng dẫn, giúp đỡ khác nhau từ người lãnh đạo, quản 

lý phòng của mình. Người quản lý cũng phải điều chỉnh phong cách quản lý 

để phù hợp với sự phát triển của phòng. 

Tùy theo nhu cầu, mục đích được đề ra cho phòng và số lượng cũng như 

năng lực của các thành viên trong phòng, các hoạt động phối hợp được hình 

thành và phát triển theo nhiều hình thức và thời gian hoạt động khác nhau. 

Nhưng nhìn chung thì hầu như đều trải qua 4 bước cơ bản : 

Giai đoạn hình hành 

 Hình thành là giai đoạn các thành viên trong phòng được cử tham gia tập 

hợp cùng với các thành viên của các cơ quan, địa phương khác nhau để thực 

hiện nhiệm vụ chung. Mọi người đều rất giữ gìn và rụt rè. Sự xung đột hiếm 

khi được phát ngôn một cách trực tiếp, chủ yếu là mang tính chất cá nhân và 

hoàn toàn là tiêu cực.  

Đây là giai đoạn mới hình thành nên các cá nhân sẽ bị hạn chế bởi những 

ý kiến riêng của mình và nhìn chung là không lớn. Điều này đặc biệt đúng đối 

với một thành viên không quan trọng .  

 Trong phòng, các nhóm thực hiện công việc phần lớn có xu hướng cản 

trở những người nổi trội lên như một người lãnh đạo. 

Theo một nghiên cứu mở rộng của tác giả Susan A. Wheelan về hoạt 

động của phòng, nhóm hoặc tổ thì giai đoạn đầu tiên của sự phát triển làm 

việc phối hợp thành nhóm làm việc được định hình bởi sự phụ thuộc lẫn nhau 

trong điều hành, sự an toàn và cảm giác của các thành viên trong một nhóm, 

tổ. Các thành viên tán thành kế hoạch do người đứng đầu hoặc bất kỳ thành 

viên nào có ảnh hưởng lớn trong tổ đề ra. Trong giai đoạn này, các thành viên 

tìm kiếm sự ủng hộ của các thành viên khác hơn là tập trung giải quyết công 

việc của mình. Họ tỏ vẻ rất lịch sự và ít khi bày tỏ quan điểm trái ngược với 

các thành viên khác. 

Các nhà quản lý nên thể hiện vai trò quản lý của mình ngay thời điểm 

này. Họ cần thiết lập mục tiêu chung cho cả nhóm  định hình cấu trúc nhóm 

thông qua các cuộc họp định kỳ để cho các thành viên thấy được tầm quan 
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trọng của mình đối với sự sống còn của một nhóm triển khai công việc. Nếu 

định hướng đúng, các nhóm/tổ sẽ trưởng thành, tuy nhiên, nếu nhóm không 

thể phát triển trong giai đoạn đầu này thì các nhà quản lý phải tiếp tục vận 

dụng phương thức quản lý của mình lâu hơn thời gian dự kiến. 

 Các nhà quản lý có thể xác định có làm tốt công việc trong giai đoạn này 

không bằng cách xem xét thái độ của nhân viên dưới quyền, họ có xem mình 

là người quản lý nhân từ, độ lượng và có tài hay không. 

 Giai đoạn xung đột, xung đột là giai đoạn tiếp theo. Ở giai đoạn này, 

nhóm thực hiện công việc bắt đầu tìm kiếm tự do trong sự quản lý của cấp 

trên và các thành viên trong nhóm bắt đầu bày tỏ những ý kiến khác nhau về 

mục tiêu chung của nhóm và tìm cách giải quyết vấn đề thế nào cho tốt. 

Nhiệm vụ của nhóm trong giai đoạn này là phát triển mục tiêu chung, thống 

nhất giá trị và chương trình hành động. Các cuộc tranh luận nảy lửa không thể 

tránh khỏi trong quá trình làm việc và mâu thuẫn thường xảy ra trong giai 

đoạn này. 

 Vấn đề mấu chốt là gia tăng sự đóng góp của các thành viên cho mục 

tiêu chung của nhóm. Chính vì vậy, sự trao đổi, liên lạc phải chuyển chiều từ 

trên xuống dưới sang đối thoại bình đẳng giữa các cấp độ với nhau. Sự 

chuyển tiếp lên giai đoạn 2 có thể được xem là giai đoạn khó khăn, thách thức 

nhất của nhà quản lý. Cách cư xử lịch sự và sự tôn trọng trong các buổi họp 

nhóm trước đây nhường chỗ cho những tranh cãi về sự bất đồng quan điểm 

dường như không có hồi kết. Mọi người có vẻ như không còn hợp tác với 

nhiều thách thức cũng đặt ra cho nhà quản lý. Do đó, nhà quản lý phải có các 

biện pháp giải quyết xung đột hơn là cố thiết lập một bầu không khí tin tưởng 

giả tạo trong sự bất đồng ý kiến của các thành viên trong nhóm làm việc.  

 Khi mâu thuẫn với nhau, thường thì mọi người cảm thấy thoải mái hơn 

với việc phản đối thay vì những giải pháp bởi vì họ có được quyền lực và sự 

ảnh hưởng từ sự bất hoà. Những mâu thuẫn như vậy không chỉ đe doạ năng 

suất lao động mà còn tạo ra môi trường làm việc tồi tệ góp phần tạo ra tinh 

thần kém, sự nghỉ làm vắng mặt và thậm chí tỷ lệ giữ chân nhân viên thấp.  
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 Người quản lý không thể cho phép sự bất đồng trở thành xích mích, bất 

hoà, cần phải tìm kiếm những mục tiêu chung. 

 Người quản lý phải tìm ra lý do tại sao những người đồng nghiệp lại mẫu 

thuẫn với nhau. Thường thì nguyên nhân của sự bất hoà nằm ở những điều 

xảy ra đó. Một người có thể cảm thấy bị coi thường khi ý kiến của anh ta 

không được sếp chấp nhận trong khi ý kiến của người đồng nghiệp khác thể 

có. 

 Người khác có thể cảm thấy rằng anh ta không nhận được thời gian và 

nguồn lực công bằng để hoàn thành một dự án. Người khác nữa có thể cảm 

thấy không được lưu ý khi anh ta không nhận được sự thăng tiến như hy 

vọng. Những điều như vậy khi không được giải quyết nhanh chóng có thể tích 

luỹ theo thời gian và nuôi dưỡng sự chống đối. 

 Người quản lý tìm cách cải thiện tình hình thông qua thảo luận và đối 

thoại thêm. 

 Tuy nhiên nếu căn nguyên của sự bất hoà xảy ra trước khi bạn là người 

quản lý, hóy thấu hiểu sự tổn thương của người trong cuộc nhưng không 

nghiêng về bên nào. Nói cách khác là đừng bơi dưới cầu hay bước qua cầu. 

Không làm được thế, bạn chỉ khiến những người đang bất hòa đau khổ và 

mâu thuẫn thêm. 

Người quản lý phải biết xoa dịu những mâu thuẫn. Thiết lập chính sách 

không khoan nhượng với sự phản đối lại mọi người và nhân phẩm. Hãy gắn 

chặt mọi người, kể cả bạn, với tiêu chuẩn đó. 

 Người quản lý phải tìm ra tiếng nói chung. Những người có mâu thuẫn 

không gặp khó khăn gỡ trong việc chỉ ra sự khác biệt, những khác biệt này  hỗ 

trợ cho sự bất đồng của họ. Thách thức đối với người quản lý là làm cho các 

bên mâu thuẫn gạt đi những sự khác biệt đó. Vì vậy, người quản lý phải chỉ ra 

những giá trị chung giữa các bên. 

 Người quản lý tiếp tục theo dõi và giúp mọi người ngừng chỉ trích lẫn 

nhau không có nghĩa là họ sẽ làm việc cùng nhau. Tiếp tục kiểm soát tình 

huống. Theo dõi những dấu hiệu cảnh báo giữa những người từng bất đồng ví 
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dụ như thể hiện sự giận dữ, tránh giao tiếp bằng mắt và âm thầm làm việc. 

Khẳng định sự đóng góp của các cá nhân với cơ quan, tổ chức nhưng đồng 

thời cũng phải nói rằng sự hợp tác là yêu cầu và đòi hỏi. Những người không 

thể coi trọng đồng nghiệp sẽ bị thuyên chuyển khỏi đội. 

 Sự bất hoà khác với sự bất đồng quan điểm. Sự bất hoà mang tính phá 

huỷ vì nó ảnh hưởng xấu đến các cá nhân và năng suất sản xuất. Sự bất đồng 

quan điểm có thể mang tính tích cực khi nó khiến cho mọi người phải phải 

kiểm tra lại ý kiến và quan điểm, nó tạo ra đối thoại. Đôi khi, sự bất đồng 

quan điểm cũng có tác dụng tốt, làm làm mọi người thay đổi tư duy và tái 

khẳng định con đường đi đó là con đường lựa chọn của tổ chức. 

 Tái lập một tổ chức với mục tiêu chung sẽ mang đến sự tin tưởng lẫn 

nhau và là nền móng cơ bản duy nhất để đạt được kết quả bền vững. 

Giai đoạn định hình, giai đoạn này các thành viên bắt đầu nhận thấy bắt 

đầu nhận thấy những lợi ích của việc cộng tác cùng với nhau và sự giảm bớt 

xung đột nội bộ. Nếu phòng được quản lý tốt, vượt qua được những xung đột 

không thể tránh khỏi trong giai đoạn 2, các thành viên tin tưởng nhau thì sự 

hợp tác, gắn bó giữa các thành viên ngày càng tăng lên. Do một tinh thần hợp 

tác mới hiện hữu, mọi thành viên bắt đầu cảm thấy an toàn trong việc bày tỏ 

quan điểm của mình và những vấn đề này được thảo luận cởi mở với toàn bộ 

các thành viên trong phòng. Các cuộc đối thoại, tranh luận sẽ cởi mở hơn và 

hướng đến công việc nhiều hơn. Sự xung đột sẽ giảm xuống khi các thành 

viên tập trung vào công việc và giảm bớt sự quan tâm vào địa vị, quyền lực và 

sự ảnh hưởng lẫn nhau. 

 Sự tiến bộ lớn nhất là mọi người có thể bắt đầu lắng nghe nhau. các cuộc 

thương lượng, đàm phán nghiêm túc hơn về vai trò của từng cá nhân trong 

nhóm, tổ sẽ tố hơn, cách thức tổ chức công việc và quy trình làm việc sẽ dần 

chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là giai đoạn các thành viên trong nhóm, tổ 

trong phòng để củng cố mối quan hệ với nhau. Những phương pháp làm việc 

được hình thành và toàn bộ các thành viên đều nhận biết được điều đó. 

 Các nhà quản lý thấy rằng công việc của họ sẽ dễ dàng hơn. Người quản 
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lý không cần phải can thiệp nhiều vào hoạt động của nhóm như các giai đoạn 

đầu nữa mà chỉ cần lo giữ cho mọi người, mọi việc đi đúng quỹ đạo đó vạch 

ra. Trưởng nhóm trong giai đoạn này có vai trò như một huấn luyện viên 

trong các cuộc họp ra quyết định của nhóm.  

Giai đoạn ổn định, đây là giai đoạn hoạt động trôi chảy và hiệu quả, là 

thời điểm cao trào, khi các thành viên phối kết hợp làm việc ổn định trong 

một hệ thống cho phép trao đổi những quan điểm tự do, thoải mái và có sự hỗ 

trợ cao độ của cả nhóm đối với mỗi thành viên và với các quyết định của 

phòng. 

 Đây là giai đoạn mà mọi thành viên trong phòng yêu thích nhất - giai 

đoạn đạt năng suất và hiệu quả cao nhất. Những tồn đọng của các giai đoạn 

trước còn sót lại đều có thể được giải quyết và cả phòng  tập trung toàn bộ sức 

lực hoàn thành mục tiêu chung. Các thành viên rất phấn khích khi làm việc 

với nhau để cùng đạt mục tiêu chung và tinh thần đồng đội tăng cao hơn bao 

giờ hết. Tuy nhiên, không có nhiều phòng làm được điều này và đi đến giai 

đoạn phát triển này. Để thành công, cả người quản lý và nhân viên  phải cùng 

nhau học cách quản lý và làm việc ăn ý ngay từ khi các nhóm trong phòng 

mới được hình thành để thực hiện nhiệm vụ. 

2.2.5. Trách nhiệm của người quản lý trong phối hợp công việc của 

phòng 

Lãnh đạo, quản lý phòng  là người chịu trách nhiệm lớn nhất và là người 

tạo điều kiện, trong tổ chức phối hợp các hoạt động trong phòng. Đồng thời, 

Lãnh đạo, quản lý phòng  còn là người phân xử khi có những bất đồng  hoặc 

không thống nhất giữa các phòng, cá nhân khác nhau tham gia phối hợp. Với 

tư cách ấy, nhà lãnh đạo, quản lý phòng cần phải:  

- Xác định mục tiêu phối hợp: Việc xác định mục tiêu phối hợp cần được 

tiến hành trước khi bắt đầu hoạt động phổi hợp, trước khi xác định các chủ thể 

tham gia phối hợp. Mục tiêu phối hợp cần cụ thể, rõ ràng, khả thi và cần được 

đảm bảo thực hiện trong suốt quá trình phối hợp. 

- Xác định rõ các công việc phối hợp cần thực hiện để đạt được mục tiêu 
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phổi hợp: Việc xác định công việc cần thực hiện trong quá trình phối họp có 

thể được tiến hành với sự tham gia của các thành viên có liên quan đến hoạt 

động phối hợp. Nhà quản lý cần đảm bảo tính thống nhất trong các hành 

động, hướng theo mục tiêu phối hợp chung. 

- Lựa chọn cơ chế phổi hợp phù hợp: Nhà quản lý xác định cơ chế phối 

họp dựa trên ba yếu tố bối cảnh: mức độ chắc chắn của công việc, sự lệ thuộc 

lẫn nhau giữa các công việc với nhau và quy mô của đơn vị (Van de Ven, 

1976). Sự tồn tại một chuỗi tiệm tiến trong sử dụng các cơ chế phối hợp, liên 

quan đến mức độ phức tạp của công việc cần hoàn thành: khi công việe trong 

tổ chức trở nên phức tạp hơn, phương thức phối hợp chuyển từ điều chỉnh lẫn 

nhau sang giảm sát trực tiếp, rồi từ chuẩn hoá quy trình sang chuẩn hoá kết 

quả, từ chuẩn hoá trình độ chuyên môn nghiệp vụ rồi cuối cùng trở về cơ chế 

điều chỉnh lẫn nhau trong các tình huống phức tạp nhất. Để sự lựa chọn 

phương thức phối hợp phù hợp, nhà quản lý cần phân tích công việc cần phối 

hợp và phân tích môi trường, bối cảnh hoạt động để có thể lựa chọn cơ chế 

phối hợp phù hợp với tính chất công việc và bối cảnh thực thi công việc. 

- Cụ thể hoá phương thức phối hợp: Khi cơ chế phối hợp đã được lựa 

chọn, cần cụ thể hoá phương thức phối hợp, phân định vai trò, trách nhiệm 

giữa các bên tham gia phối hợp và thông báo công khai cho các bên tham gia 

phối hợp. 

Ngoài ra, cần đưa ra cơ chế phối hợp định kỳ, yêu cầu các bên tuân thủ 

lịch họp định kỳ để các bên có điều kiện cùng ngồi lại để cùng bàn bạc, trao 

đổi và giải quyết vấn đề. 

Huy động sự tham gia và nỗ lực của các bên liên quan: Phối hợp là liên 

kết các đơn vị, các hoạt động với nhau, bởi vậy, kỹ năng đặc biệt quan trọng 

trong chủ trì các hoạt động phối hợp là huy động trí tuệ tập thể, huy động nỗ 

lực của các cá nhân, đơn vị để thực hiện mục tiêu chung, khiến cho các nỗ lực 

được huy động, tạo ra sự gắn kết trong thực thi công việc. 

Để huy động sự tham gia và nỗ lực của các bên liên quan, nhà quản lý 

cần xác định đúng và đầy đủ các chủ thể cần tham gia vào quá trình phối hợp, 
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đồng thời, cần có cơ chế tạo điều kiện cho tất cả các bên liên quan được tham 

gia, được trình bày quan điểm và ý kiến của mình, được lắng nghe, khuyến 

khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các ý kiến, dù không thống nhất, còn 

có sự bất đồng, được trình bày. Có như vậy, nhà quản lý mới có được ý kiến 

khách quan, nhiều chiều, thông tin đầy đủ, xác thực để đưa ra quyết định đúng 

đắn, tính đến lợi ích và quan điểm của tất cả các bên. Điều này khiến cho 

quyết định của người chủ trì phối hợp mang tính khách quan và được các bên 

tôn trọng. 

- Chủ trì các hoạt động phối hợp: Là người chủ trì phối hợp, nhà quản lý 

cần điều phối các nỗ lực, đảm bảo tính thống nhất trong các hành động phối 

hợp để mọi người cùng làm việc theo một hướng, sao cho các nỗ lực của các 

cá nhân bổ sung cho nhau, đạt được kết quả mong đợi. Bên cạnh hiệu quả 

công việc, nhà quản lý còn cần phải tính đến sự hài hoà trong phân bổ công 

việc và nguồn lực, hài hoà trong các hành động cần tiến hành để tạo ra không 

khí làm việc hài hoà, tích cực trong đơn vị, tổ chức. 

Mặt khác, người chủ trì phối hợp là ngưòi thẩm định xem liệu những lựa 

chọn mà nhóm đưa ra có đáp ứng đúng yêu cầu và mục tiêu phối hợp không. Khi 

các bên không đi đến thống nhất cuối cùng về phương án giải quyết vấn đề, nhà 

quản lý phải là người cầm trịch, người đưa ra quyết định phân xử cuối cùng trên 

cơ sở ý kiến của các bên. 

Chúng ta cần lưu ý rằng, quy trình phối hợp thường diễn ra trong bối 

cảnh tương quan quyền lực, vì vậy, trong quá trình phối hợp, không phải lúc 

nào vấn đề cũng được giải quyết một cách tuần tự, tuyến tính. Nhiều khi, mối 

tương quan, trò chơi quyền lực này có thể là yếu tố cản trở tiến trình phối 

hợp. Nhà quản lý cần tính đến các yếu tố này để có thể ra quyết định một cách 

phù hợp và khéo léo. 

2.3. Ky ̃năng phối hơp̣ thưc̣ hiêṇ công viêc̣ của lãnh đaọ, quản lý cấp 

phòng 

2.3.1. Kỹ năng của nhà quản lý cấp phòng trong hoaṭ đôṇg phối hơp̣ 

2.3.1.1. Kỹ năng ra quyết điṇh 
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a) Những yếu tố ảnh hưởng tới việc ra quyết định quản lý 

Các yếu tố chủ quan là những yếu tố xuất phát từ bản thân các nhà quản 

lý tạo ra theo tư duy riêng của mình.  

Các yếu tố chủ quan gồm: 

- Phụ thuộc vào trình độ, năng lực: trình độ đào tạo cao hay thấp; năng 

lực giải quyết công việc quản lý... 

- Phụ thuộc vào kiến thức: kiến thức chung (hiểu biết xã hội), kiến thức 

quản lý, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ... 

- Kinh nghiệm: kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm trong công việc, 

kinh nghiệm xử lý tình huống,... 

- Tác phong: quyết đoán hay bảo thủ, dân chủ, hay ủy quyền,... 

- Động cơ: vì tập thể hay vì cá nhân, vụ lợi hay không vụ lợi, tư lợi hay 

không tư lợi... 

 - Đạo đức, phẩm chất nhà quản lý... 

Các yếu tố khách quan là những yếu tố nằm bên ngoài các nhà quản lý 

nhưng được các nhà quản lý nhận thức được. Các yếu tố khách quan gồm: 

- Yếu tố về môi trường không rõ ràng;  

- Sự phức tạp của vấn đề quyết định; 

- Thẩm quyền: Sự giới hạn về thẩm quyền sẽ hạn chế việc ra quyết định 

của người quản lý. Họ chỉ có thể ra quyết định trong phạm vi thẩm quyền 

được giao, nhiều vấn đề có tác động đến tổ chức họ nhận thức ra nhưng chỉ có 

thể tham mưu cho cấp cao hơn ra quyết định.  

- Nguồn lực; 

- Thông tin ra quyết định; 

- Chính trị; 

- Văn hóa; 

- Pháp lý; 

- Tiền lệ quyết định trước đây,... 
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b) Quy trình ra và tổ chức thực hiện quyết định quản lý 

 Thông thường, quy trình ra quyết định quản lý là một tập hợp 6 bước 

bao gồm xác định vấn đề, lựa chọn phương án cho đến đánh giá hiệu lực của 

quyết định.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Bước 1: Xác định vấn đề 

Quyết định quản lý được đưa ra khi hoạt động quản lý phát sinh vấn đề 

cần phải giải quyết. Không có vấn đề không có quyết định quản lý. Vấn đề 

thực chất là việc mà nhà quản lý thấy cần phải giải quyết để bảo đảm đạt được 

mục tiêu quản lý. Do đó, trước khi bắt đầu quá trình ra quyết định cần chắc 

chắn rằng quyết định đưa ra thực sự là việc phải làm. Nếu không như vậy thì 

không cần và không nên ra quyết định. Xác định vấn đề là một nội dung quan 

trọng nhất của quy trình ra quyết định, vì chỉ khi chúng ta xác định được vấn 

đề đúng thì chúng ta mới có thể ra quyết định đúng đắn và việc thực hiện 

quyết định mới có khả năng thành công. 

