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Chuyên đề 13 
KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN 

TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN VÀ THU THẬP THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ 
HÀNH CHÍNH 

1. Khái niệm thông tin 

Thông tin là tất cả các tin tức, sự việc, sự kiện, hiện tượng, ý tưởng, phán 
đoán, … làm tăng thêm sự hiểu biết của con người.  

Trong hoạt động quản lý, thông tin là những gì mà nhà quản lý cần cho 
việc ra quyết định. Bên cạnh các nhà quản lý có vô vàn dữ liệu, thông tin, nhưng 
chỉ khi nào họ cần đến cho những mục đích ban hành quyết định quản lý họ mới 
gọi đó là thông tin. Như vậy, thông tin là tập hợp tất cả các dữ liệu đã được xử 
lý, mã hóa, sắp xếp nhằm giúp cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định tốt hơn 
trong một môi trường cụ thể.  

2. Phân loại thông tin trong quản lý hành chính  

a) Theo kênh tiếp nhận  
- Dựa vào mối quan hệ giữa người gửi và người nhận: thông tin từ cấp trên 

gửi xuống, cấp dưới gửi lên, ngang cấp hoặc các cơ quan có liên quan gửi đến. 

- Dựa vào phương tiện gửi - nhận: thông tin bằng văn bản, bằng lời, thông 
tin phi ngôn ngữ.  

- Dựa vào cách thức gửi - nhận: thông tin công khai (thông tin qua các 
phương tiện thông tin đại chúng); thông tin bán công khai; thông tin mật. 

- Dựa vào nguồn tiếp nhận: Nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp; nguồn bên 
trong và nguồn bên ngoài; nguồn mới và nguồn cũ; nguồn quan trọng và nguồn 
ít quan trọng; nguồn tin chính thức và nguồn tin không chính thức…  

b) Theo tính chất và đặc điểm sử dụng thông tin  
- Thông tin phải biết 

- Thông tin cần biết 

- Thông tin nên biết 

c) Theo phạm vi và lĩnh vực hoạt động 

Phân loại dựa trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau như: nông nghiệp,  
công nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, … 
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d) Theo tính chất thời điểm nội dung  

- Thông tin pháp lý (hay còn gọi là thông tin về chính sách)  

- Thông tin thực tế (tình hình triển khai, thực hiện các quyết định quản lý 
của các đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức) 

- Thông tin phản hồi (tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, công chức, 
công dân, khách hàng) 

- Thông tin kinh tế - xã hội 

3. Vai trò và đặc điểm của thông tin trong quản lý hành chính  

a) Vai trò của thông tin 

- Thông tin là công cụ, là phương tiện, đồng thời cũng là sản phẩm của 
quá trình quản lý: Về bản chất, hoạt động quản lý là quá trình làm việc với thông 
tin. Thông tin là công cụ để người quản lý thực hiện hoạt động quản lý. Sản 
phẩm và cũng chính là phương tiện của quá trình tác động giữa người quản lý và 
người bị quản lý là thông tin. 

- Thông tin là cơ sở để nhà quản lý ban hành các quyết định quản lý:  Một 
trong những khâu quan trọng của quá trình ban hành quyết định quản lý là khâu 
thu thập thông tin và xử lý thông tin. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho 
quyết định quản lý hợp pháp và hợp lý. Nó liên quan đến chất lượng và hiệu quả 
của quyết định hành chính. 

- Thông tin là căn cứ để tổ chức kiểm tra, đánh giá và thực hiện các quyết 
định quản lý: ở đây, thông tin giúp nhà quản lý nhận thức chính xác công việc 
cần tổ chức thực hiện; thông tin giúp cho nhà quản lý có cơ sở xây dựng phương 
án thực hiện và phương án dự phòng; thông tin là cơ sở để giải quyết công việc; 
thông tin là căn cứ để kiểm tra, đánh giá công việc được thực hiện. 

- Thông tin góp phần quan trọng trong việc phân tích, dự báo, phòng ngừa 
và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động quản lý: Trong quản lý, việc sớm có được 
các thông tin liên quan rất quan trọng cho mỗi một công việc cụ thể.  Trên cơ sở 
những thông tin được cung cấp nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá công việc 
ở nhiều góc độ để đưa ra những dự báo, phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro. 

b) Đặc điểm của thông tin trong quản lý hành chính   

Thông tin trong quản lý hành chính có các đặc điểm sau: 
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- Bên cạnh tính khách quan, thông tin trong quản lý hành chính còn mang 
tính chủ quan của người cung cấp thông tin. Thông tin bị bóp méo, sai sự thật 
thường xuất hiện trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức. 

- Mỗi loại thông tin chỉ có giá trị nhất định khi nó được sử dụng cho các mục 
đích khác nhau của quản lý. Vì vậy, giá trị thông tin trong quản lý không thể lượng 
hóa theo giá cả. 

