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Nền công vụ Cộng hòa Liên bang Đức được đánh giá là mô hình công vụ có 

nhiều thành công trên thế giới. Kinh nghiệm xây dựng, phát triển đội ngũ công chức 

của Cộng hòa Liên bang Đức có thể đem lại những giá trị tham khảo đối với Việt 

Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực công. 

1. Khái quát về chế độ công vụ, công chức của Cộng hòa Liên bang Đức 

Nền công vụ ở Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức mang đặc điểm của mô hình 

công vụ chức nghiệp với đặc trưng quan trọng là tính chuyên nghiệp, chính quy, bài 

bản của đội ngũ công chức. Theo đó, công chức được bảo đảm chế độ việc làm trọn 

đời. Ở CHLB Đức, đã là công chức thì đều được hưởng chế độ công chức suốt đời 

(tuổi nghỉ hưu là 67, áp dụng đối với cả nam và nữ), trừ trường hợp vi phạm pháp 

luật, bị tòa án xử tước quyền công dân. 

CHLB Đức là quốc gia có nền công vụ chuyên nghiệp được hình thành từ rất 

sớm. Năm 1873, Luật Công chức quốc gia được ban hành và đến năm 1953 ban hành 

Luật Công chức liên bang. Nền công vụ CHLB Đức hoạt động trong khuôn khổ pháp 

luật của Luật Công chức liên bang và Luật Công chức của các bang. Luật Công chức 

liên bang quy định những vấn đề chung, là khung pháp lý cho toàn bộ hoạt động 

công vụ, công chức trên toàn Liên bang. 

CHLB Đức có khoảng 1 triệu công chức, được chia thành công chức liên bang 

và công chức bang, trong đó hơn 80% công chức làm việc ở cơ sở (chính quyền 

quận, huyện, thành phố). Công chức làm việc ở các bang có khoảng 100 nghìn người; 

công chức làm việc ở chính quyền liên bang khoảng 25 nghìn người. Hệ thống công 

chức của CHLB Đức được tổ chức thống nhất trong toàn bộ máy từ chính quyền 

trung ương (liên bang) đến cơ sở, trong tất cả các ngành nghề; gồm bốn ngạch, tương 

ứng với các bậc chia từ E1 đến E15, đó là: công chức bậc đơn giản (chiếm khoảng 

1% từ bậc E1 đến E3), là những công chức không qua đào tạo, ví dụ như bảo vệ, tạp 

vụ, làm vườn…; công chức bậc trung (gần 50%) từ bậc E4 đến E8 là những công 

chức đã được đào tạo nghề và cấp bằng; công chức bậc trung cao (gần 40%) từ bậc 

E9 đến E11 là những công chức có bằng thực hành; công chức bậc cao (chiếm 

khoảng 10%) từ bậc E14 đến E15. Tiền lương của công chức được nhà nước trả theo 

ngạch, bậc công chức đảm nhận. 

1.1. Tiêu chuẩn công chức và đánh giá công chức 

Khoản 2 Điều 33 Luật Cơ bản (Hiến pháp) của CHLB Đức quy định: tất cả 

công dân Đức căn cứ vào mức độ phù hợp với khả năng chuyên môn đều có cơ hội 

ngang nhau khi gia nhập nền công vụ. Đây là nguyên tắc cơ bản đảm bảo bình đẳng, 



khách quan trong tuyển dụng, tạo cơ hội cho nền công vụ lựa chọn được những công 

chức giỏi, đáp ứng được yêu cầu công việc. Đồng thời, quy định này cũng đòi hỏi 

công chức phải có đủ năng lực chuyên môn phù hợp với ngạch được bổ nhiệm. 

Tiêu chuẩn đánh giá công chức của CHLB Đức dựa trên 03 tiêu chí: năng lực 

chuyên môn; năng lực phương pháp; năng lực xã hội. Đối với công chức cao cấp, 

tiêu chuẩn năng lực là phải tốt nghiệp đại học mới được chọn làm lãnh đạo, ít nhất 

sau 08 năm làm việc mới có thể nộp đơn xin dự tuyển công chức bậc cao cấp. Công 

chức lãnh đạo, quản lý bậc cao trong lĩnh vực hành chính công phải tốt nghiệp thạc 

sĩ trở lên về luật, kinh tế, quản lý… Sau khi được chọn, họ có 03 năm được đào tạo 

và thời gian đó cũng là thời gian thử việc, cứ 09 tháng lại thay đổi vị trí một lần. Đây 

thường là những công chức trẻ, năng động, sáng tạo. Nhiều công chức có bằng cử 

nhân, đã có kinh nghiệm làm việc đăng ký dự tuyển để trở thành công chức bậc cao. 