Thế nào là vấn đề cần quyết định? 

Một vấn đề cần quyết định khi có sự khác biệt giữa thực tế đang tồn tại 

với:  

- Các quy định, tiêu chuẩn, kế hoạch, chính sách đã có;  

- Ý kiến, chỉ đạo của cấp trên; 

- Yêu cầu của xã hội;  

- Đề nghị của cấp dưới; 

- Với sự phát triển trong tương lai; 

Xác định vấn đề Phân tích 

vấn đề 

Đưa ra các 

 phương án 

Chọn phương 

án tối ưu 

Tổ chức thực hiện 

quyết định 

Đánh giá hiệu lực 

quyết định 
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Làm thế nào để xác định được vấn đề cần ra quyết định?  

- Tự mình xem xét, đánh giá qua thực tế công việc hàng ngày. Quan sát 

công việc, quan sát nhân viên và những người xung quanh. 

- Lắng nghe ý kiến của cấp trên, của nhân viên. Thảo luận tình huống 

với những người xung quanh. 

- Sử dụng công nghệ thông tin. 

Khi xác định được vấn đề hoặc tình huống thực, người quản lý có thể 

lựa chọn các hành động tiếp theo của mình: không làm gì cả; tiếp tục quan sát 

và suy nghĩ; tiến hành kiểm tra; hoặc kết thúc bước này, xác định tên vấn đề, 

loại vấn đề và sự cần thiết phải giải quyết vấn đề. 

Những khó khăn trong việc xác định vấn đề: 

- Thành kiến thiên lệch do nhận thức; 

- Bảo thủ; 

- Ảnh hưởng ý kiến người khác; 

- Vị thế xem xét vấn đề; 

- Kỹ năng phân tích; 

- Tình huống, vấn đề phức tạp; 

- Thiếu thông tin, thời gian cần thiết; 

Bước 2: Phân tích vấn đề 

- Tập hợp các dữ liệu về tình huống: 

Cần phân biệt sự kiện khách quan và ý kiến. Trong những vấn đề liên 

quan đến các cá nhân với nhau, ý kiến của mọi người rất mạnh mẽ và bị ảnh 

hưởng bởi cảm xúc. 

Cần phải thu thập và tổ chức các dữ liệu thích hợp cho vấn đề. Do 

thông tin về vấn đề có thể rất phức tạp nên cần phải biết lựa chọn những 

thông tin được cho là quan trọng. 

- Xác định phạm vi vấn đề: 

Cần xác định rõ ai và cái gì liên quan. Đó là vấn đề ảnh hưởng đến toàn 

bộ công việc, tổ chức hay bộ phận, một vài thành viên.  
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Xác định rõ phạm vi vấn đề sẽ giúp cho việc xác định nguồn lực để 

thực hiện sau nay. 

- Xác định hậu quả vấn đề: 

Dự tính trước những hậu quả có thể xảy ra khi quyết định vấn đề để 

thấy có cần phải phân tích thêm hay chuẩn bị thêm nguồn lực hay không. 

- Xem xét những hạn chế có thể ảnh hưởng đến giải pháp của vấn đề: 

Cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện giải pháp. Lựa 

chọn, phân loại các yếu tố để có thể xem xét điều chỉnh các giải pháp cho phù 

hợp. 

Bước 3: Đưa ra các phương án 

- Phương án quyết định là cách thức để giải quyết vấn đề quyết định. 

Để giải quyết một vấn đề quyết định có thể có nhiều phương án khác nhau. 

Trong bước này, nhiệm vụ của người ra quyết định là phải liệt kê ra tất cả các 

phương án có thể có. 

Để xác định mọi phương án có thể có, người ra quyết định có thể sử 

dụng các kỹ thuật như: thảo luận nhóm; lấy ý kiến chuyên gia. 

Khi thảo luận nhóm cần: (1) kêu gọi mọi người tham gia; (2) khuyến 

khích những sáng kiến, (3) sẵn sàng tiếp thu ý kiến, (4) chấp nhận phê bình. 

Kết thúc bước này, người ra quyết định liệt kê được một danh mục các 

phương án có thể có. 

Bước 4: Lựa chọn phương án tối ưu 

Trong bước này, người ra quyết định tiến hành lựa chọn phương án tối 

ưu. 

- Cơ sở để lựa chọn phương án tối ưu: 

Khi lựa chọn phương án tối ưu, nhà quản lý có thể sử dụng ba cách 

thức tiếp cận cơ bản: kinh nghiệm, thực nghiệm và phân tích. 

+ Cách tiếp cận kinh nghiệm: tức là vận dụng các trường hợp trước đã 

thành công hay thất bại để đưa ra những chỉ dẫn cho tương lai trong việc lựa 

chọn phương án. Trong mức độ nào đó cách tiếp cận này là “người thày tốt”. 

Nhưng nếu coi kinh nghiệm trong quá khứ là “kim chỉ nam” để giải quyết vấn 
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đề của tương lai lại là một hành động nguy hiểm. Vì điều kiện, hoàn cảnh 

trong quá khứ sẽ không thể là điều kiện, hoàn cảnh có thể có trong tương lai. 

Do đó, cách tiếp cận kinh nghiệm nên dừng lại ở quan niệm nhằm rút ra ý 

nghĩa, bài học kinh nghiệm để học tập, nghiên cứu làm cơ sở lựa chọn 

phương án nào là hợp lý nhất. 

+ Cách tiếp cận thực nghiệm: có nghĩa là làm thử một trong các 

phương án được đề xuất để xem trong thực tế diễn ra như thế nào. Ví dụ, việc 

đưa các cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch về công tác tại cơ sở trong một 

thời gian nhất định trên cơ sở đó lựa chọn người ưu tú nhất để bổ nhiệm cho 

vị trí trống là một dạng của cách tiếp cận thực nghiệm trong việc ra quyết 

định nhân sự trong tổ chức. Tuy nhiên cách này khá tốn kèm cả về thời gian, 

công sức và kinh tế. 

+ Cách tiếp cận phân tích: là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong 

việc lựa chọn phương án tối ưu để ra quyết định. Phương pháp này có nghĩa là 

việc ra quyết định phải dựa trên cơ sở nhà quản lý hiểu rõ về nó. Muốn hiểu 

rõ, nhà quản lý phải biết cách thu thập, phân tích, xử lý thông tin một cách 

khoa học và hệ thống. Quyết định đưa ra được một phương án tối ưu khi đã 

nghiên cứu thấu đáo mọi mặt của vấn đề, mức độ ảnh hưởng, rủi ro, chi phí, 

kết quả, hậu quả,... 

 - Kỹ thuật để lựa chọn phương án tối ưu: 

Nhà quản lý có thế loại trừ các phương án khác bằng cách đặt những 

câu hỏi: 

+ Các phương tiện vật chất hiện có của cơ quan, đơn vị có đảm bảo để 

thực hiện phướng án đưa ra không? Phương án cụ thể nào? 

+ Khả năng kinh phí đáp ứng? 

+ Phương án nào sẽ được lãnh đạo cấp trên chấp nhận? Phương án nào 

sẽ được đa số ủng hộ? 

- Tiêu chuẩn để đánh giá lựa chọn những giải pháp: 

+ Rủi ro có liên quan đến kết quả mong đợi; 

+ Cố gắng cần phải có; 
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+ Mức độ thay đổi mong muốn; 

+ Khả năng có sẵn các nguồn lực (nhân sự, vật chất); 

 + Lựa chọn hình thức hay loại quyết định. 

Bước 5: Tổ chức thực hiện quyết định 

Tổ chức thực hiện quyết định là quá trình tổ chức thực hiện phương án 

đã lựa chọn thông qua các hoạt động có tổ chức nhằm hiện thực hoá mục tiêu 

quyết định (giải quyết triệt để vấn đề). 

Tổ chức thực hiện quyết định quản lý gồm những nội dung cơ bản như: 

- Truyền đạt quyết định; 

- Phân công thực hiện; 

- Bảo đảm các điều kiện về vật chất, tài chính, nhân lực; 

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện và đôn đốc; 

- Xử lý thông tin phản hồi, điều chỉnh quyết định. 

Bước 6: Đánh giá hiệu lực của quyết định 

Đánh giá việc thực hiện quyết định là quá trình xem xét việc thực hiện, 

đo lường các kết quả thu được và so sánh chúng với mục tiêu, tiêu chuẩn đã 

đề ra nhằm xác định liệu vấn đề đã được giải quyết hay chưa. 

Nội dung đánh giá có thể bao gồm: 

- Đánh giá những việc làm được; 

- Đánh giá những việc chưa làm được;  

- Đánh giá hiệu quả của quyết định; 

- Nguyên nhân của chúng; 

- Đúc kết kinh nghiệm. 

Khi đánh giá có thể cho kết quả như sau: 

- Giải quyết triệt để vấn đề, tức đạt mục tiêu của quyết định; 

- Giải quyết từng phần vấn đề, tức đạt mục tiêu ở một mức độ nhất 

định; 

- Không giải quyết được vấn đề hay vấn đề còn tồn tại, tức không đạt 

mục tiêu một chút nào. 

- Hiệu quả thấp. 
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Trong trường hợp từ thứ hai trở đi, nhà quản lý có thể tiến hành xem 

xét lại từng bước đã thực hiện trong quá trình ra quyết định. 

2.3.1.2. Kỹ năng tổ chức cuôc̣ hop̣ 

 a) Mục đích, yêu cầu của cuộc họp 

Họp là một hình thức của hoạt động quản lý nhà nước, là cách thức giải 

quyết công việc, thông qua đó, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực 

tiếp thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động. Đây là một trong những 

hoạt động quan trọng của cơ quan nói chung và của lãnh đạo cấp phòng nói 

riêng. 

- Mục đích: 

+ Phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và cơ 

quan; 

+ Thực hiện các quy chế công khai, dân chủ, khai thác trí tuệ tập thể, 

tạo sự phối hợp chặt chẽ, phát huy sự tham gia rộng rãi của nhân viên trong 

phòng trong lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ được 

phân công; 

+ Đánh giá tình hình hoạt đông của phòng nhằm phát huy ưu điểm, 

khắc phục tồn tại, mang lại hiệu quả chung; 

+ Phối hợp giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ. 

Mặc dù họp là rất cần thiết, song không nên lạm dụng họp quá nhiều, 

gây tốn tiền của và thời gian. 

- Yêu cầu: 

+ Đúng thẩm quyền; 

+ Tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định; 

+ Thiết thực và tiết kiệm; Ứng dụng công nghệ hiện đại trong hội họp, 

giảm bớt đi lại; 

+ Phối hợp chặt chẽ và thích hợp với các hình thức và biện pháp quản 

lý khác như ban hành quyết định, giao việc, ủy quyền, phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của nhân viên. 

 b) Các hình thức họp trong hoạt động quản lý của cấp phòng: 
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- Hội ý phổ biến, trao đổi tình hình, nắm bắt và xử lý thông tin liên 

quan đến hoạt động của phòng. 

- Họp triển khai công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao: Đây là hình thức phổ biến nhằm trình bày, giải thích các chủ trương, 

quyết định mới, thống nhất chương trình, kế hoạch hoạt động của phòng theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công.  

- Hội thảo, hội nghị khoa học (nếu có): Tùy tính chất và nội dung, mức 

độ quan trọng của vấn đề nghiên cứu để tổ chức hội nghị chuyên đề với sự 

tham gia của các cấp, các ngành đóng góp về vấn đề nghiên cứu, trao đổi để 

bảo đảm tính chất khoa học cao. 

 c) Tổ chức và điều hành cuộc họp 

 Thông thường qua ba giai đoạn. 

- Chuẩn bị họp: 

+ Xác định nhiệm vụ và mục tiêu cuộc họp. 

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức họp và chương trình nghị sự. Đối với các 

cuộc họp lớn và quan trọng, cần quan tâm thích đáng và phân công người 

thực hiện các phần công việc: (1) Thành phần dự họp, khách mời; (2) Lập 

chương trình họp; (3) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. 

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc họp: (1) Thống nhất thời gian họp 

với các thành phần họp (nên có phương án dự phòng); (2) Chuẩn bị địa điểm 

họp (phòng họp), và trang thiết bị, cơ sở vật chất (băng rôn, bàn ghế, ánh 

sáng, âm thanh v.v.), hay kinh phí cần thiết. 

- Tiến hành họp: 

+ Trước giờ khai mạc, kiểm tra lại các công việc ở giai đoạn chuẩn bị. 

+ Đón tiếp và hướng dẫn đại biểu. 

+ Điều hành họp: Thông thường cuộc họp diễn ra trong ba bước 

Bước 1: Ổn định tổ chức trước cuộc họp; giới thiệu thành phần; chỉ 

định thư ký; khai mạc họp. 

Bước 2 (Diễn biến chính): Đọc báo cáo, tham luận; nêu vấn đề để tiến 

hành thảo luận. 
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Bước 3 (Kết thúc cuộc họp): Tóm tắt nội dung cuộc họp; chốt lại những 

vấn đề đã thống nhất và chưa thống nhất; thông qua biên bản và kết thúc họp. 

- Sau khi kết thúc họp: 

+ Đánh giá, rút kinh nghiệm khâu tổ chức, thực hiện, phối hợp trong 

cuộc họp. Gửi thư cảm ơn các đại biểu (nếu cần). 

+ Ra thông báo kết luận họp và yêu cầu cá nhân hay đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện nghị quyết cuộc họp. 

+ Giám sát tiến trình thực hiện những kết luận của cuộc họp. 

Những lưu ý đối với người điều hành họp: 

+ Cần nêu rõ mục đích cuộc họp, cách thức thảo luận và thời gian họp 

ngay từ đầu. 

+ Duy trì trọng tâm và dẫn dắt cuộc họp, điều chỉnh nhịp độ khi cần 

thiết. Làm rõ vấn đề và khuyến khích đại biểu đưa ra ý kiến của mình. 

+ Hướng cuộc họp vào bàn luận nội dung chứ không tập trung vào con 

người. 

+ Xử lý các vấn đề có thể phát sinh trong tiến trình cuộc họp. 

+ Quản lý tốt thời gian họp, tránh bị sa đà vào những nội dung không 

trọng tâm. 

+ Tổng kết cuộc họp một cách ngắn gọn, cô đọng và cảm ơn sự tham 

dự và ý kiến của các đại biểu.   

2.3.1.3. Kỹ năng giao tiếp với cấp dưới 

a) Bản chất và mối quan hê ̣cấp trên - cấp dưới 

Giao tiếp từ cấp trên xuống cấp dưới là hình thức giao tiếp từ thủ trưởng 

tới nhân viên, từ những người lâp̣ kế hoac̣h, chính sách tới những người thưc̣ 

hiêṇ, tức là giao tiếp theo cấu trúc thứ bâc̣ của tổ chức. Sư ̣giao tiếp đó mang 

tính chỉ thi ̣hướng dâñ và tăng cường tham gia trong quản lý. Giao tiếp với 

cấp dưới thường không bắt buôc̣ phải trả lời, trừ khi có yêu cầu đăc̣ biêṭ.   

b) Yêu cầu chung khi giao tiếp với cấp dưới 

- Tìm hiểu cấp dưới về moị măṭ như: phẩm chất, năng lưc̣, tình cảm, tính 

cách để giao viêc̣ cho phù hơp̣ với khả năng của cấp dưới. 
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- Khi giao tiếp, trao đổi thông tin với cấp dưới cấp trên nên phải giải 

thích chi tiết về các vấn đề, đôi khi dừng laị hỏi nhân viên cấp dưới xem ho ̣

suy nghi ̃gì hoăc̣ phản hồi như thế nào về vấn đề đó. 

- Nhìn nhâṇ cấp dưới môṭ cách khách quan, trung thưc̣, cu ̣ thể nhưng 

toàn diêṇ, phải hết sức công bằng, không nhìn nhâṇ cấp dưới môṭ cách hời hơṭ 

và chủ quan dâñ đến có những cách nói năng thiếu tôn troṇg.  

- Minh bac̣h, rõ ràng và công bằng. Không đươc̣ ép cấp dưới làm theo ý 

thích, tình cảm của mình, không nên buôc̣ nhân viên này làm môṭ viêc̣ rất khó 

còn nhân viên kia laị làm môṭ viêc̣ rất dê,̃ măc̣ dù ho ̣có cùng khả năng như 

nhau, mà phải đưa ra hai viêc̣, đôṇg viên ho ̣tư ̣lưạ choṇ, tỏ thái đô ̣quan tâm, 

ưu đaĩ hơn đối với người làm viêc̣ khó. Đăc̣ biêṭ khi giao viêc̣ không đươc̣ 

xuất phát từ ý đồ không trong sáng “giao cho viêc̣ khó, vươṭ quá khả năng, rồi 

nếu không làm đươc̣ thì phê bình”… như vâỵ se ̃gây mâu thuâñ nôị bô.̣ 

- Hành vi, cử chỉ, thái đô ̣khi giao tiếp với cấp dưới phải tôn troṇg, không 

dùng lời le ̃thiếu lic̣h sư.̣ 

- Giao tiếp luôn phải có hai chiều. Các cấp quản lý cũng cần phải hiểu 

xem nhân viên phản hồi những gì. Tùy theo từng loại thông tin, có thể trao 

đổi trực tiếp hoặc thăm dò. Kết quả sau đó cần được trao đổi một cách thẳng 

thắn và cởi mở. 

- Với mỗi vấn đề, cần có cách trao đổi với nhân viên cho phù hợp, có thể 

trao đổi trực tiếp hoặc qua văn bản. 

- Quan trọng hơn cả, dù cấp trên có chọn cách nào để giao tiếp với nhân 

viên thì cũng luôn biết giữ khoảng cách, không để nhân viên “lấn sân”, coi 

thường hay nhờn mặt; nhưng cũng đừng quá xa cách. Một người quản lý hoàn 

hảo là người luôn được nhân viên tin tưởng, tôn trọng, là nơi nhân viên tìm 

đến khi có khúc mắc trong công việc cũng như khi họ cần chia sẻ trong cuộc 

sống. 

c) Môṭ số lôĩ thường găp̣ khi giao tiếp với cấp dưới 

- Thái đô ̣nói năng bất chấp tất cả, ngôn ngữ, cử chỉ, điêụ bô ̣không thích 

hơp̣ truyền đaṭ thông tin mang tính áp đăṭ. 
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- Không tôn troṇg cấp dưới, chỉ môṭ mình thủ trưởng nói rồi bắt moị 

người trong đơn vi ̣tuân theo, thâṃ chí nói năng không có chừng mưc̣ 

- Nhìn nhâṇ cấp dưới môṭ cách hời hơṭ, chủ quan. Vì vâỵ, sử duṇg ngôn 

từ không phù hơp̣, thiếu lic̣h sư.̣   

 d) Kỹ năng truyền đaṭ mêṇh lêṇh 

- Chỉ thi ̣ngắn goṇ, đơn giản, dê ̃hiểu: có nhiều viêc̣ đơn giản nhưng cấp 

trên vâñ goị nhân viên của mình đến phòng làm viêc̣ để ra chỉ thi ̣môṭ cách 

đao to, búa lớn, dài dòng, lòng vòng khó hiểu, như vâỵ chỉ làm mất thời gian 

của cấp dưới, hiêụ quả kém. Trên thưc̣ tế, đôi khi cấp trên cần trưc̣ tiếp đến 

phòng làm viêc̣ của cấp dưới để ra chỉ thi,̣ điều này se ̃làm cho cấp dưới cảm 

thấy tính cấp thiết, quan troṇg của công viêc̣ cần phải hoàn thành cho tốt.  

- Mêṇh lêṇh truyền đaṭ phải có giá tri,̣ nghĩa là nếu khi truyền đaṭ mêṇh 

lêṇh mà mọi người không nghe, ngắt lời phản ứng chống lại, chỉ trích hoặc 

không quan tâm đến những điều nói ra có nghĩa là mêṇh lêṇh không có giá trị. 

Do vậy, khi truyền đaṭ mêṇh lêṇh, bản mêṇh lêṇh phải có giá tri,̣ đồng thời 

phải tôn trọng, lịch thiệp, tôn trọng cá tính, đừng tuyệt đối hóa sự việc hoặc ý 

kiến của mình. 

- Phải chiụ trách nhiệm về những chỉ thi ̣và mêṇh lêṇh do mình đề ra: khi 

chỉ thi ̣cho cấp dưới phải nói rõ muc̣ đích, nội dung và có biêṇ pháp cu ̣thể để 

thưc̣ hiêṇ.  

- Lắng nghe. Giao tiếp không chỉ nhằm gửi thông báo hay một thông tin 

nào đó cho mọi người, mà còn phải lắng nghe và đáp ứng lại một cách hiệu 

quả đối với thái độ của người khác. Biết lắng nghe thực ra không dễ dàng, đòi 

hỏi phải phát triển khả năng nghe và hiểu nội dung của người khác đưa ra, 

đồng thời phát triển tốt mối quan hệ với mọi người.(Xem thêm phần ky ̃năng 

nghe) 

e) Kỹ năng khen ngơị và phê bình cấp dưới 

- Khi nhắc nhở, phê bình cấp dưới, cấp trên phải phân tích sư ̣ viêc̣ rõ 

ràng, tìm ra thưc̣ chất của vấn đề. Như vâỵ, có thể cấp trên nói nghiêm khắc, 

quá lời môṭ chút, cấp dưới vâñ hiểu và thông cảm và cho rằng đó là trách 
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nhiêṃ của cấp trên và sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình.  