- Thông tin có thể mất giá trị rất nhanh khi được cung cấp. Điều đó đòi 
hỏi nhà quản lý phải sử dụng nhanh nhất, tối đa nhất giá trị của thông tin đó.  

4. Thu thập thông tin và yêu cầu của quá trình tổ chức thu thập thông tin 

Thông tin đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động quản 
lý hành chính. Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin phục 
vụ cho hoạt động quản lý hành chính cần quan tâm tới những yêu cầu sau đây: 

a) Hiểu, biết chính xác nhu cầu thông tin phục vụ quản lý 

Muốn thu thập và cung cấp thông tin hiệu quả, công chức, viên chức trước 
hết cần xác định được đối tượng có nhu cầu cần được cung cấp thông tin. Sau đó 
xác định nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin.  

- Đối tượng cần cung cấp thông tin có thể là: bản thân các cán bộ, công 
chức; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức; các bộ phận quản lý khác trong cơ quan; 
các cơ quan bên ngoài, đối tác, khách hàng. 

- Nhu cầu thông tin của các đối tượng có thể khác nhau. Có thể là những 
thông tin pháp lý (hay còn gọi là thông tin về chính sách); có thể là thông tin 
thực tế (tình hình triển khai, thực hiện các quyết định quản lý của các đơn vị 
thuộc cơ quan, tổ chức); cũng có thể là thông tin phản hồi (tâm tư, nguyện vọng, 
ý kiến của cán bộ, công chức, công dân, khách hàng);... 

b) Đánh giá được ý nghĩa thông tin mà mình thu thập xử lý  

Bên cạnh số lượng thông tin thu thập được, người quản lý cần chất lượng 
và giá trị của thông tin đối với công việc. Vì vậy, công chức, viên chức cần đánh 
giá được ý nghĩa thông tin mà mình thu thập xử lý.  

Muốn đánh giá được ý nghĩa thông tin mà mình thu thập xử lý, công 
chức, viên chức cần phân tích thông tin; so sánh các thông tin, số liệu liên quan 
với nhau. 
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c) Nắm vững, tìm tòi và có khả năng phát hiện, thu thập những thông 
tin cần thiết  

Để có thể thu thập thông tin tốt, công chức, viên chức cần nắm vững các 
phương pháp để tìm tòi, phát hiện thông tin và thu thập thông tin, sau đây là 
những phương pháp cơ bản: 

- Đọc và ghi chép thông tin; 

- Phương pháp sao chụp tài liệu; 

- Phương pháp nghe báo cáo; 

- Phương pháp tra cứu qua mạng; 

- Các phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: phương pháp quan sát; 
phương pháp phỏng vấn; phương pháp thống kê xã hội học; phương pháp thực 
nghiệm; phương pháp trắc nghiệm; phương pháp ví dụ điển hình; phương pháp 
thẩm tra, đối chiếu... 

d) Nắm chính xác nguồn thông tin để khai thác, thu thập, cung cấp hợp 
lý, đúng lúc, đúng mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật  

- Cán bộ, công chức, viên chức khi khai thác, thu thập thông tin cần nắm 
chính xác nguồn gốc của tin bởi thông tin bao giờ cũng phát sinh từ một nguồn 
gốc cụ thể và không phải thông tin của bất kỳ nguồn tin nào cũng đều có giá trị. 
Có thể có rất nhiều các nguồn gốc của thông tin như: nguồn sơ cấp và nguồn thứ 
cấp; nguồn bên trong và nguồn bên ngoài; nguồn mới và nguồn cũ; nguồn quan 
trọng và nguồn ít quan trọng; nguồn tin chính thức và nguồn tin không chính 
thức; nguồn tin qua các phương tiện thông tin đại chúng (nguồn tin công khai); 
nguồn tin qua văn bản; nguồn tin thu thập từ thực tế và qua trao đổi trực tiếp... 

- Cung cấp thông tin là cách thức công chức, viên chức đưa thông tin đến 
với người sử dụng. Khi cung cấp thông tin cần cung cấp hợp lý, đúng lúc, đúng 
mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật và cần phải lựa chọn những hình 
thức cung cấp thông tin phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. 

Có ba hình thức cung cấp thông tin cơ bản là: 

- Cung cấp thông tin bằng văn bản: sao văn bản; viết báo cáo tổng hợp 
tình hình hoạt động của toàn cơ quan trong tháng, quý và cả năm…  

- Cung cấp thông tin bằng lời: trong các cuộc họp, hội nghị; qua trao đổi 
điện thoại; qua trao đổi trực tiếp. 
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- Cung cấp thông tin kết hợp cả bằng lời và bằng văn bản. 