Khi được lựa chọn, những người này phải tự nâng cao trình độ trong 02 năm. Lúc 

đó, họ vẫn làm việc nhưng nhận nhiệm vụ cao hơn và đồng thời tham gia khóa đào 

tạo tại Học viện Hành chính Béc-lin(1). 

Công tác đánh giá công chức phải tuân thủ các quy định trong pháp luật liên 

bang liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp. Hầu hết các văn bản hướng dẫn việc 

đánh giá gồm hai nhóm tiêu chí: tiêu chí về thực thi nhiệm vụ (kết quả đạt được 

trong giai đoạn đánh giá) và tiêu chí về năng lực (bao gồm cả tiềm năng phát triển 

tương lai). Việc đánh giá thực thi nhiệm vụ được tiến hành thường xuyên, định kỳ 

02 đến 03 năm một lần. Đối với các vị trí như vụ trưởng, việc đánh giá được thực 

hiện theo quy chế chung. Các vị trí cao hơn thường được miễn đánh giá định kỳ. Kết 

quả đánh giá là căn cứ quan trọng để phát triển công chức, qua đó, nhà quản lý nhìn 

nhận được năng lực công chức để có thể bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt… 

cho phù hợp. 

1.2. Về cơ hội thăng tiến 

Điều 33 Hiến pháp CHLB Đức quy định các nguyên tắc trong các luật về công 

vụ như sau: tuyển dụng và thăng tiến phải dựa trên trình độ và hoạt động thực tiễn; 

phù hợp với hệ thống thực tài; tính khách quan, trung lập,… Điều này thể hiện rõ 

việc phát triển công chức ở CHLB Đức rất coi trọng đến năng lực và thực tài của 

công chức. 

Cũng như các nước theo mô hình công vụ chức nghiệp khác, việc thăng tiến 

của công chức CHLB Đức được tiến hành trong khuôn khổ của ngạch đó. Quá trình 

thăng tiến, đề bạt phải căn cứ vào các yếu tố như hiệu quả công việc, tiềm năng, các 

kỹ năng, kiến thức và thâm niên (biểu hiện cho kinh nghiệm và khả năng ra quyết 

định tốt). Đối với công chức bậc trung cấp và công chức bậc cao cấp, ngoài trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo cơ bản, phải có kinh nghiệm công tác, có năng 

lực lãnh đạo, quản lý, được sàng lọc theo thời gian và phải trải qua những đợt thi 

tuyển, sát hạch, chuyển bậc. Các kỳ thi đều được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, minh 



bạch. Ngoài ra, để phát triển công chức, CHLB Đức cũng đang thực hiện một số đổi 

mới như tăng khả năng luân chuyển tới các vị trí và nơi làm việc khác nhau, giúp 

công chức có cơ hội được trải nghiệm ở nhiều vị trí công việc, qua đó tiếp tục hoàn 

thiện bản thân. 

1.3. Về đào tạo, bồi dưỡng 

CHLB Đức tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển đội ngũ công 

chức trên cơ sở chú trọng đầu tư vào các trường đào tạo chuyên về hành chính. 

CHLB Đức là một trong số ít quốc gia tiến hành đào tạo công chức chuyên nghiệp 

tại các trường chuyên dành cho công chức. Viện Đào tạo công chức CHLB Đức 

thành lập năm 1969, trực thuộc Bộ Nội vụ (có các viện trực thuộc ở nhiều bang, có 

trường hành chính và các trường đào tạo dành riêng cho quân đội, ngoại giao, 

thuế…) có nhiệm vụ đào tạo công chức lãnh đạo của Bộ Nội vụ và các bộ khác trên 

toàn liên bang. Đặc biệt, Viện có nhiệm vụ đào tạo công chức cấp cao (chủ yếu cho 

lĩnh vực hành pháp). Bên cạnh đó, Đại học Khoa học hành chính Đức Speyer là nơi 

đào tạo công chức cấp cao. Đây là trường đại học duy nhất ở CHLB Đức chỉ đào tạo 

ở bậc sau đại học và chủ yếu hướng tới việc đào tạo công chức cao cấp trong thời 

gian tập sự(2). Học viện Hành chính Béc-lin là một cơ sở của Chính phủ đào tạo cho 

công chức của Thủ đô Béc-lin. Các chương trình đào tạo chủ yếu của Học viện gồm 

kỹ năng mềm, năng lực đào tạo, khả năng giao tiếp. Hiện nay, Học viện đang phát 

triển mô hình đào tạo công chức chú ý về năng lực chiến lược, năng lực lãnh đạo; 

phân tích đối tượng đào tạo đã biết gì, cần gì. Nếu người lãnh đạo gặp khó khăn, 

Học viện sẽ gửi chuyên gia đến giúp đỡ(3). 