- Khen thưởng và ghi nhận chất lượng, hiêụ quả công việc của nhân viên. 

Đây là cách thức quan trọng để động viên cấp dưới, nâng cao hơn nữa chất 

lượng công việc. Lañh đaọ cần dành những lời động viên, khích lệ với cấp 

dưới của mình và công nhận các hành động, nỗ lực và kết quả làm việc của 

họ. Khi sự gắng sức của cấp dưới được đền đáp đúng mức, họ sẽ cảm thấy 

thoải mái, hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Điều đó, lañh đaọ đã thể hiện để 

nhân viên thấy được sự nỗ lực cống hiến bấy lâu của mình đã được ghi nhận.  

- Hướng vào vấn đề, không hướng vào cá nhân. Điều này có nghiã là 

chúng ta hướng vào vấn đề và các giải pháp chứ không hướng vào cá tính/ 

đăc̣ điểm của cá nhân. Ví du,̣ nên nói là: “Chúng ta giải quyết vấn đề này thế 

nào”, và không nên nói là: “Vì anh nên mới ra nông nỗi này”. 

- Nhạy bén trong cách ứng xử. "Đối nhân xử thế"  ai cũng quen với câu 

nói này và ai cũng cần được đối xử một cách thân thiện. Là một lãnh đạo, khi 

đó quyết định của người lañh đaọ se ̃ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. Sự nhạy 

bén trong ứng xử của các nhà lãnh đạo chỉ cần thể hiện bằng một lời nói ân 

cần, trìu mến và quan tâm hơn đến cấp dưới quyền của mình. 

- Chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân viên, không nên mất 

kiên nhẫn khi nghe hay tỏ thái độ nóng lòng. Mỗi người có một nền tảng học 

vấn và văn hóa khác nhau, do đó, nếu không thật sự lắng nghe và thấu hiểu, 

có thể lañh đaọ đã bỏ lỡ những ý tưởng hay từ nhân viên, góp phần vào việc 

phát triển tổ chức, phát triển cơ quan. Có thể nói, đối với nhân viên, việc lãnh 

đạo luôn thấu hiểu tâm tư, tình cảm của họ sẽ là một liều thuốc tinh thần để 

động viên họ cố gắng và tích cực làm việc.  Cuối cùng, hãy luôn nhớ một 

nguyên tắc rất cơ bản: "Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn người 

khác đối xử với mình".  

2.3.2. Kỹ năng của các thành viên tham gia phối hơp̣ 

2.3.2.1. Kỹ năng giao tiếp với cấp trên 

Giao tiếp với cấp trên là quá trình tương tác gắn với phản hồi thông tin, 

đề đaṭ ý kiến, nguyêṇ voṇg… từ cấp dưới với cấp trên, tức là cấp dưới báo 
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cáo với cấp trên về các phương pháp, cách thức hoaṭ đôṇg, kết quả thưc̣ hiêṇ 

công viêc̣ của chính bản thân ho,̣ của đồng nghiêp̣ và của tổ chức với cấp trên 

thông qua các kênh giao tiếp khác nhau hoăc̣ bằng văn bản. 

Các yêu cầu chung khi giao tiếp với cấp trên 

Chăm chú lắng nghe nôị dung ý kiến của cấp trên, sau khi cấp trên nói 

xong nên phát biểu môṭ vài ý kiến của mình để thể hiêṇ nhâṇ thức của bản 

thân đối với các vấn đề cấp trên đa ̃nói. Ngoài ra, cấp dưới cũng nên làm rõ 

các điểm, ý chính, trao đổi chính xác, đồng thời ghi chép những nhận xét của 

cấp trên. 

- Nói ngắn goṇ, sâu sắc, đầy đủ ý, tức là nói có troṇg tâm, rõ ràng, mac̣h 

lac̣ đồng thời phải thể hiêṇ đươc̣ tư duy của mình.  

- Tôn troṇg chức quyền của cấp trên nhưng không e dè, sơ ̣sêṭ cấp trên, 

hoăc̣ sùng bái cấp trên quá mức. 

- Thái đô ̣tích cưc̣: tích cưc̣ không chỉ biểu hiêṇ ở thái đô ̣mà còn thể hiêṇ 

ở tác phong. Khi nói chuyêṇ với cấp trên về đồng nghiêp̣ của mình chỉ nên 

nói ưu điểm của ho,̣ không nên nói khuyết điểm. Như vâỵ, không những có 

lơị cho quan hê ̣đồng nghiêp̣ mà còn đề cao đươc̣ uy tín của mình trước tâp̣ 

thể. Đây cũng là biểu hiêṇ của thái đô ̣và tác phong tích cưc̣. 

- Hiểu cấp trên: cấp dưới khi giao tiếp  với cấp trên cần phải hiểu rõ lai 

lic̣h, cá tính, năng lưc̣ và không ngoaị trừ cả những yếu kém, sai phaṃ, khuyết 

điểm của cấp trên trong quá khứ, nhưng “phải ghi lòng tac̣ da”̣ rằng hiểu cấp 

trên không phải là vì môṭ đôṇg cơ xấu mà để biết cách ứng xử, hơp̣ tác với 

cấp trên, tránh đươc̣ đuṇg chaṃ vô tình đến “miền ky”̣ của cấp trên  

- Duy trì khoảng cách phù hơp̣: quan hê,̣ giao tiếp với cấp trên không 

nhất thiết phải thân mâṭ đến mức can thiêp̣ vào cuôc̣ sống riêng tư của nhau, 

trong cơ quan, tổ chức thân mâṭ quá mức se ̃dâñ đến bình đẳng, dê ̃trở thành 

phản tác duṇg, ảnh hưởng đến quan hê ̣giữa cấp trên - cấp dưới. Gần gũi cấp 

trên quá mức se ̃dâñ đến sư ̣hoài nghi, thâṃ chí bi ̣người khác phá  điạ vi ̣của 

mình. 

- Phải chủ động nhận trách nhiệm đối với nội dung và ý kiến mình đưa 
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ra, không nên lẩn tránh trách nhiệm. Điều đó biểu hiện sự can đảm, tự tin, tự 

trọng và khẳng điṇh giá tri,̣ vi ̣thế của mỗi người. 

 Môṭ số lỗi thường găp̣ khi giao tiếp cấp với cấp trên 

- Coi cấp trên là người hoàn toàn nắm vâṇ mêṇh mình, là chiếc thang để 

mình lên đến đỉnh cao của sư ̣thành đaṭ, rồi niṇh hót cấp trên hay ngươc̣ laị 

chỉ coi ho ̣là người lañh đaọ thuần túy, ngoài công tác ra không liên quan gì 

đến mình, kính troṇg nhưng xa la,̣ hoăc̣ cảm thấy hoc̣ vấn của ho ̣kém rồi coi 

thường, thiếu tôn troṇg chức quyền của cấp trên. 

- Cho rằng moị công viêc̣ do cấp trên quyết điṇh nên e dè, sơ ̣sêṭ cấp trên 

hoăc̣ sùng bái cấp trên quá mức. 

- Nôị dung truyền đaṭ không rõ ràng, thông tin thiếu chính xác dâñ đến 

cấp trên mất lòng tin với cấp dưới. 

- Báo cáo vươṭ cấp hoăc̣ báo cáo cấp trên những viêc̣ vuṇ văṭ không cần 

thiết phải trình cấp trên. Như vâỵ, vô hình dung nhân viên đa ̃xúc phaṃ đến 

lòng tư ̣troṇg của cấp trên, gây phiền hà, quấy nhiêũ cấp trên. 

- Thường xuyên báo cáo khó khăn với cấp trên; nói xấu đồng nghiêp̣ với  

cấp trên. 

- Giao tiếp kiểu “xuề xòa” trong nhà ngoài ngõ, không tuân thủ kỷ luâṭ 

nguyên tắc giao tiếp của cơ quan, đơn vi.̣ 

2.3.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm 

Phối hợp là một quá trình xã hội, có sự tham gia của nhiều chủ thể khác 

nhau để tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong quá trình phối hợp. Các chủ thể 

này không phải lúc nào cũng là các chuyên gia, các nhà quản lý mà có thể là 

các cán bộ, công chức thuộc các đem vị, ngành nghề khác nhau, làm việc 

trong các môi trường văn hoá khác nhau. Bởi vậy, khi phối hợp, đòi hỏi các 

thành viên tham gia phối hợp phải hiểu và tôn trọng sự khác biệt, có kỹ năng 

giao tiếp phù hợp với các thành viên trong nhóm để đạt được hiệu quả cao 

ữong phối hợp, đồng thời duy trì được bầu không khí lành mạnh trong nhóm. 

Phối hợp thường được xem là công việc khó khăn, nhiều khi tốn nhiều 

thời gian, đòi hòi phải có sự cam kết nỗ lực thực sự từ phía những người tham 



 233 

gia phối hợp. Trong quá trình phối hợp, các thành viên phải tạo ra sự hài hoà 

giữa lợi ích cá nhân và lọi ích tập thể, hành động cùng chiều với mục tiêu của 

tổ chức. 

Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng làm việc nhóm đang được khuyến 

khích ở hầu hết các lĩnh vực, xuất phát từ quan niệm “trí tuệ tập thể bao giờ 

cũng sáng suốt hơn trí tuệ của mỗi cá nhân”. Người ta coi các nhóm làm việc 

là nhân tố cơ bản tạo nên hiệu quả của vốn nhân lực trong một tổ chức. 

Nhưng làm sao để có kỹ năng làm việc nhóm thành thục nhằm phát huy triệt 

để khả năng của mỗi cá nhân và sự phối hợp khi hoạt động trên mọi phương 

diện? Đó chính là vấn đề đặt ra đối với  chuyên đề này.  

Một cách hiểu khái quát nhất, nhóm là tập hợp các thành viên có số 

lượng từ hai người trở lên, có giao tiếp trực diện, có kĩ năng bổ sung cho 

nhau, có sự chia sẻ mối quan tâm hoặc mục đích chung. 

Có hai hình thức nhóm gồm: Nhóm chính thức và nhóm không chính 

thức:  

+ Nhóm chính thức là nhóm có tổ chức ổn định, có chức năng nhiệm vụ 

rõ ràng, thường tập hợp những người cùng chung chuyên môn hoặc có chuyên 

môn gần gũi nhau, tồn tại trong thời gian dài. 

+ Nhóm không chính thức thường được hình thành theo những yêu cầu 

nhiệm vụ đột xuất, có thể là tập hợp của những người có chuyên môn không 

giống nhau và ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhóm không chính thức có nhiệm 

vụ giải quyết nhanh một hoặc một số  vấn đề  trong thời gian ngắn. 

Đa số các tổ chức đều xuất hiện cả nhóm chính thức và nhóm không  

Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm làm việc hiệu quả 

a) Các tiêu chí đánh giá nhóm làm việc hiệu quả 

Nhóm làm việc hiệu quả 

- Nhóm làm việc hiệu quả là nhóm có sự đồng thuận cao trong cả nhóm. 

Mỗi thành viên hiểu rõ mục tiêu công việc, trách nhiệm cá nhân và nguyên tắc 

làm việc; 

- Các thành viên trong nhóm đều có chuyên môn phù hợp với nội dung 
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và yêu cầu làm việc của nhóm; 

- Kết quả cuối cùng của nhóm thỏa mãn được mục tiêu công việc, đúng 

tiến độ, chi phí tiết kiệm nhất; 

- Kết thúc chương trình làm việc, các thành viên đều thu nhận được 

nhiều giá trị tích cực từ sự tham gia hoạt động nhóm của mình. 

Các tiêu chí đánh giá nhóm làm việc hiệu quả 

Dựa trên những yêu cầu công việc cụ thể với các điều kiện khác nhau sẽ 

hình thành  những tiêu chí khác nhau. Trong phạm vi chuyên đề này chúng tôi 

chỉ giới thiệu một số tiêu chí đánh giá nhóm làm việc hiệu quả cơ bản sau: 

 - Cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá hiệu quả nhóm trên cơ sở sự cam kết 

làm việc hiệu quả của mỗi thành viên, mỗi người sẽ là một chủ thể trong 

nhóm. Các thành viên chủ động hoàn thành nhiệm vụ của mình trong nhóm, 

chủ động đưa ý kiến và ra quyết định;  

- Mọi vấn đề kết luận cuối cùng đều có sự thỏa thuận thông qua nhất trí 

hoặc biểu quyết, hạn chế ý kiến cá nhân. Trường hợp có xung đột phải được 

giải quyết dựa trên sự nhất trí của đa số các thành viên. Xung đột và sáng tạo 

đảm bảo lành mạnh. Xung đột là sự thúc đẩy sáng tạo. Xung đột phải được 

kiểm soát tránh dẫn đến tác động tiêu cực; 

- Mọi quyết định và chiến lược hành động không bị chi phối bởi một cá 

nhân. Nhóm hiệu quả là nhóm luôn tạo tiền đề cho sự sáng tạo và thành quả 

cao; 

- Giao tiếp trong nhóm hiệu quả phải nhằm kích thích tinh thần trách 

nhiệm và cách cư xử của mỗi thành viên và giúp họ hiểu rõ cách cư xử, ý kiến 

và hành động của nhau. Chấp nhận cả những ý kiến tiêu cực và tích cực. Sẵn 

sàng cộng tác dựa trên nỗ lực chung và chia sẻ thông tin; 

- Nhóm hiệu quả luôn có sự chia sẻ quyền lực. Các thành viên đều nhận 

thức được vai trò của mình, đều có cảm giác là người gây ảnh hưởng, kích 

thích thành viên ra quyết định và thực thi quyết định. Nhờ đó kích thích phát 

triển năng lực, cá nhân và sở thích;  

- Một tiêu chí quan trọng nữa để xác định nhóm làm việc hiệu quả là 
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giữa các thành viên có sự chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ trách nhiệm,chia sẻ mức 

độ đáp ứng.  

b) Các giai đoạn tiếp cận và chuẩn bị làm việc nhóm 

- Lên kế hoạch về thời gian, nguồn lực cho nhóm làm việc. 

Trước hết là việc lựa chọn trưởng nhóm. Đây là việc rất quan trọng bởi 

vai trò điều tiết của trưởng nhóm. Trong thực tế các tổ chức khi xây dựng các 

nhóm chính thức, ổn định, trưởng nhóm sẽ được chỉ định. Nhưng cũng nhiều 

nhóm bầu trực tiếp trưởng nhóm. Đưa ra một cách khái quát có tính ước định 

về thời gian cũng như các nguồn lực cần thiết để thực hiện nội dung làm việc 

nhóm. 

- Giai đoạn lập kế hoạch. 

Nhóm làm việc phải trên cơ sở hướng tới những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, 

dễ hiểu. Mục tiêu phải có sự định lượng để có thể đánh giá. Mục tiêu đạt được 

bằng chính khả năng của của nhóm, phù hợp với thực tế chứ không viển vông. 

Phải có thời hạn để đạt được mục tiêu. Lập kế hoạch chính là việc cụ thể hóa 

các mục tiêu về các nguồn lực, phương pháp, thời gian tiến hành, yêu cầu 

công việc…. Có thể gợi ý một bảng xây dựng kế hoạch công việc của giai 

đoạn này như sau: 

STT Tên việc Nhân 

lực 

Phương 

pháp làm 

việc 

Phương 

tiện thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Yêu cầu 

cần đạt 

được 

1       

2       

 - Giai đoạn thực hiện 

 Trước hết là việc tìm hiểu các thành viên trong nhóm. Dưới sự điều 

hành của trưởng nhóm, các thành viên trong nhóm sẽ chủ động tiếp cận, làm 

quen với nhau. Có thể đặt câu hỏi, hoặc nghe giới thiệu trực tiếp. Càng nắm 

bắt được nhiều thông tin về nhau, nhất là những thông tin liên quan đến hoạt 

động nhóm sẽ giúp các thành viên hiểu nhau hơn, từ đó phối hợp làm việc tốt 

hơn. Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm. Tiếp đó mỗi thành viên sẽ thể hiện 
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bản thân, nhất là khả năng đóng góp về công việc của nhóm. Khi hình thành 

các nhóm cố gắng tìm cách thu hút người có ảnh hưởng, uy tín tham gia 

nhóm. 

 - Giai đoạn kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm 

 Là giai đoạn đánh giá hiện trạng nhóm và các thành viên. Khen thưởng, 

khích lệ các thành tích của những cá nhân làm việc tích cực. Tổ chức đối 

thoại về những vướng mắc một cách trực diện. Đối chiếu với các tiêu chí ban 

đầu để xem xét hiệu quả làm việc của nhóm. 

 - Giai đoạn chia sẻ và nhân rộng 

 Nếu là nhóm ổn định, hoạt động trong thời gian dài với những công 

việc đòi hỏi thời gian hoặc các công việc khác nhau, đây sẽ là giai đoạn đặt ra 

những mục tiêu cao hơn cho nhóm. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm làm 

việc cho nhau và cho các nhóm khác. 

CÂU HỎI, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

A. Câu hỏi 

1. Tình huống về phân công, phối hợp trong thực hiện công việc cụ thể 

của một phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trong cách thức phân công công việc 

của trưởng phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập và tác động của chúng tới 

hiệu quả hoạt động và bầu không khí làm việc của đơn vị.  

3. Nếu những bất cập trong phối hợp mà cá nhân anh/chị hoặc cơ 

quan/đơn vị của anh/chị gặp phải khi triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sau đó 

hãy vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để: 

a. Mô tả vấn đề. 

b. Phân tích vấn đề (phân tích biểu hiện và hậu quả của vấn đề). 

c. Xác định nguyên nhân của vấn đề. 

d. Đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi trong phối hợp để tháo gỡ vấn đề 

này. 

đ. Xây dựng kế hoạch hành động để đưa các giải pháp này vào thực hiện. 

4. Hãy mô tả cơ cấu cơ quan/đơn vị nơi anh (chị) làm việc. Vận dụng lý 
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thuyết về phân công công việc để phân tích cơ quan/đơn vị đó dưới góc độ 

phân công công việc. Qua đó nêu ra: Điểm mạnh, điểm yếu trong phương 

thức phân công trong đơn vị và tác động của chúng tới hiệu quả hoạt động và 

bầu không khí làm việc của tổ chức. Trên cơ sở đó, hãy đề xuất các phương 

thức phân công hiệu quả cho cơ quan/đơn vị và lý giải lý do lựa chọn phương 

thức phân công và phối hợp đó. 

5. Anh (chị) hãy lựa chọn mệt vấn đề khó khăn trong phối hợp mà cá 

nhân anh (chị) hoặc cơ quan/đơn vị của anh (chị) gặp phải. Sau đó hãy vận 

dụng các kiến thức lý thuyết đã học để: 

- Mô tả vấn đề; 

- Phân tích vấn đề (phân tích biểu hiện và hậu quả của vấn đề); 

- Xác định nguyên nhân của vấn đề; 

- Đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi trong phối hợp để tháo gỡ vấn đề 

này; 

- Xây dựng kế hoạch hành động để đưa các giải pháp này vào thực hiện. 

6. Tình huống về phân công, phối hợp của các thành viên trong một 

phòng thực hiện công việc của đơn vị sự nghiệp thuộc bộ/sở giao cho. 

Phân tích tổ chức dưới giác độ phân công và phối hợp. Qua đó xác định 

vấn đề của tổ chừc trong phân công, phối hợp và ảnh hưởng của hoạt động 

phân công, phối hợp tới chất lượng hoạt động của tổ chức. 

Đề xuất cải tiến về phương thức phân công, phối hợp trong tổ chức để 

cải thiện tinh hình và kế hoạch áp dụng những cải tiến đó. 

 B. Bài tâp̣ tiǹh huống 

   Anh Nam tốt  nghiệp kỹ sư tin học Bách Khoa. Anh trưởng phòng tại 

đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ thuôc̣ Bô ̣Tài chính, thứ hai vừa rồi anh được giám đốc  tín 

nhiệm giao cho làm nhóm trưởng, phụ trách một nhóm tổ chức tập huấn cho 

anh em trong cơ quan về “Nâng cao năng lực xử lý thông tin của hệ thống 

ứng dụng công nghê ̣ thông tin”. Trong nhóm ngoài anh Thanh làm cùng 

phòng còn có 5 người ở các phòng khác nữa, lần đầu làm trưởng một nhóm 

triển khai công việc nên anh Nam rất lo lắng không biết làm thế nào để tập 
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hợp nhóm cùng làm việc và hoàn thành công việc của xếp giao. Bằng kinh 

nghiệm của mình, anh, chị hãy giúp anh Nam tập hợp nhóm làm việc để hoàn 

thành công việc nêu  
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CHUYÊN ĐỀ 9  

KỸ NĂNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN CẤP 

PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA 

 1.1. Khái niệm kiểm tra   

 Có nhiều quan niệm khác nhau về kiểm tra.  

Theo Từ điển Tiếng Việt của Trung tâm từ điển học (2009), kiểm tra là 

hoạt động xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét.  

 Hiểu theo nghĩa thông thường, kiểm tra được hiểu là toàn bộ các hoạt 

động có tính chất đánh giá, bắt buộc hay yêu cầu trong quy trình quản lý. 