Mỗi hình thức cung cấp thông tin có ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy, 
công chức, viên chức cung cấp thông tin cần ý thức rõ vì sao lựa chọn hình thức  
đó: tính hợp lý, đúng lúc, đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. 

II. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

1. Khái niệm về xử lý thông tin trong quản lý hành chính 

Xử lý thông tin trong quản lý hành chính là việc tác động vào thông tin 
đang được quản lý: loại bỏ thông tin nhiễu, liên kết thông tin theo những mối 
liên hệ bản chất, vốn có, nhằm rút ra những thông tin thật sự có giá trị, phục vụ  
cho việc giải quyết nhiệm vụ quản lý hành chính.  

Thông tin tự nó không có giá trị, giá trị của nó là do việc sử dụng nó như 
thế nào. Vì vậy, trong quản lý hành chính cần có quy trình và những phương 
pháp hiệu quả trong xử lý thông tin như: tập hợp và phân loại thông tin; tóm tắt 
thông tin; tổng hợp thông tin; phân tích thông tin; xác định độ tin cậy của thông 
tin; lựa chọn thông tin. 

2. Quy trình xử lý thông tin trong quản lý hành chính 

Quy trình xử lý thông tin là trình tự các bước, biện pháp tác động vào 
thông tin nhằm rút ra những thông tin mới, có giá trị phục vụ hoạt động quản lý.  

Trong quy trình xử lý thông tin diễn ra các hoạt động và các phương pháp 
cơ bản sau: 

a) Tiếp nhận thông tin  

- Tiếp nhận thông tin là sự tập hợp thông tin từ nhiều nguồn về một nơi 
một cách chủ động hoặc bị động. 

- Sau khi tiếp nhận thông tin, công chức, viên chức cần tiến hành phân 
loại thông tin. Đó chính là việc chia thông tin ra thành từng loại, từng vấn đề, 
từng lĩnh vực khác nhau theo các tiêu chí được lựa chọn. Có thể phân chia thông 
tin thành các loại khác nhau theo: nội dung thông tin; hệ thống quản lý (thông 
tin từ cấp trên gửi xuống, cấp dưới gửi lên, ngang cấp hoặc các cơ quan có liên 
quan gửi đến); hình thức truyền đạt thông tin (thông tin bằng văn bản, bằng lời, 
thông tin phi ngôn ngữ).  
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b) Tóm lược thông tin 

Tóm lược thông tin là việc giảm bớt lượng nội dung tin nhưng vẫn đảm 
bảo những nội dung cốt yếu và cơ bản của thông tin để phục vụ cho việc tổng 
hợp thông tin và sử dụng thông tin.  

c) Xác nhận, kiểm tra độ tin cậy của thông tin  

Thông tin được thu thập từ các nguồn tin khác nhau. Công chức, viên 
chức phải trả lời được câu hỏi đặt ra là: thông tin có được đến từ nguồn tin nào? 
Với mỗi một loại nguồn tin thường có những độ tin cậy khác nhau, như: 

- Nguồn tin từ văn bản, công báo, tài liệu lưu trữ: nguồn tin này thường có 
giá trị pháp lý cao. 

- Nguồn tin từ sách, báo, tạp chí: nguồn tin này thường không được coi là 
nguồn tin có giá trị pháp lý cao. 

Bởi độ tin cậy của các nguồn tin có sự khác nhau nên khi sử dụng hoặc 
cung cấp thông tin cần chú thích rõ nguồn thông tin.  

Để kiểm tra độ tin cậy của nguồn tin, công chức, viên chức cần kiểm tra 
thực tế bằng cách kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra gián tiếp nguồn tin. 

d) Phân tích, tổng hợp, kiến nghị giải quyết   

- Phân tích thông tin 

Phân tích thông tin là quá trình phân loại, so sánh, đối chiếu để kiểm tra tính 
chính xác, tính khoa học, hợp lý của thông tin. Việc phân tích nhằm nắm chắc nội 
dung và hiểu đúng bản chất của thông tin, bản chất của tình hình, sự việc. 

+ Công chức, viên chức phải phân loại thông tin thành: thông tin chính và 
thông tin hỗ trợ; thông tin có giá trị, ít giá trị hoặc không có giá trị; phải loại bỏ 
hoặc nghi ngờ những thông tin thiếu căn cứ, thiếu cơ sở khoa học. 