Bồi dưỡng công chức là hoạt động mang tính thường xuyên, đóng vai trò quan 

trọng trong phát triển công chức, gắn liền với quá trình công tác của công chức trong 

nền công vụ. Bồi dưỡng công chức ở CHLB Đức nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí 

công việc và để phát triển, chuẩn bị cho các vị trí cao hơn. Do đó, bồi dưỡng công 

chức được coi trọng với sự tham gia của nhiều cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uy tín ở cấp 

liên bang cũng như tại từng bang. Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng tùy vào mục tiêu, 

yêu cầu của mỗi loại chương trình mà quy định cụ thể tiêu chuẩn đầu vào cho các 

đối tượng tham gia học mỗi loại chương trình đó. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, yêu cầu công việc của công chức, các cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng sẽ xây dựng và ban hành chương trình cho phù hợp, bởi nhu cầu đào 

tạo đến từ người sử dụng công chức (hướng tới việc cải tiến quá trình thực hiện công 

việc) và công chức thì chú ý tới việc thăng tiến trong nghề nghiệp(4). Nội dung bồi 

dưỡng đa dạng về chuyên môn liên ngành, bồi dưỡng các kiến thức bổ trợ và tăng 

cường khả năng phát triển mở rộng cho công chức(5). Nội dung chương trình luôn 

bám sát việc rèn luyện kỹ năng thực thi công việc, sát với kiến thức ngành, lĩnh vực 

công việc cụ thể, coi trọng thực hành công việc, gắn việc học tập ở trường với thực 

tế công việc của công chức. Tổ chức trao đổi, tọa đàm giữa học viên với học viên và 



giữa học viên với công chức lãnh đạo; gắn với chính sách của Nhà nước trong mỗi 

thời kỳ. Chương trình được thay đổi, bổ sung, cập nhật thường xuyên. Các cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng luôn coi trọng việc sử dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào 

nghiên cứu, giảng dạy, học tập. 

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức ở CHLB Đức luôn gắn với ngạch công 

chức đang giữ, công chức sơ cấp được bồi dưỡng 06 tháng; công chức trung cấp 02 

năm; công chức cao cấp 03 năm. Đội ngũ giảng viên là những nhà hoạt động thực 

tiễn giàu kinh nghiệm, không chỉ là những giảng viên chuyên nghiệp của các trường 

hành chính. Đào tạo, bồi dưỡng công chức thường xuyên là động lực chủ đạo để phát 

triển nguồn nhân lực tốt hơn, thích ứng với những nhiệm vụ mới, khi thăng cấp, biệt 

phái, chuyển công tác. 

1.4. Về bảo đảm đạo đức công vụ 

Bên cạnh phát triển về năng lực chuyên môn và kỹ năng làm việc, hoạt động 

phát triển công chức của CHLB Đức rất chú trọng vấn đề đạo đức công vụ, nhằm 

xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp. Theo quy định, công chức hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về mọi hành động và hành vi của họ khi thực hiện các chức trách 

công vụ, đồng thời phải thực hiện Bộ quy tắc ứng xử chống tham nhũng của Liên 

bang. 

Theo quy định chung trong Luật Cơ bản của liên bang, công chức nói chung 

phải “tôn trọng các nguyên tắc nghề nghiệp công vụ”, phải cống hiến toàn bộ khả 

năng cho cơ quan, tổ chức để hiện thực hóa sự thịnh vượng công cộng và đặc biệt là 

phải thực hiện các điều luật của Quốc hội các cấp một cách trung lập và công bằng. 