Trong hoạt động quản lý không thể thiếu việc xem xét, đánh giá và điều chỉnh 

các kế hoạch và các hoạt động nhằm làm cho sự vận động của tổ chức đi đúng 

định hướng, phù hợp với nhu cầu phát triển, đáp ứng những đũi hỏi của mụi 

trường. Những hoạt động này được hiểu là kiểm tra. Như vậy, kiểm tra trong 

quản lý là quá trình bảo đảm cho các hoạt động trong thực tế được thực hiện 

phù hợp với các kế hoạch đó đề ra. 

Một quan niệm khác cho rằng kiểm tra “… là một tiến trình đo lường kết 

quả thực hiện so sánh với những điều đã được kế hoạch, đồng thời sữa chữa 

và chấn chỉnh những sai lầm để đảm bảo công việc đạt được mục tiêu như kế 

hoạch hoặc các quyết định đặt ra để đạt được các mục tiêu đã đề ra”. 

 Kiểm tra là hoạt động kiểm soát của cơ quan hay cá nhân cấp trên đối 

với cơ quan hay cá nhân cấp dưới (kiểm tra nội bộ) hoặc kiểm soát của cơ 

quan quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện đối với những cơ quan không trực 

thuộc mình về tổ chức trong việc chấp hành pháp luật và các quy tắc quản lý 

về ngành, lĩnh vực mình quản lý (kiểm tra chức năng). 

 Từ các cách hiểu trên, có thể hiểu chung nhất, Kiểm tra được hiểu là 

hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức; là quá trình vận dụng các 

cơ chế và phương pháp nhằm bảo đảm cho một tổ chức hay cá nhân hoạt 

động đúng với mục đích, yêu cầu đã đặt ra, tức là bao gồm việc đo lường kết 
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quả hoạt động của các cá nhân và tổ chức trong thực tế và so sánh với các tiêu 

chí đã được xác lập từ trước trong kế hoạch nhằm phát hiện các sai lệch, chỉ 

ra nguyên nhân của các sai lệch để làm cơ sở đưa ra các biện pháp điều chỉnh 

hoạt động kịp thời, bảo đảm cho tổ chức đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

1.2. Phân biệt sự khác nhau giữa kiểm tra với các hoạt động khác 

1.2.1. Kiểm tra với thanh tra 

Thanh tra là một chức năng quan trọng của cơ quan quản lý hành chính 

Nhà nước, là phương thức bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản 

lý hành chính Nhà nước, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cơ quan 

thanh tra Nhà nước tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, 

nhiệm vụ cảu cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ 

quan quản lý Nhà nước cùng cấp. 

 Thanh tra Nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản 

lý Nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ 

qua, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự thủ tục thanh 

tra được tiến hành theo luật định. Thanh tra Nhà nước gồm thanh tra hành 

chính và thanh tra chuyên ngành. 

 Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý Nhà 

nước theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm 

vụ của cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp. Cơ quan thanh 

tra hành chính là Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (gọi chung là Thanh tra tỉnh); Thanh tra huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Thanh tra huyện). 

 Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý 

Nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc 

chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản 

lý của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Thanh tra chuyên ngành 

gồm có Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (Thanh tra Bộ); Thanh tra sở. 

 Như vậy, giữa kiểm tra và thanh tra có những điểm khác nhau cơ bản 

sau: 
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 Về chủ thể: 

 Chủ thể kiểm tra có thể là cơ quan cấp trên đối với cấp dưới; có thể là 

thủ trưởng đối với nhân viên; hoặc cơ quan có thẩm quyền 

 Chủ thể thanh tra: là những cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. 

 Về đối tượng: 

 Đối tượng của kiểm tra là các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi 

quản lý 

 Đối tượng của thanh tra: các cơ quan, tổ chức cá nhân theo quy định 

của pháp luật. 

 Về mục đích: 

 Mục đích của thanh tra là phát hiện ra sai phạm, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật. 

 Mục đích của kiểm tra để điều chỉnh các quyết định quản lý, phát hiện 

các sai lệch để chỉnh sửa, giúp cho các mục tiêu được thực hiện. 

 Về phạm vi và nội dung:  

 Phạm vi và nội dung của thanh tra theo quy định của luật Thanh tra. 

 Phạm vi và nội dung của kiểm tra theo yêu cầu của hoạt động quản lý. 

 Về hình thức: 

 Thanh tra theo chương trình, kế hoạch hoặc đột xuất. Ngoài ra còn có 

thanh tra nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân. 

 Kiểm tra thường xuyên của cấp trên đối với cấp dưới hoặc kiểm tra 

chức năng. 

 Về hậu quả pháp lý: 

 Thanh tra: mang tính quyền lực được quy định trong Luật Thanh tra, có 

thể dẫn đến xử phạt, đình chỉ, kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt,… 

 Kiểm tra: xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung; 

ít mang tính quyền lực pháp lý. 

1.2.2. Kiểm tra với giám sát 

 Giám sát là chức năng rất quan trọng của các cơ quan quyền lực Nhà 

nước như Quốc hội, Hôị đồng nhân dân hoặc của các tổ chức chính trị xã hội 
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đối với hoạt động hành chính nhà nước.  Giữa giám sát và kiểm tra có sự khác 

nhau cơ bản sau: 

Về chủ thể: 

Chủ thể kiểm tra có thể là cơ quan cấp trên đối với cấp dưới; có thể là 

thủ trưởng đối với nhân viên; hoặc cơ quan có thẩm quyền (kiểm tra chức 

năng). 

Chủ thể giám sát: Các cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội, Hôị 

đồng nhân dân; giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã 

hội, giám sát của công dân.   

 Về đối tượng: 

 Đối tượng của kiểm tra là các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi 

quản lý 

 Đối tượng của giám sát: các cơ quan, tổ chức cá nhân theo quy định của 

luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 Về mục đích: 

 Mục đích của kiểm tra để điều chỉnh các quyết định quản lý, phát hiện 

các sai lệch để chỉnh sửa, giúp cho các mục tiêu được thực hiện. 

Mục đích của giám sát góp phần kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện đường lối chính sách, pháp 

luật, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. 

 Về phạm vi và nội dung:  

 Phạm vi và nội dung của kiểm tra theo yêu cầu của hoạt động quản lý. 

 Phạm vi và nội dung của giám sát: giám sát việc ban hành văn bản pháp 

luật và giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp 

luật. 

 Về hình thức: 

 Thanh tra xem xét báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua kỳ 

họp, phiên họp; thông qua thành lập đoàn giám sát và các hình thức khác theo 

quy định của pháp luật. 
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 Kiểm tra thường xuyên của cấp trên đối với cấp dưới hoặc kiểm tra 

chức năng. 

 Về hậu quả pháp lý: 

 Giám sát: 

 Đối với giám sát mang tính quyền lực nhà nước như giám sát của Quốc 

hội và Hôị đồng nhân dân có thể dẫn đến việc thông qua hoặc không thông 

qua chương trình, dự án; có thể hủy bỏ, bãi bỏ văn bản hoặc bỏ phiếu tín 

nhiệm, bãi nhiệm,… 

 Đối với giám sát không mang tính quyền lực nhà nước như giám sát 

của Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân: kiến nghị, yêu cầu, đề nghị sửa 

đổi, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Kiểm tra: xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung; 

ít mang tính quyền lực pháp lý. 

2. MỤC ĐÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA 

Hoạt động kiểm tra bất kỳ đều được cấu thành bởi các yếu tố chủ yếu: 

chủ thể, đối tượng và mục tiêu kiểm tra. Chủ thể kiểm tra là cá nhân hay tổ 

chức được trao quyền tiến hành hoạt động kiểm tra; Đối tượng kiểm tra là cá 

nhân hay tổ chức chịu sự kiểm tra của chủ thể; Các hành vi của đối tượng là 

khách thể của hoạt động kiểm tra. Mục đích là nhằm bảo đảm hoạt động của 

đối tượng diễn ra đúng theo những quy định, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả 

của hoạt động. 

Kiểm tra là những hoạt động nhằm bảo đảm cho con người trong tổ chức 

luôn có những hành vi phù hợp. Do đó, mục đích hay mục tiêu của hoạt động 

kiểm tra đều hướng đến bảo đảm hành vi đúng và sẽ tác động đến hiệu quả 

hoạt động của tổ chức. 

- Làm sáng tỏ và chính xác hơn các mục tiêu kế hoạch. Nếu như từng cá 

nhân không thực sự hiểu, nhớ, nắm bắt được mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 

cũng như tiến độ thực thi kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ là công cụ, cách thức 

nhắc lại những tiêu chí đó để người làm việc cho tổ chức có thể định hướng 

lại. 
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- Xác định và dự đoán những chiều hướng chính và những thay đổi cần 

thiết liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp, đặc biệt đó là đơn vị sự 

nghiệp hoạt động như doanh nghiệp: thị trường, sản phẩm, tài nguyên, v.v. Quá 

trình kiểm tra sẽ chỉ ra được những xu hướng có thể phải thay đổi. Khi lập kế 

hoạch có thể chưa thực sự sát với thị trường. Các đơn vị sự nghiệp công lập cung 

cấp dịch vụ hàng hóa trên một số lĩnh vực có thể điều chỉnh lại kế hoạch để phù 

hợp với đòi hỏi của khách hàng, thị trường. 

- Phát hiện kịp thời những vấn đề sai và những đơn vị chịu trách nhiệm 

để sửa sai. Có thể không có hoạt động kiểm tra đơn vị cũng có thể phát hiện 

được sai lầm, thiếu sót. Nhưng có thể chậm hơn so với có kiểm tra. Điều này 

cũng đồng nghĩa kiểm tra sẽ hạn chế được sớm những hậu quá xấu của đơn 

vị, tổ chức. 

- Làm đơn giản hoá các vấn đề uỷ quyền, chỉ huy, quyền hành và trách 

nhiệm. Khi kiểm tra thường gắn liền, rõ hơn ai sẽ chịu trách nhiệm với sai sót của 

bộ phận. Hoặc thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập hay từng trưởng phòng hay 

của từng nhân viên. 

- Pháp thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại bớt những gì 

không cần thiết. Nếu kiểm tra trước được tiến hành, những điểm hạn chế hay 

tốt đều có thể dễ dàng nhận biết để có thể đưa vào báo cáo tổng kết từng giai 

đoạn. Khi có thông tin kiểm tra sẽ không gây những tranh luận hay phải đi 

điều tra lại. 

- Phổ biến những chỉ dẫn cần thiết một cách liên tục, điều chỉnh kịp thời 

các hoạt động nhằm cải tiến sự hoàn tất công tác tiết kiệm thì giờ công sức 

của mọi người để gia tăng năng suất và lợi nhuận cao. 

3. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA 

Kiểm tra là nhu cầu cơ bản nhằm hoàn thiện các quyết định trong quản 

trị. Kiểm tra thẩm định tính đúng sai của đường lối, chiến lược, kế hoạch, 

chương trình và dự án; tính tối ưu của cơ cấu tổ chức đơn vị; tính phù hợp của 

các phương pháp mà nhà quản lý đã và đang sử dụng để tổ chức đạt được mục 

tiêu mong muốn. 
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Kiểm tra nhằm đảm bảo cho các kế hoạch được thực hiện với hiệu quả 

cao nhờ việc chủ động phát hiện kịp thời những sai lầm trước khi chúng trở 

nên nghiêm trọng. 

Kiểm tra nhằm đảm bảo thực thi quyền lực quản trị của những nhà quản 

lý. Nhờ kiểm tra, các nhà quản lý có thể kiểm soát được những yếu tố sẽ ảnh 

hưởng đến sự thành công của tổ chức. Kiểm tra giúp cho nhà quản lý/quản trị 

sử dụng hiệu quả nguồn lực. Như có dấu hiệu chỉ đường, sẽ làm cho hoạt 

động của tổ chức thực hiện các mục tiêu giống như cỗ xe chạy đúng đường và 

do đó mức độ tiêu hao nguồn lực hợp lý, hiệu quả hơn. 

Kiểm tra giúp tổ chức theo sát và đối phó với sự thay đổi của môi 

trường. Thay đổi là thuộc tính tất yếu của môi trường. Nhờ kiểm tra các nhà 

lãnh đạo sẽ nắm được bức tranh toàn cảnh về môi trường và có những phản 

ứng thích hợp trước các vấn đề và cơ hội thông qua việc phát hiện kịp thời  

những thay đổi đang và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vi. 

Kiểm tra tạo tiền đề cho quá trình hoàn thiện và đổi mới. Kiểm tra giúp 

cho các nhà quản lý bắt đầu lại chu trình cải tiến mọi hoạt động của tổ chức 

thông qua việc xác định những vấn đề và cơ hội phát triển tổ chức. 

Tạo điều kiện để thực hiện một cách thuận lợi các chức năng uỷ quyền, 

chỉ huy và thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân. 

Thông qua hoạt động kiểm soát/kiểm tra và phổ biến kịp thời thông tin 

có được từ quy trình kiểm tra mục tiêu, chuẩn mực để đánh giá kịp thời cho 

người lao động. Điều này giúp người lao động định hình ra kết quả cần phải 

đạt được và là động lực cho họ làm việc tốt hơn. 

Đảm bảo trật tự và kỷ luật trong tổ chức khi thực thi công việc. Hoạt 

động kiểm tra sẽ tạo ra môi trường trật tự, kỷ luật trong tổ chức. Hệ thống 

kiểm soát/kiểm tra hiệu quả sẽ đặt người làm việc dưới sự kiểm tra thường 

xuyên và giúp họ thực thi công việc tốt. 

Kiểm tra sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những sai lệch, rủi ro. Rủi ro, sai 

lệch nhỏ có thể không ảnh hưởng đến kết quả của đơn vị, phòng. Nhưng nếu 

sai lệch đó không bị loại bỏ, khắc phục và bị lặp đi, lặp lại nhiều lần sẽ làm 
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cho mục tiêu của đơn vị, phòng khó đạt được. Kiểm tra sẽ giúp loại bỏ những 

sai lệch đó và không để cho nó lặp lại. 

 4. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM 

TRA 

4.1. Nhiệm vụ của hoạt động kiểm tra 

Nhiệm vụ chung của kiểm tra trong hoạt động của tổ chức là thông qua 

kiểm tra phải phát hiện ra những sai lệch của thực tế so với mục tiêu, từ đó đề 

ra các biện pháp thích hợp và kịp thời để cải tiến, hoàn thiện quá trình xây 

dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện kế hoạch. Về mặt cụ thể, công tác 

kiểm tra phải thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Thu thập thông tin, dữ kiện liên quan tới nội dung kiểm tra; 

- Xác định các tiêu chuẩn để kiểm tra; 

- Lựa chọn các phương pháp kiểm tra cho phù hợp; 

- Xác định các điểm, trọng số kiểm tra; 

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động 

được giao; 

- Chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

- Phát hiện những sai sót, thiếu sót của việc thực hiện; 

- Đưa ra kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ so với mục tiêu ban đầu. 

Muốn thực hiện được những nhiệm vụ trên cần phải xác định rõ nội 

dung kiểm tra, mức độ kiểm tra. Trên thực tế, mỗi một sai lầm có thể phát 

sinh từ nhiều khâu, có liên quan tới nhiều bộ phận và cá nhân khác nhau. Vì 

vậy, để xác định đầy đủ nhất về nguyên nhân cũng như hậu quả của những sai 

lầm đó cần phải tổ chức kiểm tra một cách toàn diện. Tuy nhiên, điều này 

không phải khi nào cũng thực hiện được và không phải khi nào cũng cần thiết 

phải thực hiện như thế mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Cách kiểm tra hiệu 

quả nhất để thu hút được sự ủng hộ của đông đảo mọi người trong tổ chức là 

thực hiện một cách khoa học, có kế hoạch, có tổ chức chặt chẽ, có phương 

pháp đúng để sao cho chỉ cần tiêu tốn sức lực, thời gian, tài chính một cách ít 

nhất nhưng vẫn đạt được mục tiêu đề ra. 
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4.2. Nội dung của hoaṭ đôṇg kiểm tra. 

4.2.1. Kiểm tra quá trình kết quả thực thi công việc 

Kiểm tra này nhằm đánh giá lại mức độ tiến hành các hoạt động cung 

cấp hàng hóa và dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập có tuân thủ theo đúng 

quy trình, thủ tục, yếu tố đầu vào và các yêu tố đầu ra. 

Kiểm tra quá trình kết quả thực thi công việc thường là giám sát trực 

tiếp để đánh giá, thẩm định các công việc đang diễn ra, đồng thời điều chỉnh 

ngay các sai sót (nếu có). 

Kiểm tra quá trình tập trung vào việc nội dung công việc có được thực 

hiện đúng theo yêu cầu, kế hoạch đề ra hay không để kịp thời đưa ra những 

điều chỉnh cho phù hợp. 

4.2.2. Kiểm tra kết quả thực thi công việc 

Kiểm tra kết quả thực thi công việc có thể thực hiện ngay sau khi quá 

trình hoạt động cung cấp dịch vụ và hàng hóa đã kết thúc. Hình thức này cũng 

có thể là khâu cuối của quá trình kiểm soát/kiểm tra hoạt động của việc cung 

cấp sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. 

Cũng có thể tiến hành hậu kiểm sau một khoảng thời gian nhất định 

nhằm đánh giá tác động của hoạt động cung cấp dịch vụ và hàng hóa của đơn 

vị sự nghiệp công lập đối với xã hội, công dân. Thông thường có thể tiến hành 

kiểm tra này 3 đến 6 tháng và có thể lặp lại. 

Kiểm tra sau khi kết thúc hoạt động cung cấp sản phẩm hàng hóa và 

dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập có thể giúp cho đơn vị sự nghiệp công 

lập phát hiện ra được những sai lệch của hoạt động cung cấp dịch vụ và hàng 

hóa đã xẩy ra vào thời điểm nào và từ đó dễ dàng hơn tìm kiếm nguyên nhân. 

Kiểm tra sau khi kết thúc hoạt động nhằm giúp đơn vị sự nghiệp công 

lập sẽ nhận biết những nguyên nhân của sai lệch và tìm kiếm biện pháp khắc 

phục thông qua thay đổi những nội dung liên quan đến hoạt động cung cấp 

dịch vụ và hàng hóa. Điều này sẽ giúp hoàn thiện hoạt động cung cấp dịch vụ 

và hàng hóa của đơn vị sự nghiệp công lập trong tương lai. 
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Kiểm tra kết quả thực thi công việc tập trung vào việc đánh giá kết quả 

thực thi với mục tiêu ban đầu để đưa ra những nhận định, đánh giá làm căn cứ 

cho việc đưa ra các quyết định khen thưởng, kỷ luật và đúc rút kinh nghiệm. 

4.2.3. Kiểm tra tác nghiệp 

Kiểm tra tác nghiệp nhằm xác định thành tích của cá nhân và các tổ, 

đội, nhóm công tác. Trong hoạt động kiểm tra tác nghiệp ngày, các yếu tố cần 

kiểm tra, đánh giá tập trung vào hai nội dung trọng tâm là nhân lực và vật lực. 

Khi thực hiện kiểm tra tác nghiệp cần kiểm tra ở cả bốn phương diện: 

số lượng, chất lượng, thời gian và chi phí. 

4.2.4. Kiểm tra hành vi 

 Kiểm tra hành vi là hoạt động kiểm tra việc thực hiện công việc của nhân 

viên dưới quyền. Mỗi công việc của nhân viên đều có những tiêu chuẩn định 

sẵn để vạch rõ những gì họ phải làm. Những tiêu chuẩn này phải rõ ràng, 

khách quan, cụ thể và đo lường được.  

 Khi kiểm tra hành vi phải dùng những tiêu chuẩn tuyệt đối đã được thiết 

lập sẵn. Điều đó có nghĩa là, nhân viên được đánh giá theo một tiêu chuẩn cố 

định chứ không phải so sánh người này với người khác.  

 Ngoài ra, kiểm tra hành vi cũng có thể sử dụng những tiêu chuẩn tương 

đối, tức là so sánh người này với người khác. Sử dụng phương pháp này tránh 

được thiên kiến thổi phồng tất cả nhân viên trong đơn vị.  

 Bên cạnh đó, kiểm tra hành vi còn có thể sử dụng phương pháp quản lý 

bằng mục tiêu của nhân viên và đánh giá nhân viên qua trao đổi.  Những cuộc 

trao đổi, thảo luận sẽ giúp cho nhân viên làm việc tích cực hơn khi họ cảm 

thấy sự đánh giá là công bằng, quản lý thành thật và tạo bầu tâm lý xây dựng.  

5. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA 

5.1. Các nguyên tắc chung 

5.1.1. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam 

đối với hoạt động kiểm tra, giám sát 

Trước hết, cần phải khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo là nguyên tắc 

Hiến định ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua thực tiễn, 
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qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là ngọn cờ lãnh đạo đưa cách mạng Việt 

Nam đến thắng lợi cuối cùng. Uy tín và năng lực thực tiễn cách mạng của 

Đảng đã được thực tiễn chứng minh, nhân dân và Nhà nước ghi nhận. Nguyên 

tắc Đảng lãnh đạo trở thành nguyên tắc Hiến định từ Hiến pháp 1980 và tiếp 

tục được khẳng định trong Hiến pháp 2013: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực 

lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo nhưng đảng không đứng 

trên, đứng ngoài pháp luật. Mọi tổ chức và đảng viên đều phải hoạt động theo 

pháp luật. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, do đó luôn coi trọng 

công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và 

phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát thường dẫn đến 

hệ quản là  khen thưởng và kỷ luật. Vì vậy, cần phải có sự lãnh đạo của Đảng 

để bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng mục tiêu, mục đích đề ra. 