+ Công chức, viên chức phải so sánh, đối chiếu để kiểm tra tính chính 
xác, tính khoa học, hợp lý của thông tin: đây cũng là phương pháp giúp công 
chức, viên chức kiểm định được độ tin cậy của thông tin. Phương pháp này 
nhằm mục đích xác định rõ những thông tin nào đáng tin và thông tin nào không 
đáng tin. Đồng thời, qua đó để phát hiện những điều bất hợp lý, mâu thuẫn, phi 
logic trong nội dung thông tin.  
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Có nhiều phương pháp so sánh thông tin để xác định độ tin cậy và chính 
xác của thông tin như: so sánh thông tin thu được về tiến độ giải quyết công 
việc, kết quả đạt được với chương trình, kế hoạch đã định; so sánh thông tin về 
cách thức tổ chức thực hiện với ý kiến chỉ đạo của cấp trên; so sánh số liệu của 
báo cáo trước với báo cáo sau; … 

Nói cách khác, khi phân tích tin, công chức, viên chức cần đặt ra và trả lời 
các câu hỏi như: thông tin nói về việc gì? thông tin đề cập đến nội dung gì? 
những câu hỏi nghi vấn như: tại sao? nguyên nhân? diễn biến? kết thúc?, ... 

- Tổng hợp thông tin 

Tổng hợp thông tin là phương pháp sắp xếp các thông tin đã được kiểm 
tra, xác minh, phân tích, chọn lọc theo một chủ đề nhất định. Chủ đề đó có thể là 
theo thời gian, sự việc, chuyên đề, lĩnh vực công tác. Thông tin có thể được sắp 
xếp theo trật tự nào đó phù hợp với đặc điểm của chủ đề đã chọn và nhu cầu sử 
dụng tin của lãnh đạo cơ quan. 

Để cung cấp thông tin một cách hiệu quả, công chức, viên chức không thể 
bỏ qua khâu tổng hợp tin. Quá trình tổng hợp thông tin sẽ giúp công chức, viên 
chức nhìn nhận được bản chất, mối liên hệ và quy luật biến đổi, phát triển của 
các vấn đề, sự kiện thông qua các thông tin. 

Để tổng hợp thông tin, các chuyên viên cần thực hiện những thao tác sau: 

+ Sắp xếp, hệ thống lại thông tin: theo thời gian hoặc theo tiến trình diễn 
ra các vấn đề, sự kiện…Quá trình sắp xếp và hệ thống lại thông tin sẽ giúp 
người sử dụng thông tin dễ dàng tiếp cận vấn đề theo trình tự lôgic nhất định.  

+ Tái hiện lại quá trình, cách thức giải quyết vấn đề, sự vật, hiện tượng.  

+ Tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các thông tin về một 
vấn đề, một sự việc.  

+ Tổng hợp các thông tin ở dạng số liệu bằng phương pháp tính toán, so 
sánh để có sự nhìn nhận tổng quát vấn đề.  

- Kiến nghị giải quyết thông tin 

Có thể nói, chỉ có những người trực tiếp thu thập thông tin, tóm lược 
thông tin, phân tích thông tin và tổng hợp thông tin mới có những nhìn nhận 
thấu đáo, chính xác và tham mưu hiệu quả cho việc giải quyết thông tin. 
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Trước hết, để kiến nghị, giải quyết tin, công chức, viên chức cần có sự lựa 
chọn những thông tin phù hợp để cung cấp. Đó là những thông tin có giá trị về 
nội dung và phù hợp với yêu cầu của người cần tin; thông tin có tính mới; thông 
tin có độ tin cậy cao; thông tin tiêu biểu - điển hình và có tính khái quát cao. 

Trên cở sở những thông tin được lựa chọn, công chức, viên chức cần có những 
ý kiến tham mưu giải quyết tin để đảm bảo việc sử dụng thông tin có hiệu quả.  

Cuối cùng, công chức, viên chức cần lưu ý đến việc lưu trữ thông tin theo 
quy định. Đặc biệt, cần chú ý lưu trữ các thông tin phải mất nhiều công thu thập, 
tổng hợp hoặc các số liệu quan trọng vì nó sẽ giúp cho người công chức, viên 
chức thu thập, xử lý thông tin có hiệu quả và nhanh chóng ở những lần sau. 

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Anh/Chị hãy phân biệt dữ liệu với thông tin trong quản lý hành chính 
nhà nước? 

2. Anh/Chị hãy cho biết có những loại thông tin nào trong quản lý hành 
chính nhà nước? 

3. Hãy thảo luận về yêu cầu đối với thông tin trong hoạt động quản lý 
hành chính nhà nước? 

4. Hãy thảo luận về nhiệm vụ của công chức, viên chức trong thu thập và 
xử lý thông tin? 

5. Theo anh/chị làm thế nào để thu thập và xử lý thông tin hiệu quả? 

6. Anh/Chị hãy cung cấp ít nhất 05 địa chỉ hữu dụng để tra cứu thông tin 
qua mạng.  

7. Trong trường hợp thủ trưởng cơ quan yêu cầu cấp dưới trong thời gian 
là 02 tiếng phải cung cấp các thông tin cần cho một vấn đề nào đó anh/chị xử lý 
như thế nào? 
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