Pháp luật công vụ quy định các nguyên tắc cơ bản đối với công chức là: lòng trung 

thành; tôn trọng Hiến pháp; nghĩa vụ tiết chế (không được cư xử cực đoan trong 

công việc hay cuộc sống); tuân thủ trình tự thứ bậc, trừ trường hợp mệnh lệnh của 

cấp trên trái pháp luật một cách hiển nhiên hoặc vì hành động theo mệnh lệnh của 

cấp trên mà có thể làm tổn hại tới phẩm giá con người. 

Để phòng, chống tham nhũng, ngoài quy định nguyên tắc công khai, minh bạch, 

Chính phủ CHLB Đức còn thực hiện nguyên tắc kiểm tra chéo giữa các bộ phận, từ 

bộ phận chuyên trách trong từng cơ quan, cơ quan kiểm toán nội bộ đến công chức 

giám sát và đánh giá về nhân sự. Bên cạnh năng lực chuyên môn, việc chú trọng vấn 

đề phẩm chất đạo đức đã góp phần giúp xây dựng đội ngũ công chức của CHLB Đức 

đảm bảo thực tài và có đạo đức công vụ tốt. 

1.5. Về tạo môi trường, động cơ làm việc 

Để phát triển công chức, CHLB Đức luôn quan tâm đến việc tạo lập môi trường 

làm việc thuận lợi cùng chế độ đãi ngộ tốt. Công chức và gia đình công chức sẽ nhận 

được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ phía các cơ quan, tổ chức của Chính phủ. 

Công chức được bảo đảm về tình trạng pháp lý, giúp cho họ được độc lập và toàn 



tâm, toàn ý với nhiệm vụ. Chính sách ưu đãi đó giúp cho đội ngũ công chức làm việc 

hết sức tận tụy, có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công. Hàng năm, 

các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng 

nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ công chức. Nhiều cơ quan, đơn vị còn thường 

xuyên khảo sát thăm dò mức độ hài lòng của công chức đối với công việc, nhiệm vụ 

được phân công để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá năng lực, phát triển công chức, tạo 

động lực làm việc cho công chức. 

2. Những kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Nghiên cứu mô hình phát triển công chức của CHLB Đức cho thấy một số kinh 

nghiệm đối với Việt Nam trong phát triển đội ngũ công chức  hành chính, thể hiện 

ở những nội dung sau: 

Một là, cần xây dựng một bộ quy tắc chuẩn về tiêu chuẩn chức danh công chức, 

tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm trong nền công vụ. Việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn 

nghề nghiệp ứng với mỗi chức danh, vị trí việc làm để làm cơ sở hướng đến việc 

tiêu chuẩn hóa công chức theo các cấp độ đào tạo, bồi dưỡng khác nhau. Do đó, phát 

triển công chức cũng căn cứ vào các bộ quy tắc, tiêu chuẩn này. 

Hai là, phát triển công chức phải dựa trên nguyên tắc thực tài, lấy năng lực của 

công chức, kết quả, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ làm cơ sở để phát triển, 

thăng tiến nghề nghiệp cho công chức. 

Ba là, đào tạo, bồi dưỡng để phát triển công chức căn cứ vào nhu cầu thực tế 

của các cơ quan hành chính và cá nhân công chức. Các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng có chất lượng cao phải được bắt đầu từ việc đánh giá và xác định rõ nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng, từ giác độ của công chức cũng như từ giác độ của từng bộ, ngành, 

địa phương và Chính phủ nói chung. Có như vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng mới 

hướng đến phát triển công chức đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, 

nhiệm vụ được giao. Mặt khác, trong phát triển công chức cần chú trọng đảm bảo 

đạo đức công vụ. Cần coi đây là một nội dung quan trọng bên cạnh năng lực chuyên 

môn hay các kỹ năng thực thi công việc. 

Bốn là, thường xuyên xây dựng và bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ kịp thời 

để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến chính 

sách, chế độ tiền lương của công chức phù hợp với kết quả và hiệu suất lao động. 

Tạo lập môi trường thuận lợi và động cơ làm việc tích cực để công chức có thể yên 

tâm công tác và gắn bó lâu dài, gia tăng trách nhiệm trong công việc. 

Xu thế hội nhập toàn cầu, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với 

những yêu cầu của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa đang đặt nền hành chính Việt Nam trước những thời cơ và thách thức mới 

trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Do đó, 

việc phát triển đội ngũ công chức có trình độ, phẩm chất, năng lực và uy tín để đáp 



ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng trở nên cấp thiết, nhằm xây dựng nền hành chính 

hiệu lực, hiệu quả./. 
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