Đảng lãnh đạo bằng việc ra đường lối, chủ trương dưới hình thức Đại 

hội, nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở đó, các cơ quan Nhà nước, cơ quan 

hành chính Nhà nước sẽ thể chế hoá thành các văn bản quản lý Nhà nước, tổ 

chức thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Đảng lãnh đạo công tác tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức, định hướng 

sắp xếp, thành lập cơ quan hành chính Nhà nước. 

Đảng lãnh đạo công tác cán bộ. Đảng lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ và giới thiệu những Đảng viên, quần chúng ưu tú của mình vào những vị 

trí chủ chốt trong bộ máy hành chính Nhà nước.  

Các tổ chức Đảng, đảng viên tích cực thực hiện việc tuyên truyền, giáo 

dục, thuyết phục và nêu gương để tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động sự tham gia quản lý Nhà 

nước của nhân dân. 

Thông qua các cấp uỷ Đảng, uỷ ban kiểm tra Đảng các cấp thực hiện 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để lãnh đạo hoạt động của nền hành 

chính Nhà nước.  
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5.1.2. Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Bản chất nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 

do dân và vì dân. Với chế độ chính trị nhất nguyên, nhất đảng do Đảng Cộng 

sản lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Do đó, nguyên tắc tập 

trung dân chủ là đặc trưng của hoạt động quản lý trong khu vực nhà nước, 

khu vực công ở Việt Nam. 

Nguyên tắc này bảo đảm sự vận hành, hoạt động kiểm tra được tập 

trung, thống nhất và thông suốt từ trung ương đến cơ sở, phát huy quyền tự 

chủ, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị.. 

Thực hiện dân chủ để huy động sự chủ động, tinh thần sáng tạo, dám 

nghĩ, dám làm, tính năng động của các cơ quan  đơn vị, viên chức trong cơ 

quan; thu hút được nhiều sáng kiến, cách làm hay, mới của địa phương, của 

cơ sở. Các đơn vị được tự chủ, tụ chịu trách nhiệm trong phạm vi quản lý của 

mình. 

Tuy nhiên dân chủ phải đi liền với tập trung để tránh căn bệnh dân chủ 

hình thức, tình trạng vô chính phủ, dân chủ quá chớn. Có tập trung để nâng 

cao tính trách nhiệm trong các quyết định quản lý của các cơ quan. Dân chủ đi 

với tập trung bảo đảm việc ra các quyết định quản lý được nhanh chóng, kịp 

thời ứng phó các nhu cầu của xã hội. Nhưng tập trung không có nghĩa là 

chuyên quyền, độc đoán, sa vào quan liêu, chủ nghĩa duy ý chí. Vì vậy dân 

chủ luôn đi liền với tập trung. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc bắt 

buộc của hoạt động quản lý. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi thiểu số phải phục tùng đa số, cá 

nhân phục tùng tổ chức. 

 Tập trung trên cơ sở dân chủ cao độ. Chỉ có tập trung đúng đắn mới có 

thể bảo đảm thực hiện dân chủ. Tập trung trên cơ sở dân chủ và dân chủ thực 

sự dưới sự chỉ đạo của tập trung là hai mặt của một vấn đề có tính nguyên tắc 

trong hoạt động quản lý. 

Ưu điểm của nguyên tắc tập trung dân chủ là quyết sách quản lý tiếp 

thu được nhiều ý kiến đóng góp, đại diện lợi ích của nhiều bên, dễ được các 
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bên chấp nhận. Do đó, có thể khắc phục những nhược điểm do chế độ thủ 

trưởng quyết định. Việc tập trung dân chủ ở mức độ lớn ngăn ngừa được lạm 

quyền. Nhưng khi thực hiện chế độ dân chủ tập trung, nhất là chế độ ủy ban 

cần đề phòng vấn đề đưa ra quyết sách chậm, ỉ lại. Do đó, khi bàn bạc cần dân 

chủ, khi thực hiện cần tập trung, theo chế độ thủ trưởng. 

Nguyên tắc này được thể hiện trên ba phương diện: tổ chức, hoạt động 

và kiểm tra, giám sát. 

Về tổ chức: Hoạt động kiểm tra phải được tiến hành có tổ chức, có 

chương trình, kế hoạch cụ thể. 

Về hoạt động: cấp dưới chịu sự quản lý, điều hành của cấp trên, cá 

nhân phục tùng tổ chức. Các văn bản của cấp dưới không được mâu thuẫn, 

trái với văn bản cấp trên mà là cụ thể hóa và để thực hiện các văn bản của cấp 

trên. Các quyết định, văn bản của cấp trên có hiệu lực bắt buộc thi hành đối 

với cấp dưới. Hoạt động kiểm tra phải dựa trên cơ sở quy định của pháp luật. 

Về kiểm tra: Cấp trên có quyền kiểm tra hoạt động của cấp dưới. Cấp 

trên có quyền yêu cầu cấp dưới cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt 

động với cấp  trên. Cấp dưới phải thường xuyên phản ánh, cung cấp thông tin 

cho cấp trên biết. 

5.1.3. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là một trong các nguyên tắc 

Hiến định trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN 

Việt Nam. Nội dung của nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình kiểm tra phải 

bảo đảm đúng quy dịnh của pháp luật. Mọi hoạt động kiểm tra phải dựa trên 

cơ sở của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, quy trình thực hiện đã 

được quy định trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, 

kiểm tra, giám sát. 

5.2. Các nguyên tắc đặc thù của hoaṭ đôṇg kiểm tra cấp phòng đơn vi ̣

sư ̣nghiêp̣ công lâp̣. 

5.2.1. Nguyên tắc chính xác, khách quan. 
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 Kiểm tra là hoạt động phức tạp. Đặc biệt hệ quả của kiểm tra có thể dẫn 

đến khen thưởng và kỷ luật. Vì vậy, hoạt động kiểm tra thường bị chi phối bởi 

những nhân tố cả khách quan và chủ quan có thể dẫn đến kết quả kiểm tra 

không đạt như mục tiêu mong muốn. Do đó, hoạt động kiểm tra cần phải tuân 

thủ nguyên tắc chính xác, khách quan. 

 Muốn vậy, hoạt động kiểm tra cần phải dựa trên những chứng cứ, 

những số liệu thực tế đã được kiểm chứng. Chỉ kiểm tra khi có bằng chứng 

xác thực và rõ ràng. Đồng thời hoạt động kiểm tra phải toàn diện, không một 

chiều, thiên kiến, diện kiến.  Mối quan hệ giữa cơ quan, cá nhân kiểm tra với 

cơ quan, cá nhân bị kiểm tra phải khách quan, độc lập.  

5.2.2. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

Đây là một trong những nguyên tắc mang tính thời sự. Bản chất hoạt 

động quản lý là dựa vào pháp luật, dựa vào nội quy, quy chế và phục vụ. 

Công khai trong hoạt động kiểm tra không chỉ là cách thức để mở rộng sự 

giám sát, tham gia của nhân viên, mà còn là cách thức để các cơ quan quản lý 

hoàn thiện mình. 

Nguyên tắc công khai đi liền với tính minh bạch, là điều kiện thuận lợi 

khách hàng và nhân viên và các tổ chức giám sát hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị, tăng tính trách nhiệm của cơ quan và lãnh đạo đơn vị. Thực hiện tốt 

nguyên tắc công khai sẽ giảm phiền hà, tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, 

hạch sách. 

Nguyên tắc này yêu cầu các cơ quan quản lý khi thực hiện kiểm tra 

phải công bố công khai các quy trình, thủ tục trong hoạt động. Công khai các 

quyền và trách nhiệm của cơ quan kiểm tra; quyền và nghĩa vụ của đơn vị, cá 

nhân bị kiểm tra. Các quy trình, thủ tục, trình tự thực hiện kiểm tra phải dựa 

trên cơ sở quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, do kiểm tra là hoạt động đặc thù, nên trong một số trường 

hợp theo quy định của pháp luật, những kết luận của hoạt động kiểm tra, 

thanh tra có thể được giữ bí mật hoặc giới hạn phạm vi công khai. Tuy vậy, 

không được lợi dụng quy định này để trục lợi trong hoạt động kiểm tra. 
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5.2.3. Nguyên tắc đúng pháp luật 

Nguyên tắc này đòi hỏi hoạt động kiểm tra phải căn cứ vào các quy 

định của pháp luật dể thực hiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành kiểm tra 

phải thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ pháp luật. 

Quy trình kiểm tra, nội dung kiểm tra, cơ sở thực hiện hoạt động kiểm 

tra của lãnh đạo cấp phòng phải dựa trên các quy định của pháp luật, dựa trên 

các căn cứ xác đáng. 

Các kết luận của kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật về 

thẩm quyền, nội dung, hình thức theo quy định. 

6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG KIỂM TRA 

Trong quá trình xây dựng các hệ thống kiểm tra và tiến hành công tác 

kiểm tra cần tuân theo các yêu cầu sau đây: 

-  Kiểm tra phải có trọng điểm 

Khi đã xác định rõ mục đích kiểm tra, cần phải xác định nên kiểm tra ở 

đâu để tập trung sự chú ý vào các khu vực và các điểm kiểm tra đó. Thông 

thường đó là các khu vực hoạt động thiết yếu hay xảy ra sai sót, tập trung 

nhiều nguồn lực. Trên thực tế các nhà quản lý phải lựa chọn và xác định phạm 

vi cần kiểm tra. Nếu không xác định được chính xác khu vực trọng điểm, như 

kiểm tra trên một khu vực quá rộng, sẽ làm tốn kém thời gian, lãng phí tiền 

bạc, nguyên vật liệu và việc kiểm tra sẽ kém hiệu quả. 

- Kiểm tra tại nơi xảy ra hoạt động và có kế hoạch rõ ràng 

Yêu cầu này đòi hỏi việc kiểm tra không chỉ dựa vào các số liệu và báo 

cáo thống kê mà phải được tiến hành ngay tại nơi diễn ra các hoạt động và 

phải được thực hiện theo một kế hoạch cụ thể, rõ ràng. 

-  Kiểm tra cần chú trọng tới số lượng nhỏ các nguyên nhân 

Yêu cầu này nêu rõ: Trong một cơ hội ngẫu nhiên nhất định, một số 

lượng nhỏ các nguyên nhân cũng có thể gây ra đa số các kết quả. Đây là một 

yêu cầu rất quan trọng tạo cơ sở khoa học cho các nhà quản trị khi họ cố gắng 

xác định các khu vực hoạt động thiết yếu, các điểm kiểm tra thiết yếu. Yêu 

cầu này cũng đòi hỏi trong quá trình kiểm tra phải xem xét kỹ càng mọi 
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nguyên nhân gây nên những sai lệch của hoạt động so với kế hoạch để có thể 

đề ra các biện pháp điều chỉnh có hiệu quả 

- Bản thân người thực hiện hoạt động phải tự kiểm tra 

Yêu cầu này đòi hỏi mỗi người, mỗi bộ phận phải tự kiểm tra mình là 

tốt nhất. Khả năng tự kiểm tra để tự hoàn thiện thể hiện trình độ phát triển cao 

của một hệ thống. 

- Kiểm tra phải được thiết kế căn cứ trên kế hoạch hoạt động của tổ 

chức và căn cứ theo cấp bậc của đối tượng được kiểm tra 

Cơ sở để tiến hành kiểm tra thường là dựa vào kế hoạch. Do vậy, nó 

phải được thiết kế theo kế hoạch hoạt động tổ chức. Mặt khác, kiểm tra còn 

cần được thiết kế căn cứ theo cấp bậc của đối tượng được kiểm tra 

-  Kiểm tra phải công khai, khách quan, chính xác 

Quá trình quản trị dĩ nhiên là bao gồm nhiều yếu tố chủ quan của nhà 

quản trị, nhưng việc xem xét các bộ phận cấp dưới có làm tốt công việc hay 

không, không thể là sự phán đoán chủ quan. Nếu như thực hiện kiểm tra với 

những định kiến có sẵn sẽ không cho chúng ta có được những nhận xét và 

đánh giá đúng mức về đối tượng được kiểm tra, kết quả kiểm tra sẽ bị sai lệch 

và sẽ làm cho tổ chức gặp phải những tổn thất lớn 

- Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với nền văn hoá của tổ chức 

Để việc kiểm tra có hiệu quả cao cần xây dựng một quy trình và các 

nguyên tắc kiểm tra phù hợp với nét văn hoá của tổ chức. Nếu nhà quản trị 

trong tổ chức có phong cách lãnh đạo dân chủ, nhân viên làm việc tự giác, 

luôn sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm thì việc kiểm tra hoạt động của cấp 

dưới và nhân viên không nên thực hiện quá thường xuyên. Ngược lại, nếu 

nhân viên cấp dưới quen làm việc với các nhà quản trị có phong cách độc 

đoán, thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, chi tiết và nhân viên có tính ỷ lại, không 

có khả năng linh hoạt thì không thể áp dụng cách kiểm tra, trong đó nhấn 

mạnh đến sự tự giác hay tự điều chỉnh của mỗi người. 
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- Kiểm tra phải hiệu quả, tiết kiệm 

Các kỹ thuật và cách tiếp cận kiểm tra được coi là có hiệu quả khi 

chúng có khả năng làm sáng tỏ nguyên nhân và điều chỉnh những sai lệch 

tiềm tàng và thực tế so với kế hoạch với mức chi phí nhỏ nhất. Yêu cầu này 

đòi hỏi lợi ích của kiểm tra phải tương xứng với chi phí cho nó. Mặc dù yêu 

cầu này là đơn giản nhưng khó trong thực hành. Thông thường các nhà quản 

trị phải bỏ ra nhiều chi phí tốn kém cho công tác kiểm tra nhưng kết quả thu 

được do kiểm tra lại không tương xứng.  

-  Kiểm tra phải đưa đến hành động 

Dựa vào kết quả kiểm tra nhà quản lý phải hành động. Có thể đó là sắp 

xếp lại tổ chức, điều chỉnh lại kế hoạch, cắt giảm chi tiêu, đào tạo lại nhân 

viên, thay đổi phong cách lãnh đạo. 

Nếu nhận ra sai lệch so với kế hoạch đặt ra mà không điều chỉnh, thì 

việc kiểm tra mất tác dụng, ý nghĩa. 

-  Kiểm tra phải đồng bộ, linh hoạt, đa dạng 

Muốn cho việc kiểm tra đem lại hiệu quả thiết thực thì cần tiến hành 

đồng bộ ở nhiều khâu, kết hợp nhiều phương pháp với nhau. Các phương 

pháp kiểm tra, hình thức kiểm tra cũng phải được áp dụng linh hoạt, uyển 

chuyển, phù hợp với từng đối tượng, quy mô, mục đích của kiểm tra.  

7. CĂN CỨ, PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM 

TRA 

7.1. Căn cứ hoaṭ đôṇg kiểm tra 

Khi tiến hành hoạt động kiểm tra, quy mô, mức độ, tầm quan trọng và  

cách thức, phương pháp thực hiện sẽ phải dựa trên những căn cứ cơ bản sau: 

- Căn cứ vào phạm vi, quy mô của cuộc kiểm tra: Dựa trên căn cứ này 

huy động nhân sự, tổ chức tham gia kiểm tra cũng như bố trí kinh phí cho 

hoạt động kiểm tra. 

- Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra: Dựa trên căn cứ này để biết được tiến 

trình, đối tượng, mục tiêu, các nội dung cần phải thực hiện hoạt động kiểm 

tra. 
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- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của hoạt động kiểm tra: Căn cứ này 

để đoàn kiểm tra, các cá nhân thực hiện kiểm tra biết rõ được nội dung cần 

kiểm tra, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và quy định của pháp luật 

để thực hiện việc kiểm tra. 

- Căn cứ vào mong muốn, ý chí của lãnh đạo: Đối với cấp phòng, đặc 

thù là hoạt động kiểm tra nội bộ giữa lãnh đạo với nhân viên để thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Vì vậy, hoạt động kiểm tra phụ thuộc vào ý chí của lãnh 

đạo.  

7.2. Phương pháp tiến hành hoaṭ đôṇg kiểm tra 

Phương pháp tiến hành hoạt động kiểm tra là cách thức, biện pháp mà 

cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra sử dụng để thực hiện hoạt động kiểm 

tra nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

Thông thường, ở cấp phòng, hoạt động kiểm tra thường sử dụng các 

phương pháp cơ bản sau: 

- Phương pháp thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ liên 

quan: thông tin này có được thông quan việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu được 

lưu trữ, hình thành tại cơ quan đơn vị, cá nhân bị thanh tra. 

- Thu thập ý kiến từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức: lãnh đạo cấp phòng 

kiểm tra trực tiếp trao đổi với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan để 

thu thập thông tin. Hoặc có thể thông quan điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi để 

nắm được thông tin. 

- Tham vấn ý kiến của các nhà chuyên môn: lãnh đạo cấp phòng kiểm 

tra thông qua trao đổi với những chuyên gia am hiểu về lĩnh vực kiểm tra để 

tham vấn. Thông thường, phương pháp này thường áp dụng với những lĩnh 

vực kiểm tra mang tính chuyên sâu, chuyên môn nghiệp vụ cao. 

- Chất vấn đối tượng giám sát, kiểm tra: Phương pháp này thực hiện 

thông qua người kiểm tra đặt những câu hỏi để đối tượng bị kiểm tra trả lời. 

Trên cơ sở những ý kiến trả lời, người kiểm tra tổng hợp thông tin, đối chiếu 

với những quy định để đưa ra kết luận cho phù hợp. 
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- Phương pháp quan sát: Lãnh đạo cấp phòng thông qua quan sát trực 

tiếp hành vi, cử chỉ của nhân viên hoặc thông qua sự hỗ trợ của các thiết bị 

(máy quay, ghi âm,..) để quan sát và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của 

nhân viên. 

7.3. Quy trình tiến hành hoaṭ đôṇg kiểm tra 

7.3.1. Bước 1: Xác định các vấn đề cần kiểm tra 

Hoạt động kiểm tra được tiến hành khi có vấn đề xảy ra trong hoạt 

động quản lý. Do đó, trước khi bắt đầu quá trình kiểm tra, nhà quản lý cần 

chắc chắn rằng hoạt động quản lý thực sự đang có vấn đề cần phải kiểm tra  

Xác định vấn đề là một nội dung quan trọng nhất của quy trình kiểm tra, vì 

chỉ khi chúng ta xác định được vấn đề đúng thì chúng ta mới có thể bảo đảm 

rằng hoạt động kiểm tra là cần thiết. 

Vấn đề cần kiểm tra xuất hiện khi có sự khác biệt giữa thực tế đang tồn 

tại với:  

- Các quy định, tiêu chuẩn, kế hoạch, chính sách đã có;  

- Ý kiến, chỉ đạo của cấp trên; 

- Yêu cầu của xã hội;  

- Đề nghị của cấp dưới; 

- Với sự phát triển trong tương lai; 

- Xuất hiện đơn thư, khiếu nại, tố cáo; 

- Kết quả công việc chưa đạt mong muốn của nhà quản lý; 

Trên cơ sở xác định vấn đề cần kiểm tra, nhà quản lý/lãnh đạo cấp 

phòng cần phân tích vấn đề kiểm tra để tiến hành các công việc tiếp theo 

của hoạt động kiểm tra. Việc phân tích vấn đề kiểm tra tập trung vào các 

nội dung: 

- Tập hợp các dữ liệu về tình huống: 

Cần phân biệt sự kiện khách quan và ý kiến. Trong những vấn đề liên 

quan đến các cá nhân với nhau, ý kiến của mọi người rất mạnh mẽ và bị ảnh 

hưởng bởi cảm xúc. 
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Cần phải thu thập và tổ chức các dữ liệu thích hợp cho vấn đề. Do 

thông tin về vấn đề có thể rất phức tạp nên cần phải biết lựa chọn những 

thông tin được cho là quan trọng. 

- Xác định phạm vi vấn đề kiểm tra: 

Cần xác định rõ ai và cái gì liên quan. Đó là vấn đề ảnh hưởng đến toàn 

bộ công việc, tổ chức hay bộ phận, một vài thành viên.  

Xác định rõ phạm vi vấn đề sẽ giúp cho việc xác định nguồn lực để 

thực hiện sau nay. 

- Xác định hậu quả vấn đề kiểm tra: 

Dự tính trước những hậu quả có thể xảy ra khi quyết định vấn đề để 

thấy có cần phải phân tích thêm hay chuẩn bị thêm nguồn lực hay không. 

- Xem xét những hạn chế có thể ảnh hưởng đến giải pháp của vấn đề: 

Cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện giải pháp. Lựa 

chọn, phân loại các yếu tố để có thể xem xét điều chỉnh các giải pháp cho phù 

hợp. 

 7.3.2. Bước 2: Lập kế hoạch kiểm tra 

 Trên cơ sở xác định rõ vấn đề kiểm tra, chủ thể kiểm tra cần phải lập 

kế hoạch kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra phải nêu rõ: 

 - Xác định đối tượng kiểm tra:  

 + Đối tượng kiểm tra là ai? Tổ chức nào? 

 + Đối tượng kiểm tra có quan hệ như thế nào? 

 + Đối tượng kiểm tra có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? 

 + Dư luận đánh giá thế nào về đối tượng kiểm tra.v.v.v 

 - Xác định rõ mục đích kiểm tra: 

 Mục đích kiểm tra thường được quy định trong các văn bản pháp luật 

hoặc trong nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Mục đích kiểm tra để trả lời 

cho câu hỏi. Việc kiểm tra để làm gì? Có tác dụng như thế nào? Tại sao lại 

phải kiểm tra?. 

 - Xác định rõ nội dung kiểm tra: 

 Nội dung kiểm tra trả lời cho câu hỏi kiểm tra cái gì? Đó là: 



 259 

 + Nội dung vấn đề cần làm sáng tỏ: tài chính, nhân sự, chấp hành kỷ 

luật,... 

 + GIới hạn và mức độ của vấn đề kiểm tra; 

 + Những sai phạm; 

 + v.v. 

 - Xác định rõ yêu cầu kiểm tra: 

 Yêu cầu kiểm tra là những đòi hỏi đối với đối tượng bị kiểm tra và 

các đối tượng có liên quan để hoạt động kiểm tra được tiến hành thuận tiện, 

đúng quy định và tuân thủ pháp luật. Các yêu cầu kiểm tra thường là: 

 + Nắm vững mục đích, nội dung kiểm tra; 

 + Xác định rõ trọng tâm kiểm tra; 

 + Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể kiểm tra,  

 + Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung kiểm 

tra; 

 + Sử dụng các phương pháp, nghiệp vụ kiểm tra phù hợp; 

 + Cung cấp thông tin; 

 + Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; 

 - Xác định rõ phương pháp kiểm tra: 

 Chủ thể kiểm tra căn cứ vào nội dung, mức độ, đặc điểm đối tượng 

kiểm tra để lựa chọn phương pháp kiểm tra cho phù hợp và hiệu quả. Các 

phương pháp cơ bản đó là: 

 - Thu thập tài liệu; 

 + Tham vấn chuyên gia; 

 + Nghe đối tượng kiểm tra báo cáo; 

 + Nghe dư luận,... 

 - Xác định rõ thời gian kiểm tra: 

 Căn cứ vào quy định của pháp luật và quy định của cơ quan, trong kế 

hoạch kiểm tra cần nêu rõ thời hạn, thời điểm kiểm tra. 
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7.3.3. Bước 3: Thông báo kế hoạch kiểm tra 

Sau khi kế hoạch kiểm tra được ban hành, chủ thể kiểm tra cần thông 

báo công khai kế hoạch kiểm tra để đối tượng kiểm tra được biết. Việc thông 

báo này vừa bảo đảm tính công khai, khách quan của hoạt động kiểm tra. Vừa 

để cho đối tượng chủ động chuẩn bị các thông tin phục vụ cho hoạt động 

kiểm tra. 

7.3.4. Bước 4: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

Đây là giai đoạn trước khi thực hiện kiểm tra. Chủ thể kiểm tra cần 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động kiểm tra:  

- Nghiên cứu tổng quát về vấn đề kiểm tra:  

+ Nội dung kiểm tra; 

+ Đối tượng kiểm tra; 

- Quán triệt mục đích, yêu cầu và phạm vi kiểm tra: 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn kiểm tra: 

- Xây dựng lộ trình thực hiện kiểm tra; 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất để kiểm tra: kinh phí, các trang thiết bị trợ 

giúp cho hoạt động kiểm tra. 

7.3.5. Bước 5: Tổ chức thực hiện kiểm tra 

Bước này gồm các nội dung cơ bản: 

- Yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo: Chủ thể kiểm tra yêu cầu đối 

tượng kiểm tra báo cáo bằng văn bản về vấn đề kiểm tra. Chủ thể kiêm tra có 

thể yêu cầu đối tượng báo cáo thêm các thông tin liên quan để phục vụ hoạt 

động kiểm tra nếu cần thiết. 

- Nghiên cứu, phân tích báo cáo của đối tượng kiểm tra: Bằng kiến thức 

chuyên môn, bằng hiểu biết của mình và các phương pháp phân tích, thu thập, 

xử lý số liệu, chủ thể kiểm tra đưa ra những nhận định, kết luận nguyên nhân 

của vấn đề kiểm tra. 

- Trao đổi để nắm thông tin: chủ thể kiểm tra có thể trao đổi với đối 

tượng kiểm tra và các cá nhân, đơn vị liên quan để có thêm thông tin cho kết 

luận kiểm tra. 
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- Đi thực địa để kiểm tra tại chỗ. 

7.5.6. Bước 6: Kết thúc kiểm tra. 

Ở bước này, chủ thể kiểm tra cần phải làm những việc sau: 

- Đưa ra kết luận kiểm tra.  Báo cáo kết quả kiểm tra thể hiện ở dạng 

văn bản thường gồm các phần sau: 

Phần mởi đầu: nêu căn cứ kiểm tra, tóm tắt diễn biến hoạt động kiểm 

tra. 

Phần nội dung: Nêu rõ những nội dung được kiểm tra, đưa ra những 

nhận định kết luận, đánh giá; đề xuất những kiến nghị, yêu cầu đối với đối 

tượng kiểm tra; ghi nhận những phản hồi, kiến nghị của đối tượng kiểm tra 

- Báo cáo kết quả kiểm tra: Chủ thể kiểm tra, sau khi kết thúc hoạt động 

kiểm tra cần phải báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan, tổ chức, người có 

thẩm quyền. 

7.5.7. Bước7: Công tác sau kiểm tra  

Ở bước này, chủ thể kiểm tra phải thực hiện các công việc: 

- Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đối tượng kiểm tra và những 

vấn đề liên quan; 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra của đối tượng bị 

kiểm tra; 

- Tổ chức thực hiện tổng kết, báo cáo rút kinh nghiệm kiểm tra; 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để phát huy 

tốt nhất hiệu quả kiểm tra. 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

1. Câu hỏi 

1. Phân biệt kiểm tra với thanh tra, kiểm tra với giám sát? 

2. Nội dung cơ bản của kiểm tra? 

3. Những thách thức của kiểm tra nội bộ đơn vị sự nghiệp công lập khi 

chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
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2. Tiǹh huống 

Vào sáng thứ Hai, anh Sang, một quản lý văn phòng, nhận nhiệm vụ 

đối chiếu, ghi địa chỉ, kiểm tra, bỏ vào phong bì và gửi qua đường bưu điện 

2,000 bản thông tin đến khách hàng. Công việc phải thực hiện xong trước 

chiều thứ 6. 

Sang khởi đầu khá tốt. Anh lập một kế hoạch hoàn chỉnh cho nhiệm vụ 

này, lên thời gian biểu cho từng phần công việc. Anh giao việc cho bốn nhân 

viên và hướng dẫn họ kỹ lưỡng. Công việc sẽ được thực hiện theo các quy tắc 

và chuẩn mực được xác định trước cùng sự trợ giúp của các trang thiết bị văn 

phòng sẵn có. 

Sang tự tin rằng anh đã thu xếp mọi việc đâu vào đấy và công việc sẽ 

tiến triển như kế hoạch nên anh để mặc cho nhân viên làm việc. Vài ngày trôi 

qua, Sang thấy rằng "nhóm gửi thư" vẫn đang làm việc tất bật. Thứ 6 đã đến 

và Sang bất ngờ khi nhận ra rằng họ mới chỉ gửi đi được khoảng 1,300 thư. 

Không còn cách nào khác anh phải yêu cầu nhân viên làm thêm giờ và chiều 

tối thứ sáu và ngày thứ bảy để có thể gửi đi hết số còn lại - dù vậy vẫn chậm 1 

ngày. 

 Anh Sang đã mắc phải lỗi gì? 

Nếu là Sang, anh (chị) làm gì để đảm bảo công việc sẽ hoàn thành 

đúng thời hạn? 
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CHUYÊN ĐỀ 10  

KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

 CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CẤP PHÒNG 

1.1. Khái niệm đánh giá hoạt động cấp phòng 

Đánh giá họat động cấp phòng là biện pháp quản lý việc đo lường kết 

quả hoạt động thông qua các chỉ số nói lên sự cống hiến trong việc hoàn thành 

mục tiêu, nhiệm vụ của phòng và cá nhân thực hiện công việc. Kết quả đánh 

giá sẽ nói lên năng lực, trách nhiệm, sự công hiến của bộ phận, cá nhân. Đồng 

thời là cơ sở để đãi ngộ, bố trí, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, khen 

thưởng cụ thể. 

1.2. Ý nghĩa của đánh giá hoạt động cấp phòng 

1.2.1. Đối với tổ chức 

Căn cứ vào các tiêu chí được xác định cụ thể, định lượng, đánh giá hoạt 

động cấp phòng có những tác dụng sau: 

- Tăng cường kiểm soát đối với kết quả thực hiện công việc; 

- Tăng khả năng dự báo về các nguy cơ trong thực hiện công việc; 

- Khuyến khích người quản lý đưa ra các ý kiến phản hồi một cách đầy 

đủ cần thiết hoặc thích đáng đối với thành viên tổ chức, giúp cho họ có thể 

điều chỉnh kịp thời theo hướng tích cực; 

- Xác định được nhu cầu đào tạo, tiềm năng phát triển, xây dựng kế 

hoạch quy hoạch đội ngũ kế cận; 

- Gắn kết và huy động được các thế mạnh của tổ chức với nguồn nhân 

lực để đạt được mục tiêu; 

- Theo dõi, đánh giá được tiến độ thực hiện so với các mục tiêu đề ra;  

- Phát hiện được các khiếm khuyết và có các biện pháp cải tiến điều 

chỉnh kịp thời, cho phép thực hiện được các hoạt động để nâng cao chất 

lượng thực thi công việc; 

- Kết nối chặt chẽ giữa kết quả thực thi của cá nhân và mục tiêu chung của tổ 



 264 

chức. 

1.2.2. Đối với cá nhân  

Thứ nhất, giúp cá nhân người thực hiện tự ý thức được yêu cầu của công 

việc và giúp họ gắn bó với công việc. Đánh giá được kết quả công việc sẽ xác 

định được những yếu kém của bản thân về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. 

Thông qua đánh giá giúp thay đổi tư duy và thực tiễn trong quản lý khi họ biết 

rằng họ đang được tổ chức đánh giá nghiêm túc và công bằng. Qua đó nhận 

diện được giá trị và đóng góp của mình trong tổng thể hoạt động của tổ chức.  

Thứ hai, đánh giá tạo động lực để phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu. 

Trên cơ sở tự ý thức về yêu cầu công việc và khả năng đáp ứng bằng chính 

kết quả mình đã thực hiện cá nhân sẽ xác định được những gì mình phải bổ 

sung, đào tạo, bồi dưỡng năng lực trong tương lai 

Thứ ba, đánh giá góp phần khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Kết quả 

đánh giá giúp công chức xác định được năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ của mình đang ở mức độ nào và khả năng đáp ứng đối với công việc. Tự 

xác định được mức độ thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng của cá nhân so với tiêu 

chuẩn đặt ra. Từ đó, tạo ra ý thức tự phấn đấu, tự đào tạo bồi dưỡng nhằm đáp 

ứng được các tiêu chuẩn đề ra. 

1.3. Những yêu cầu cơ bản trong đánh giá hoạt động cấp phòng 

1.3.1. Đảm bảo phương pháp đánh giá phải phù hợp với mục đích 

đánh giá 

Mục tiêu đánh giá nhân viên rất phong phú, đa dạng như đánh giá để 

cung cấp các thông tin phản hồi (là cơ hội giao tiếp thảo luận với nhân viên để 

có được các thông tin phản hồi nhờ đó cải thiện hiệu năng công tác); Điều 

chỉnh, sửa chữa những sai sót; Thiết lập các chuẩn mực đạo đức làm việc; 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho nhân viên; Tạo động lực kích thích nhân 

viên; Cố vấn đào tạo và nâng cao hiệu quả thực hiện công việc; Đánh giá 

đúng đắn tiềm năng của nhân viên nhằm phát triển tốt nhất nghề nhiệp cá 

nhân; Phát triển, tăng cường sự hiểu biết về công ty; Tăng cường quan hệ tốt 

giữa cấp trên và cấp dưới; Làm cơ sở cho việc trả lương, khen thưởng nhân 
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viên; Tăng cường hiệu quả của hoạch định nguồn nhân lực & tuyển chọn nhân 

viên; Cung cấp thông tin cho việc giải quyết các tương quan nhân sự (như 

thăng thưởng , kỷ luật , buộc thôi việc … ) . Như vậy, có thể thấy đánh giá 

con người cần tùy thuộc vào mục đích đánh giá để xác định tiêu chuẩn và 

phương pháp đánh giá phù hợp. 

1.3.2. Đảm bảo khả năng đo lường được cụ thể kết quả thực hiện công 

việc  

Cho dù áp dụng bất cứ phương pháp đánh giá nào, nhà quản lý cũng nên 

có các tiêu chí đánh giá nhân viên. Các tiêu chí này cần rõ ràng và quan trọng 

nhất là phải đo lường được, tránh đưa ra các tiêu chí "chung chung" dẫn tới sự 

hiểu lầm của cấp dưới. Tiêu chí đánh giá phải gắn liền với nhiệm vụ được 

giao thực hiện và mục tiêu mà tổ chức mong muốn đạt tới. Các tiêu chí phải 

được đưa ra từ đầu kỳ đánh giá để nhân viên hiểu các yêu cầu và sự mong đợi 

của người quản lý đối với mình. Các tiêu chí thể hiện thông qua các chỉ số 

như chỉ số mục tiêu (index of objective point) gắn với mục tiêu phát triển; Chỉ 

số công việc (index of job) hình thành trên cơ sở sự phân tích công việc theo 

đó có bảng mô tả công việc với các chỉ số căn bản như nhiệm vụ, chức trách, 

yêu cầu của công việc...  

1.3.3. Đảm bảo tính tin cậy của kết quả đánh giá 

Tính tin cậy thể hiện sự nhất quán của các đánh giá trong toàn bộ quá 

trình đánh giá cho dù chúng được thực hiện với phương pháp nào. Tức là hệ 

thống đánh giá phải bảo đảm sao cho đối với mỗi đối tượng đánh giá thì kết 

quả đánh giá của các chủ thể đánh giá khác nhau phải thống nhất về cơ bản. 

Hệ thống đánh giá nhân viên dễ chấp nhận hơn đối với các nhà quản lý và 

nhân viên nếu họ nhận thấy hệ thống đó công bằng. Tính công bằng trong 

đánh giá luôn là mối quan tâm của mọi nhân sự trong hệ thống của tổ chức. 

Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc phải đưa ra được việc xếp loại hiệu quả 

theo thời gian và do những người đánh giá khác nhau. Nghĩa là theo thời gian 

những người đánh giá khác nhau sẽ cho kết quả không quá khác biệt với một 

đối tượng cần đánh giá. Điều này đòi hỏi một sự rõ ràng trong các tiêu chí để 
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đánh giá tránh gây thắc mắc hiểu lầm trong nhân viên mỗi khi cần bình bầu 

khen thưởng, tuyển chọn, hay xét nâng lương; động viên khuyến khích nhân 

viên tích cực phấn đấu vươn lên, tự rèn luyện để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ 

được giao. 

1.3.4. Đảm bảo hạn chế được tính chủ quan của chủ thể đánh giá 

Hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên phải có khả năng 

phân biệt một cách chính xác mức độ khác nhau của hiệu quả cá nhân của 

nhân viên và cung cấp những thông tin đặc biệt về các cá nhân cho mục đích 

phát triển. Hay nói khác đi, hệ thống đánh giá cần có khả năng phân biệt một 

cách rõ ràng những người làm việc tốt và những người làm việc chưa tốt. 

Trong đánh giá con người, quan điểm của chủ thể đánh giá chi phối rất mạnh 

đến kết quả đánh giá do yếu tố tâm lý, động cơ, mục đích. Vì vậy, phương 

pháp đánh giá cần dựa trên những căn cứ rõ ràng để hạn chế được một số hiện 

tượng từ tư duy của chủ thể đánh giá như khoan dung quá mức hay quá khắt 

khe, đánh giá căn cứ vào ấn tượng ban đầu, định kiến hoặc thiên vị, đánh giá 

bằng cách đối chiếu với người khác… 

1.4. Các cấp độ đánh giá hoạt động cấp phòng 

1.4.1. Đánh giá một hoạt động cụ thể 

Đánh giá từng hoạt động cụ thể là việc đánh giá các công việc do cá nhân 

thực hiện nhằm đo lường mức độ hoàn thành công việc đã được xác định theo 

quy định về chức trách, nhiệm vụ hay theo sự phân công của lãnh đạo Phòng. 

Các nội dung đánh giá phản ánh số lượng, chất lượng, quy trình thực hiện 

công việc, mức độ tuân thủ ý kiến của lãnh đạo, cơ chế phối hợp, tác dụng của 

kết quả đối với việc thực hiện chức năng chung của phòng. 

1.4.2. Đánh giá chung hoạt động của đơn vị 

Đánh giá hoạt động của đơn vị là quá trình đo lường kết quả thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của cả đơn vị so với mục tiêu đã đặt ra, thể hiện ở chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị đó 

1.4.3. Mối quan hệ giữa các cấp độ đánh giá 

Đánh giá từng hoạt động và đánh giá chung các hoạt động của đơn vị có 
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mối quan hệ hữu cơ với nhau. Đánh giá từng hoạt động là cơ sở để đánh giá 

chung, kết quả đánh giá từng hoạt động cũng là căn cứ để tổng hợp kết quả 

đánh giá chung của đơn vị. Kết quả đánh giá từng hoạt động tốt thì kết quả 

đánh giá chung cũng tương ứng và ngược lại. Do đó, nếu đánh giá hoạt động 

và đánh giá chung nếu không tương thích với nhau thì có thể xuất hiện lỗi 

trong đánh giá và cần xem xét lại kết quả đánh giá nhằm đảm bảo tính khách 

quan và tạo dựng được lòng tin của nhân viên đối với kết quả đánh giá. 

1.4.4. Thời điểm đánh giá hoạt động cấp phòng. 

          1.4.4.1. Đối với việc đánh giá một hoạt động cụ thể. 

Đánh giá từng hoạt động cụ thể được thực hiện thường xuyên, liên tục 

theo tuần, tháng, quý gắn với chức năng chung của phòng. Quá trình này được 

thực hiện liên tục tạo cơ hội để lãnh đạo phòng có thể nắm được đầy đủ thông 

tin về quá trình thực hiện công việc của cấp dưới. Trong đó, có thể phát hiện 

được các lỗi trong thực hiện công việc tạo cơ sở để điều chỉnh, hướng dẫn kịp 

thời, không tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả công việc chung của 

cả đơn vị. 

1.4.4.2. Đối với việc đánh giá chung hoạt động của đơn vị. 

Đánh giá chung hoạt động của đơn vị thường được thực hiện dựa trên cơ 

sở chức năng, nhiệm vụ của bộ phận, phòng ban và căn cứ theo kế hoạch định 

kỹ đã được lập từ trước đó. Thông thường, loại đánh giá này được thực hiện 

theo quý gắn với các mục tiêu định sẵn để đo lường kết quả thực hiện. Đó là 

tập hợp các hoạt động được thực hiện trên cơ sở quá trình thực hiện nhiều 

hoạt động do các cá nhân triển khai. 

2. QUY TRÌNH VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CẤP 

PHÒNG 

2.1. Quy trình và cách thức đánh giá một hoạt động cụ thể. 

2.1.1. Các bước đánh giá. 

Bước 1: Phân tích hoạt động cần đánh giá. 

Đây là bước kết nối các mục tiêu lớn của tổ chức tới các hoạt động hàng 

ngày của mỗi cá nhân. Nhờ tác động vào hiệu suất thực hiện các công việc từ 
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những cá nhân đơn lẻ mà tổ chức có thể hoàn thành được những mục tiêu 

trong chiến lược. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc của 

những nhà lãnh đạo cấp trung là yêu cầu rất thiết yếu của giai đoạn này. Mục 

tiêu của nhân viên được ghi nhận vào mẫu biểu ghi mục tiêu cá nhân của nhân 

viên. Các nhân viên trong bộ phận cũng được yêu cầu xác nhận mục tiêu và 

kiểm soát việc đo lường mục tiêu của cá nhân khác. 

Tiêu chuẩn thực hiện công việc là những yêu cầu về kết quả mà nhà quản 

lý mong muốn người thực hiện công việc đạt được, bao gồm số lượng, chất 

lượng, thời hạn hoàn thành và các chuẩn mực hành vi. Mục đích cơ bản của 

sử dụng tiêu chuẩn công việc trong đánh giá là đảm bảo công chức thực hiện 

đúng các trách nhiệm đã xác định trong bản mô tả công việc tương ứng với 

từng vị trí công chức. Các tiêu chuẩn công việc phải phù hợp với đặc thù công 

việc của vị trí việc làm. Đối với từng vị trí cần phải xác định trọng số cho các 

tiêu chuẩn, xác định cụ thể tiêu chuẩn nào là trọng yếu, tiêu chuẩn nào là thứ 

yếu. Các tiêu chuẩn đó phải có giá trị về nội dung phát triển, không chỉ đáp 

ứng được nhu cầu phát triển của tổ chức trong giai đoạn hiện tại mà cả trong 

tương lai. Các yêu cầu về công việc của từng vị trí cũng không ngừng thay đổi 

theo đòi hỏi khách quan nên các tiêu chuẩn này cũng không cố định mà liên tục 

thay đổi và cần được xem xét lại tuỳ thuộc vào từng thời điểm khác nhau. Tiêu 

chuẩn công việc hỗ trợ đánh giá kết quả công việc của cá nhân rõ ràng, công 

bằng và khách quan hơn, không bị chi phối bởi các yếu tố “ngoài công việc” do 

kết quả được đo lường bằng các chuẩn mực chứ không lệ thuộc vào quan điểm, 

thái độ của chủ thể đánh giá đối với cá nhân bị đánh giá. 

Bước 2: Thu thập thông tin để đánh giá. 

Các thông tin cần cho đánh giá bao gồm: 

- Thông tin chung về công việc: loại công việc cần thực hiện, tính chất 

của công việc, thời gian thực hiện công việc; 

- Thông tin về quy trình, thủ tục, phương pháp thực hiện công việc, các 

trang thiết bị hỗ trợ được sử dụng trong thực hiện công việc; 

- Thông tin về tính chất công việc: đặc điểm môi trường làm việc; mức 
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độ phức tạp của việc giải quyết công việc, các mối quan hệ trong xử lý công 

việc; mức độ áp lực về khối lượng và tần suất công việc, áp lực về thời gian 

để xử lý công việc, áp lực về không gian thực hiện công việc (ví dụ như 

thường xuyên đi công tác xa)…; 

- Thông tin về các nhiệm vụ/thẩm quyền: các hoạt động và trách nhiệm 

cụ thể cần thực hiện, các yêu cầu cụ thể đối với kết quả thực hiện công việc; 

Bước 3: Thực hiện đánh giá kết quả cụ thể. 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn công việc, chủ thể có thẩm quyền tiến hành đo 

lường kết quả thực hiện công việc. Sự đo lường này cần có các chỉ số đánh 

giá để đảm bảo các tiêu chuẩn công việc được đo lường một cách chính xác 

và khách quan, phản ánh đúng những cống hiến của công chức. Căn cứ vào 

kết quả đo lường, chủ thể đánh giá so sánh kết quả đó với yêu cầu tổ chức đặt 

ra để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ (kém/trung bình/khá/tốt). Các 

mức độ này gắn với từng tiêu chuẩn được đánh giá sẽ được quy đổi thành sự 

phân loại chung ở các cấp độ: Không hoàn thành nhiệm vụ, Hoàn thành 

nhiệm vụ ở mức độ trung bình, Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ khá, Hoàn 

thành nhiệm vụ ở mức độ tốt, Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ xuất sắc.  

Khi kết thúc đánh giá cần đưa ra những nhận định dựa vào những ghi 

nhận. Kết quả đánh giá nên được thảo luận với người lao động và những phản 

hồi cần có để giúp đỡ những người thực hiện kém hoàn thiện việc thực hiện 

nhiệm vụ của mình. Sau khi đánh giá cũng cần xác định các mục tiêu và tiêu 

chí cho giai đoạn tiếp theo. Khi kết quả thực hiện không đạt được như mong 

đợi nhà quản lý phải ghi chép lại những hoạt động chưa đáp ứng được yêu 

cầu. Trong một số trường hợp phải ghi rõ cả hình thức kỷ luật để đảm bảo 

rằng các mục tiêu mong đợi, mục tiêu công việc sẽ đạt được trong giai đoạn 

tiếp theo. Người đánh giá phải có một kế hoạch cụ thể để giúp khắc phục 

những khiếm khuyết đó. Kế hoạch này phải bao gồm các nội dung: Vấn đề 

thực thi công việc; Các bước cần tiến hành để cải thiện kết quả công việc; 

Hậu quả xảy ra nếu không cải thiện được kết quả công việc; Thời gian cụ thể 

cho từng hoạt động. Trong đó, công chức cần xác định những năng lực cần 
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thiết để cải thiện hiệu quả thực thi công vụ và để theo đuổi mục đích nghề 

nghiệp. Trên cơ sở đó, cấp dưới cùng nhà quản lý cùng trao đổi để xác định 

các năng lực đó có phù hợp với yêu cầu công việc và việc phát triển không để 

đạt được những kết quả cơ bản như mong đợi. Từ đó, hình thành cam kết và 

thực hiện giám sát thực thi công việc trong năm. 

2.1.2. Cách thức tiến hành 

2.1.2.1. Cách thức phân tích hoạt động cần đánh giá. 

Phân tích hoạt động cần đánh giá giúp xác định chuẩn xác những nội 

dung chủ yếu về khối lượng công việc, mối quan hệ giữa các công việc, yêu 

cầu về phẩm chất đạo đức, kiến thức, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của từng 

công việc đối với người được giao đảm trách và những điều kiện đảm bảo để 

thực hiện tốt công việc. Từ đó, các cơ quan, tổ chức có thông tin về số lượng 

công việc thực tế, về yêu cầu nhiệm vụ, về các năng lực, kỹ năng cần thiết 

cho mỗi vị trí công việc và về các tiêu chuẩn tuyển chọn, tiêu chí đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ.  

Sau khi đã xác định kết quả cần phải đạt được, việc xây dựng các chỉ số 

đánh giá giúp xác định mức độ hoàn thành công việc, mức độ đạt mục tiêu đề 

ra, mức độ hài lòng của đối tượng về sản phẩm đầu ra, sự cần thiết nâng cao 

hiệu quả hoạt động trong tương lai và mức độ của nó là gì… được thể hiện 

trong bản mô tả công việc chỉ rõ những tiêu chuẩn đối với từng công việc cụ 

thể. Tiêu chuẩn thực hiện công việc là một hệ thống các chỉ tiêu thể hiện yêu 

cầu về kết quả cuối cùng, trong đó phải thể hiện được yêu cầu về số lượng và 

chất lượng công việc. Trước đây việc xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công 

việc thường được thực hiện chủ yếu bởi các nhà quản lý. Tuy nhiên, hiện nay 

hoạt động này được huy động sự tham gia từ phía đội ngũ nhân viên nhằm gia 

tăng sự trung thành, tính trách nhiệm và khả năng thực hiện cam kết lớn hơn. 

Thông qua các tiêu chuẩn công việc được xác lập từ hai phía, người thực hiện 

công việc nắm rõ được những mong đợi của tổ chức đối với họ về số lượng, 

chất lượng, thời gian hoàn thành công việc. 
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2.1.2.2. Cách thức thu thập thông tin để đánh giá. 

Các nhà quản lý có thẩm quyền giám sát thực hiện công việc phải sử 

dụng các kỹ thuật giám sát đúng đắn để ủng hộ những nỗ lực của nhân viên 

nhằm giúp họ đạt được và vượt các mục tiêu đề ra. Khi các mục tiêu thay đổi 

trong quá trình thực hiện công việc, người giám sát cần truyền đạt những thay 

đổi này và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Các nhà quản lý cần có những 

thông tin cần thiết thông qua quá trình giám sát, theo dõi quá trình thực hiện 

công việc của cấp dưới để đưa ra thông tin phản hồi. Các cách thức được sử 

dụng để theo dõi, giám sát quá trình thực thi công việc gồm quan sát tại chỗ, 

báo cáo (trực tiếp hoặc bằng văn bản), sổ ghi chép…tùy thuộc vào điều kiện, 

thời điểm và trường hợp cụ thể. Trong quá trình theo dõi, nhà giám sát phải 

đưa ra các thông tin phản hồi về sự thực thi nhiệm vụ của cấp dưới. Nếu quá 

trình này bị chi phối bởi yếu tố chủ quan như ngại va chạm dẫn tới bỏ qua 

những lỗi nhỏ khiến nhân viên không nhận thức được sự chưa đáp ứng được 

công việc và khó hoàn thiện được mình cũng như kết quả công việc. Việc 

theo dõi thực thi không chỉ là xem xét các kết quả có đạt được như dự kiến 

hay không mà còn là sự đánh giá, phân tích, lý giải đặt trong bối cảnh cụ thể 

của việc thực thi công việc, các yếu tố chi phối đến thực thi công việc và 

nguyên nhân khiến kết quả không như mong đợi. 

Trên thực tế để có được các thông tin này cần sử dụng linh hoạt nhiều 

phương pháp khác nhau để có thể thu thập chính xác, khách quan các thông 

tin liên quan đến công việc từ nhiều kênh và nhiều chủ thể khác nhau nhằm 

xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Bao gồm: Thu 

thập thông tin bằng phương pháp tự mô tả; Phương pháp quan sát; Phương 

pháp phỏng vấn; Phương pháp thu thập thông tin qua phiếu điều tra; Thu thập 

thông tin bằng nhật ký ngày làm việc. Có thể sử dụng các phương pháp một 

cách riêng biệt hoặc kết hợp chúng. Dù lựa chọn phương pháp nào để thu thập 

các thông tin về vị trí việc làm thì đối với mỗi công việc được thực hiện tại vị 

trí, cần xác định được các yếu tố như: tính cụ thể của công việc, đặc điểm cá 

nhân của người thực hiện công việc, thời gian và kinh phí cho việc sử dụng 
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các phương pháp thu thập thông tin. Việc quan sát và phỏng vấn đòi hỏi nhiều 

thời gian hơn các phương pháp khác, trong khi đó sử dụng phiếu điều tra lại 

đòi hỏi phải có nguồn kinh phí cần thiết sử dụng cho việc thiết kế mẫu phiếu 

và phải tương ứng với phạm vi đối tượng được hỏi… 

Hệ thống thông tin đó cần đảm bảo tính bảo mật bởi một quá trình phản 

hồi thông tin sẽ đảm bảo tính khách quan khi toàn bộ thành phần tham gia 

cảm thấy an toàn khi cung cấp nhận xét ẩn danh. Điều này bảo đảm sự cân 

bằng giữa quyền lực của các quản lý và bản tính e dè nói lên suy nghĩ thật của 

nhiều người. Hầu hết mọi người đều muốn đưa ra những phản hồi công bằng 

và chân thành, nhưng đa số đều e ngại những “hậu quả” có thể xảy ra từ sự 

chân thành đó. Các báo cáo phản hồi cung cấp cho người được đánh giá nên 

được thiết kế sao cho người đọc không thể nhận biết được người nào cung cấp 

những phản hồi nào nhưng đồng thời vẫn đảm bảo người đọc nắm rõ toàn bộ 

những thông tin cần thiết để họ có những điều chỉnh phù hợp đối với bản 

thân. Cần phổ biến rõ ràng cho người tham dự biết những thông tin nào sẽ 

được ẩn danh và những thông tin nào thì không. Ví dụ, những nhận xét do cấp 

trên cung cấp sẽ không ẩn danh nhưng những nhận xét mà đồng nghiệp của 

người đánh giá cung cấp sẽ ẩn danh.  

Các nhà quản lý cần phải thận trọng và phải luôn bảo đảm tính bảo mật 

đối với các nội dung sau: Cách thức xử lý các thông tin mà người tham gia 

cung cấp; Số người tối thiểu trong mỗi nhóm tham dự (đồng cấp, cấp dưới…); 

Những thông tin cụ thể sẽ được chia sẻ với người quản lý; Những người tham 

gia đánh giá có nhận được thông tin phản hồi nào sau đó hay không; Người 

được đánh giá có thể trao đổi cởi mở với đồng nghiệp về những phản hồi 

nhận được hay không; Kết quả của thông tin phản hồi chỉ được sử dụng cho 

công tác phát triển năng lực hay còn là một phần của công tác khen thưởng. 

Do đó, xây dựng và từng bước hoàn thiện phần mềm đánh giá theo kết quả 

công việc là công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong đánh giá công việc. Trong đó, 

phần mềm cần có sự kết nối với các hệ thống quản lý văn bản điều hành, và 

kế thừa, sử dụng, tham chiếu các dữ liệu từ phần mềm này. 
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 2.1.2.3. Cách thức đánh giá kết quả cụ thể 

 Các khía cạnh quan trọng nhất cần được đo lường nhằm đánh giá khách 

quan sự thực hiện bao gồm: 

 - Mức độ thực hiện đúng thứ tự các bước trong qui trình thực hiện công 

việc; 

 - Mức độ thực hiện đúng các văn bản/chính sách của pháp luật và tổ chức 

qui định; 

 - Mức độ tuân thủ các quyết định/mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp 

 - Mức độ kịp thời của từng công việc được hoàn thành 

 - Mức độ thực hiện chính xác các hướng dẫn về nội dung điều chỉnh 

của văn bản/chỉ thị 

 - Mức độ thực hiện đúng thể thức/mẫu văn bản 

 - Mức độ xử lý công việc thành thạo và chuẩn xác 

 - Mức độ chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh. 

Để triển khai đánh giá hoạt động có thể áp dụng một số phương pháp đánh 

giá sau: 

Thứ nhất, phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn công việc. Đây là cách 

thức đánh giá được thực hiện trên cơ sở xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện 

công việc và so sánh, đối chiếu giữa kết quả thực hiện công việc với các tiêu 

chuẩn đã xác định. Các tiêu chuẩn phản ánh mức độ bình thường mà người 

công chức thực hiện công việc ở mức độ trung bình. Phương pháp này khiến 

việc đánh giá đảm bảo tính khách quan bởi dựa trên các tiêu chuẩn chứ không 

bị ảnh hưởng bởi tâm lý của người đánh giá. Phương pháp này phù hợp với tất 

cả các loại công việc nhưng do nó được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn rõ 

ràng nên phù hợp nhất với các loại công việc cụ thể gắn với các chỉ tiêu định 

lượng về thời gian, số lượng, quy trình thực hiện. Tuy nhiên, ưu điểm này có 

phát huy tác dụng hay không lại phụ thuộc vào sự chuẩn mực, khách quan, 

đúng đắn, phù hợp của việc xây dựng các tiêu chuẩn. Đối với các công việc 

mà sự đo lường khó rõ ràng, cụ thể sẽ không lượng hóa thành các tiêu chuẩn 

cụ thể nên sẽ hạn chế hiệu quả khi áp dụng. 
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Thứ hai, phương pháp đánh giá kết quả theo mức thang điểm. Trong 

phương pháp mức thang điểm sẽ thiết kế một bảng, trong bảng sẽ liệt kê 

những yêu cầu chủ yếu đối với cá nhân khi thực hiện công việc như: Số 

lượng, chất lượng công việc, tác phong, tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm…. 

Mỗi cá nhân sẽ được đánh giá theo yêu cầu, sau đó tổng hợp lại và có kết quả 

chung về tình hình thực hiện công việc của họ. Việc đánh giá được ghi lại trên 

một bảng điểm, chia thành 4 hoặc 5 mức từ thấp đến cao như kém/ trung bình/ 

khá/ tốt/ xuất sắc, mỗi mức tương ứng với một thang điểm. Người đánh giá 

điền vào phiếu đánh giá bằng ký hiệu tương ứng với các mức độ.  

Bảng phương pháp đánh giá kết quả hoạt động theo mức thang điểm 

 

Tên nhân viên: 

Chức danh công 

việc: 

Bộ phận: 

Giai đoạn đánh giá: 

từ…đến… 

Hướng dẫn đánh giá 

1. Mỗi lần xem xét một yếu tố. Không cho phép đánh 

giá một yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định các yếu 

tố khác. 

2. Xem xét sự hoàn thành công tác trong suốt giai 

đoạn đánh giá. Tránh tập trung vào các biến cố hiện 

tại hoặc các biến cố riêng lẻ. 

3. Lưu ý rằng điểm trung bình là điểm đạt yêu cầu. 

Điểm trên trung bình hoặc xuất sắc cho thấy rằng nó 

trội hơn hẳn nhân viên trung bình. 

Các yếu tố đánh giá Kém 

 

Trung 

bình 

Khá 

 

Tốt 

 

Xuất sắc 

Khối lượng công việc      

Chất lượng công việc      

Tính đáng tin cậy      

Sáng kiến      

Tính thích nghi      

Sự phối hợp      
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Tiềm năng tăng trưởng và phát triển trong tương lai 

 Bây giờ đang ở mức hoặc gần mức tối đa hoàn thành công tác 

 Bây giờ đang ở mức hoặc gần mức tối đa hoàn thành công tác nhưng có 

tiềm năng cải tiến đối với công tác khác như: 

………………………………………… 

 Có khả năng tiến bộ sau khi được đào tạo và có kinh nghiệm 

 Không thấy có những hạn chế 

Phát biểu của nhân viên 

Nhận xét: …………………………………………… 

Nhân viên: …………………………………………… 

Người quản lý: ……………………………………… 

Cấp quản lý duyệt: …………………………………… 

Đồng ý 

Ngày…… 

Ngày…… 

Ngày…… 

Không 

đồng ý 

Nguồn: R. Wayne, Mondy and Robert M. Noe, “Human Resource 

Management”, Edition USA: Allyn and Bacon, 1990, tr.339 

 Trong phương pháp này, hoạt động của công chức trong cơ quan hành 

chính nhà nước được đánh giá thông qua một số tiêu chí. Việc xác định các 

tiêu chí tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng công việc hoặc từng nhóm 

công việc. Người đánh giá dựa vào tiêu chí lập thang điểm để chấm điểm đối 

với người bị đánh giá. Kết quả đánh giá theo phương pháp này cụ thể, rõ ràng, 

giúp phân loại chính xác mức độ khác biệt về kết quả và thành tích làm việc 

và thuận lợi cho việc đánh giá người tốt nhất hoặc người thấp nhất. Song các 

mức độ khi đánh giá lại mang tính tương đối, bởi các mức độ hay tiêu chí đôi 

khi không được lượng hóa. Điều khó khăn nhất là cần phải xác định một cách 

cụ thể các yêu cầu của các tiêu chí. Dựa vào các yêu cầu đó người đánh giá có 

thể cho điểm một cách tương đối chính xác các tiêu chí đánh giá. Phương 

pháp này sẽ dễ mắc lỗi thiên vị dẫn đến việc cho điểm sai. 

2.2. Quy trình và cách thức đánh giá chung hoạt động của đơn vị 

2.2.1. Các bước đánh giá 

Bước 1: Lập kế hoạch đánh giá 

Mục tiêu và kết quả mà tổ chức mong đợi là định hướng quan trọng cho 
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các hoạt động tiếp theo trong quy trình đánh giá. Để đảm bảo tính hệ thống, 

cần lập kế hoạch đánh giá hàng năm của tổ chức từ chức năng, nhiệm vụ và 

chiến lược của tổ chức. Mỗi bộ phận trong tổ chức có những chức năng/trách 

nhiệm cụ thể đặc trưng cho bộ phận/phòng/ban và hệ thống đánh giá được xây 

dựng phải thể hiện, gắn liền với đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận. 

Việc xác định các chức năng, nhiệm vụ này phải căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ chung của cơ quan. Phân tích từng chức năng và các yếu tố ảnh hưởng đến 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Xác định ít nhất một chỉ số đo lường cho mỗi 

yếu tố đó. Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận/phòng/ban 

người có thẩm quyền sẽ xây dựng những chỉ số chung đặc trưng cho cả bộ 

phận. Những chỉ số này là cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn thực hiện công việc 

của từng vị trí chức danh. 

Trên cơ sở đó, phân bổ mục tiêu cho các phòng dựa trên kế hoạch trong 

năm của tổ chức.  Theo đó, mục tiêu phải cho thấy được các cá nhân cần phải 

làm gì và kết quả cần phải đạt được là gì. Các kết quả phải được xây dựng 

trên cơ sở có sự trao đổi, thống nhất giữa các nhà quản lý với cá nhân. Việc 

xác định mục tiêu và kết quả cần đạt được thực chất là một “Cam kết” giữa tổ 

chức hay nhà quản lý với cá nhân, qua đó làm rõ trách nhiệm của từng cá 

nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Các trách nhiệm đó bao gồm trách nhiệm cụ 

thể đối với việc tạo ra kết quả công việc; trách nhiệm báo cáo và giải trình về 

kết quả thực hiện công việc đối với tổ chức, cấp trên; trách nhiệm phải gánh 

chịu về mức độ hoàn thành công việc. Với mỗi vị trí chức danh, khi xây dựng 

chỉ số cần mô tả chính xác những trách nhiệm chính mà người đảm nhận vị trí 

công việc phải thực hiện. Các trách nhiệm chính này là cơ sở để xây dựng chỉ 

số đánh giá nên chúng phải được mô tả rõ ràng, cụ thể và có thể thực hiện 

được để các cá nhân thực hiện chính xác những yêu cầu công việc mà bộ phận 

đã xác định. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc của những 

nhà lãnh đạo cấp phòng là yêu cầu rất thiết yếu của giai đoạn này. Mục tiêu 

của nhân viên được ghi nhận vào mẫu biểu ghi mục tiêu cá nhân của nhân 

viên. Các nhân viên trong bộ phận cũng được yêu cầu xác nhận mục tiêu và 
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kiểm soát việc đo lường mục tiêu của cá nhân khác. 

Bước 2: Thu thập thông tin để đánh giá. 

Các nhà quản lý có thẩm quyền giám sát thực thi công việc phải sử dụng 

các kỹ thuật giám sát đúng đắn để ủng hộ những nỗ lực của nhân viên nhằm 

giúp họ đạt được và vượt các mục tiêu đề ra. Khi các mục tiêu thay đổi trong quá 

trình thực hiện công việc, người giám sát cần truyền đạt những thay đổi này và 

điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. 

Các nhà quản lý cần có những thông tin cần thiết thông qua quá trình 

giám sát, theo dõi quá trình thực hiện công việc của công chức cấp dưới để 

đưa ra thong tin phản hồi. Các cách thức được sử dụng để theo dõi, giám sát 

quá trình thực thi công việc gồm quan sát tại chỗ, báo cáo (trực tiếp hoặc bằng 

văn bản), sổ ghi chép…tùy thuộc vào điều kiện, thời điểm và trường hợp cụ 

thể. Trong quá trình theo dõi, nhà giám sát phải đưa ra các thông tin phản hồi 

về sự thực thi nhiệm vụ của công chức. Nếu quá trình này bị chi phối bởi yếu 

tố chủ quan như ngại va chạm dẫn tới bỏ qua những lỗi nhỏ khiến công chức 

không nhận thức được sự chưa đáp ứng được công việc và khó hoàn thiện 

được mình cũng như kết quả công việc. Việc theo dõi thực thi không chỉ là 

xem xét các kết quả có đạt được như dự kiến hay không mà còn là sự đánh 

giá, phân tích, lý giải đặt trong bối cảnh cụ thể của việc thực thi công vụ, các 

yếu tố chi phối đến thực thi công vụ và nguyên nhân khiến kết quả không như 

mong đợi. 

Bước 3: Thực hiện đánh giá kết quả cụ thể. 

Việc tổ chức thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc được tiến 

hành thông qua áp dụng các phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu đánh 

giá. Các phương pháp đánh giá có thể bao gồm phương pháp lấy ý kiến, nhận 

xét của tập thể; phương pháp so sánh với mục tiêu, phương pháp chấm điểm, 

xếp hạng theo tiêu chuẩn, phương pháp 360o, phương pháp xếp loại; phương 

pháp sự kiện quan trọng…. Việc thực hiện đánh giá được tiến hành bằng các 

hoạt động cụ thể như: chuẩn bị đánh giá; thu thập thông tin; tiến hành đánh 

giá; phản hồi thông tin; hỗ trợ phát triển đối với người không đạt được kết quả 
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như mong đợi. 

Khi kết thúc đánh giá cần đưa ra những nhận định dựa vào những ghi 

nhận. Kết quả đánh giá nên được thảo luận với người lao động và những phản 

hồi cần có để giúp đỡ những người thực hiện kém hoàn thiện việc thực hiện 

nhiệm vụ của mình. Sau khi đánh giá cũng cần xác định các mục tiêu và tiêu 

chí cho giai đoạn tiếp theo. 

Khi kết quả thực hiện không đạt được như mong đợi nhà quản lý phải 

ghi chép lại những hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong một số 

trường hợp phải ghi rõ cả hình thức kỷ luật để đảm bảo rằng các mục tiêu 

mong đợi, mục tiêu công việc sẽ đạt được trong giai đoạn tiếp theo. Người 

đánh giá phải có một kế hoạch cụ thể để giúp khắc phục những khiếm khuyết 

đó. Kế hoạch này phải bao gồm các nội dung: Vấn đề thực thi công việc; Các 

bước cần tiến hành để cải thiện kết quả công việc; Hậu quả xảy ra nếu không 

cải thiện được kết quả công việc; Thời gian cụ thể cho từng hoạt động. Trong 

đó, cần xác định những năng lực cần thiết để cải thiện hiệu quả thực thi công 

việc và để theo đuổi mục đích nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, cá nhân cùng nhà 

quản lý cùng trao đổi để xác định các năng lực đó có phù hợp với yêu cầu 

công việc. 

2.2.2. Cách thức tiến hành 

2.2.2.1. Cách thức lập kế hoạch đánh giá 

Chủ thể xây dựng kế hoạch đánh giá có thể là các bộ phận/phòng/ban. 

Trong đó, các bộ phận/phòng/ban chức năng trực tiếp xây dựng hệ thống đánh 

giá cho các vị trí chức danh trong bộ phận/phòng/ban đó dựa trên sự hướng 

dẫn, trợ giúp về mặt phương pháp của những người có chuyên môn (bộ phận 

chuyên trách nguồn nhân lực, các nhà chuyên môn). Người xây dựng thường 

là Trưởng bộ phận/phòng/ban - người hiểu rõ và tổng quan nhất về các nhiệm 

vụ, yêu cầu của các vị trí chức danh trong bộ phận. Trong trường hợp bộ 

phận/phòng/ban quá lớn thì việc xây dựng nên được đảm nhận bởi những 

quản lý cấp thấp hơn. Các chỉ số đo lường kết quả thực hiện công việc do các 

bộ phận/phòng/ban tự xây dựng cho bộ phận mình sẽ có tính khả thi cao và 
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mang thể hiện được rõ nét chức năng, nhiệm vụ của bộ phận. Tuy nhiên, có 

thể dẫn đến việc thiếu khách quan trong việc xây dựng hệ thống đánh giá như 

đặt mục tiêu quá thấp. Do đó, nếu xây dựng kế hoạch theo phương pháp này 

thì cần có sự kiểm định, đánh giá của hội đồng những nhà chuyên môn, am 

hiểu về công việc của bộ phận/phòng/ban. Mỗi bộ phận có thể tự xây dựng kế 

hoạch cho các vị trí chức danh thuộc bộ phận mình quản lý trên cơ sở hướng 

dẫn của các chuyên gia về quản lý nguồn nhân lực và phải hiểu rõ về yêu cầu, 

nhiệm vụ của từng chức danh/vị trí công việc.  

Trường hợp để phòng ngừa các kế hoạch và cách thức đánh giá đưa ra có 

thể không thực tế, không thể hiện được đúng chức năng, nhiệm vụ của bộ 

phận/phòng/ban, khả năng khó đạt được của các chỉ số tương ứng với chức 

năng của từng bộ phận, kế hoạch đánh giá sau khi được xây dựng cần có sự 

góp ý, thẩm định, đánh giá của bộ phận chức năng. Kế hoạch đánh giá được 

xây dựng phải đảm bảo sự tương thích giữa các chỉ số đo lường then chốt với 

những nhiệm vụ cụ thể và chức năng chung của từng bộ phận.  

Khi xây dựng các chỉ số đo lường kết quả thực hiện công việc phải đảm 

bảo các yêu cầu sau để không gây tác hại cho hệ thống đánh giá thực hiện 

công việc và hệ thống quản lý nói chung. Bao gồm các tiêu chí:  

(1) Cụ thể (Specific) trong mô tả trách nhiệm để các cá nhân nắm được 

các yêu cầu trong thực hiện công việc theo chỉ tiêu đặt ra;  

(2) Đo lường được (Measuarable) nhằm đảm bảo khả năng đo lường 

bằng các con số, tỷ lệ, giá trị rõ ràng;  

(3) Có thể đạt được(Achievable) nhằm xác định sự phù hợp của các chỉ 

số so với yêu cầu về năng lực của cá nhân người thực hiện công việc;  

(4) Thực tế(Realistics) xác định mức độ khả thi trong thực hiện công việc 

với các điều kiện nguồn lực hiện có;  

(5) Thời gian (timebound) xác định thời điểm kết thúc và khoảng thời 

gian phải hoàn thành công việc để chủ động trong quá trình thực hiện. Để xây 

dựng KPIs có chất lượng cần có sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống thông tin 

trong cơ quan. 
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 2.2.2.2. Cách thức thu thập thông tin để đánh giá. 

Trên thực tế để có được các thông tin này cần sử dụng linh hoạt nhiều 

phương pháp khác nhau để có thể thu thập chính xác, khách quan các thông 

tin liên quan đến công việc từ nhiều kênh và nhiều chủ thể khác nhau nhằm 

xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Bao gồm: 

- Thu thập thông tin bằng phương pháp tự mô tả. Đây là phương pháp 

nhanh nhất và kinh tế nhất. Tuy nhiên, chất lượng phụ thuộc vào khả năng và 

kiến thức của người giữ vị trí công việc. Khi kê khai, đòi hỏi phải liệt kê tất cả 

công việc nằm trong và ngoài chức năng cũng như công việc thường xuyên, 

không thường xuyên, công việc đột xuất v.v... Thu thập thông tin theo phương 

pháp tự mô tả do chính cá nhân công chức tiến hành theo mẫu liệt kê công 

việc. Mẫu này bao gồm các nội dung như: họ và tên, nam - nữ, năm sinh, 

hạng viên chức, tên đơn vị đang làm việc, trình độ đào tạo, nghề đào tạo, thời 

gian công tác, thời gian làm việc ở cơ quan hiện tại, thời gian đảm nhiệm 

công việc hiện tại, chức vụ hiện tại, chức vụ đã qua trong 10 năm, các nhiệm 

vụ chính được giao… 

- Phương pháp quan sát: Đây là phương pháp thu thập thông tin bằng 

cách sử dụng mắt để theo dõi các hoạt động thực hiện công việc diễn ra trên 

thực tế. Từ đó, mô tả lại những hoạt động cần làm và cách thức tiến hành các 

hoạt động đó được thực hiện cụ thể như thế nào. Quan sát trực tiếp là phương 

pháp rất hữu ích khi sử dụng để cung cấp thông tin cho những vị trí công việc 

đòi hỏi phải tiêu chuẩn hóa, cần thực hiện theo trình tự, thủ tục rõ ràng, cụ 

thể. Người chịu trách nhiệm thu thập thông tin phải quan sát mẫu đại diện của 

những cá nhân thực hiện công việc tại vị trí này. Để phương pháp này đạt 

hiệu quả cần kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại như quay phim, chụp 

ảnh, đồng hồ bấm giây để ghi lại các thao tác và sự hao phí về thời gian trong 

thực hiện công việc. Đồng thời, việc quan sát cần được tiến hành gắn với toàn 

bộ chu kỳ thực hiện hoàn chỉnh, trọn vẹn một loại công việc nhất định. 

- Phương pháp phỏng vấn: Có nhiều hình thức phỏng vấn khác nhau như 

phỏng vấn cá nhân; Phỏng vấn một nhóm công chức thực hiện công việc tại 
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các vị trí có liên quan đến nhau hoặc một phòng nhằm phát hiện những chức 

năng, nhiệm vụ trùng lắp; Phỏng vấn người giám sát hoặc những người có 

kiến thức vững vàng trong công việc. Phỏng vấn cho phép có được những 

thông tin về các hoạt động mà những phương pháp khác không thể xác định 

được. Ví dụ, những hoạt động quan trọng xuất hiện ngẫu nhiên, hoặc là những 

giao tiếp không chính thức giữa công dân, tổ chức và người thực hiện công 

việc, hội nghị, họp…. Phương pháp này có thể mang lại những thông tin hữu 

ích nhưng cũng cần chú ý đến những hạn chế tiềm ẩn của nó. Vì phân tích vị 

trí việc làm có thể ảnh hưởng đến các vấn đề về lương thưởng, đánh giá, thi 

đua nên chuyên viên thường có xu hướng nói quá về những trách nhiệm của 

mình và hạ thấp tầm quan trọng công việc của những người khác. Hơn nữa rất 

khó để tiêu chuẩn hóa bởi phỏng vấn viên khác nhau có thể hỏi những câu hỏi 

khác nhau và kết quả nhận được cũng khác nhau. Do đó, cần tạo sự quan tâm 

của người được phỏng vấn (thời gian, nội dung khái quát, mục đích); Lựa 

chọn nơi phỏng vấn, tạo tâm lý thoải mái đối với đối tượng được phỏng vấn; 

Khuyến khích đối tượng phỏng vấn nói về những nhiệm vụ theo trình tự và 

thứ tự logic, theo trật tự thời gian mà nhiệm vụ xảy ra hoặc thứ tự tầm quan 

trọng của chúng đối với công việc, thu thập tất cả thông tin liên quan đến 

công việc cá nhân: từ chuyên môn, thường xuyên, đột xuất, hội họp, làm việc. 

- Phương pháp thu thập thông tin qua phiếu điều tra: Phương pháp này 

được thực hiện bằng cách thiết kế các mẫu phiếu điều tra qua đó thu thập 

được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, có khả năng sử dụng các phần mềm 

máy tính để xử lý chính xác nguồn dữ liệu lớn với thông tin đa dạng. Sử dụng 

bảng câu hỏi là phương pháp ít tốn kém nhất trong việc thu thập thông tin. 

Bảng câu hỏi có thể bao gồm những câu hỏi cụ thể về công việc, về những yêu 

cầu của công việc, điều kiện làm việc và phương tiện hoặc có thể sử dụng cách 

tiếp cận đóng - mở, yêu cầu nhân viên tự mô tả công việc theo cách riêng của họ. 

Một bảng câu hỏi thường bao gồm các thông tin liên quan đến tên công việc tại 

vị trí việc làm; Kiến thức, khả năng và các hoạt động kỹ năng thực hiện công 

việc; Cơ chế kiểm soát và giám sát; Công cụ thiết bị được sử dụng để hoàn thành 
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công việc; Mối quan hệ với những người khác như mối quan hệ với những 

người nào là cần để thực hiện công việc; Xử lý thông tin; Những đặc tính công 

việc khác… 

- Thu thập thông tin bằng nhật ký ngày làm việc: Nhật ký làm việc ghi 

lại những nhiệm vụ, công việc đã và đang tiến hành hàng ngày, tính thường 

xuyên của những nhiệm vụ và khi nào nhiệm vụ được hoàn tất từ đó tính ra 

thời gian trung bình đối với các công việc, hoạt động có tính chất giống nhau. 

Nhưng phần lớn hầu hết các cá nhân đều ít quan tâm hoặc không đủ thời gian 

để lưu trữ, cập nhật thông tin trong ngày nên dể bỏ sót việc. Từ nhật ký cập 

nhật theo ngày, người phân tích thường sử dụng những loại “nhật ký” cập 

nhật theo tuần hoặc tháng (qua các bảng đánh giá công việc hàng tháng của cá 

nhân). Từ đó có thông tin tương đối định lượng về số lượng công việc đảm 

nhiệm tại vị trí hàng tháng, gồm: Những việc thường xuyên, việc đột xuất…, 

thời gian hao phí để hoàn thành… từ đó có thể so với năng suất làm việc của 

các nhân viên khác tại cùng vị trí việc làm đó.  

Để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của bản nhật ký, khi sử dụng phương 

pháp này cần yêu cầu công chức nên cập nhật hàng ngày hoặc chậm nhất là 

cập nhật hàng tuần; Tiến hành thu thập Nhật ký việc làm trong thời gian ít 

nhất 3 tháng; Thời gian giải quyết công việc tại một vị trí trong ngày được 

thống kê theo phút; Khuyến khích viên chức liệt kê chi tiết; Cập nhật tất cả 

các hoạt động trong ngày bao gồm cả: các hoạt động chuyên môn chính 

(nghiên cứu, hướng dẫn, soạn thảo…), trao đổi đơn vị, trao đổi chuyên môn, 

tiếp khách, hội họp… 

Có thể sử dụng các phương pháp một cách riêng biệt hoặc kết hợp 

chúng. Dù lựa chọn phương pháp nào để thu thập các thông tin về vị trí việc 

làm thì đối với mỗi công việc được thực hiện tại vị trí, cần xác định được các 

yếu tố như: Thứ nhất, tính cụ thể của công việc: công việc đó có thể mô tả 

được một cách cụ thể và trực tiếp cách thức thực hiện không. Nếu được thì sử 

dụng phương pháp quan sát (ví dụ công việc giải quyết hồ sơ hành chính), nếu 

không cần sử dụng phương pháp phỏng vấn để làm rõ (ví dụ đối với công việc 
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có tính chất tham mưu, tư vấn); Thứ hai, đặc điểm cá nhân của người thực 

hiện công việc. Tùy thuộc vào môi trường và trình độ của người thực hiện 

việc sử dụng phương pháp thu thập thông tin sẽ có các kết quả khác nhau; 

Thứ ba, thời gian và kinh phí cho việc sử dụng các phương pháp thu thập 

thông tin. Việc quan sát và phỏng vấn đòi hỏi nhiều thời gian hơn các phương 

pháp khác, trong khi đó sử dụng phiếu điều tra lại đòi hỏi phải có nguồn kinh 

phí cần thiết sử dụng cho việc thiết kế mẫu phiếu và phải tương ứng với phạm 

vi đối tượng được hỏi… 

2.2.2.3. Cách thức đánh giá kết quả cụ thể 

Việc đánh giá các kết quả cụ thể được thực hiện trên cơ sở so sánh, đối 

chiếu sản phẩm thực tế với mục tiêu, kế hoạch đặt ra nhằm làm rõ được các 

nội dung sau của việc thực hiện công việc: 

- Khối lượng/số lượng kết quả đạt được so với mục tiêu/chức năng, nhiệm 

vụ chung; 

- Mức độ gia tăng kết quả của cơ quan so với kế hoạch trước; 

- Mức độ triển khai đúng nội dung của văn bản pháp luật, chính sách;  

- Dịch vụ do cơ quan cung cấp được nâng cao chất lượng như thế nào thể 

hiện bằng những số liệu rõ ràng. 

- Mức độ cụ thể, rõ ràng, có khả năng thực hiện của các chương trình/kế 

hoạch;  

- Mức độ ủng hộ của thành viên trong tổ chức/bộ phận (tính theo tỷ lệ 

góp ý đồng thuận về các dự thảo kế hoạch). 

- Mức độ phù hợp trong xây dựng/điều chỉnh cơ cấu tổ chức/bộ phận phù 

hợp với chức năng chung của tổ chức; 

- Mức độ hợp lý, thuận tiện trong điều phối, vận hành các bộ phận/tổ 

chức). 

Để thực hiện đánh giá nhiều tổ chức sử dụng phương pháp đánh giá kết 

quả theo mục tiêu. Phương pháp này dựa trên cơ sở phương thức quản lý theo 

mục tiêu (Management by Objectives - MbO) có nguồn gốc từ lý thuyết do 

Peter Drucker đề ra vào năm 1954 trong tác phẩm “The Pratice of 
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Management” (Thực tiễn của quản lý)[31, tr13]. Theo đó, các nhân viên cùng 

tham gia xây dựng mục tiêu với cấp trên và tìm ra cách thức để đạt được mục 

tiêu đó. Căn cứ chính để đánh giá là kết quả đạt được trong tương quan so 

sánh với mục tiêu đề ra. Phương pháp MbO không chú trọng nhiều vào đặc 

tính cá nhân mà tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ. MbO đòi hỏi mỗi tổ 

chức xác định rõ mục tiêu chung, từ đó xác lập mục tiêu cụ thể cho từng đơn 

vị, bộ phận và cá nhân. Đánh giá hoạt động bằng phương pháp so sánh với 

mục tiêu đã xác định trước của tổ chức, nhằm xác định mức độ hoàn thành 

công việc của người công chức; mức độ đạt được mục tiêu của cá nhân. 

Phương pháp này khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình đánh 

giá. Người thực hiện có thể tự đánh giá kết quả hoạt động của chính mình. 

Tuy nhiên, các mục tiêu phải được mô tả rõ ràng bằng các con số cụ thể với 

thời gian hoàn thành. Các mục tiêu và kế hoạch hành động này cung cấp 

những chỉ dẫn mà qua đó các nhân viên có thể đánh giá hiệu quả của mình. 

Nhà quản lý phải định kỳ gặp gỡ nhân viên của mình để đánh giá tiến độ của 

họ trong việc theo đuổi mục tiêu. Trong phương pháp này, tổ chức không 

quan tâm nhiều đến quá trình thực hiện mà chỉ xác định kết quả cuối cùng có 

tương ứng với mục tiêu đặt ra hay không. Nó đòi hỏi một hệ thống mục tiêu 

rõ ràng và khoa học, hợp lý  

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

1. Bài tập tình huống đánh giá một công việc cụ thể:  

Trong kỳ đánh giá cuối năm tại Viện nghiên cứu X, anh Nguyễn Văn A 

được Phòng xác định là hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật viên 

chức. Tuy nhiên, anh A không nhất trí với kết quả đánh giá và cho rằng anh 

xứng đáng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bởi có những đóng 

góp chung đối với việc đem lại lợi ích của phòng và của cả Viện nghiên cứu 

nhưng không được ghi nhận là thành tích cá nhân.  

Anh/chị hãy bình luận và đưa ra phương hướng giải quyết đối với 

trường hợp này nhằm đảm bảo sự đồng thuận? 

2. Bài tập tình huống đánh giá hoạt động chung của đơn vị:  
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Trong kỳ đánh giá cuối năm tại Trường đại học Y, Chị Phạm Ngọc B là 

Trưởng Khoa chuyên môn, được Khoa đề xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đồng thời, Khoa đề nghị cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu đơn vị hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, Hội đồng xét duyệt cấp trên không phê duyệt 

đề xuất Trưởng Khoa và Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do một giảng 

viên của Khoa sinh con thứ 3 mặc dù kết quả công việc chung của Khoa đủ 

tiêu chuẩn đạt loại xuất sắc. 

Anh/chị hãy bình luận về sự phù hợp của kết quả đánh giá trong tình 

huống nêu trên? 
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9.  Nguyễn Ngọc Hiến  và nnk (2006), Tài liệu bồi dưỡng khóa học 

4,6,7,8,9,12, Dự án Học viện Hành chính Quốc gia DANIDA-

NAPAPROJECT, Hà Nội 2006. 
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