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Bài viết nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát nội 

bộ đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước như: quy định 

thống nhất, rõ ràng tiêu chí đánh giá trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước 

và công chức trong hoạt động thực thi công vụ; ban hành chỉ số đo lường nội dung 

đánh giá kết quả hoạt động thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước và 

công chức... 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh 

quan điểm chỉ đạo trong thời gian tới cần phải “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của 

đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính 

sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục 

vụ phát triển; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích 

bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng 

tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích 

chung. Đồng thời, có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn 

thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý 

kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân”.  Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 

2045 đã đặt ra yêu cầu khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung thể chế pháp luật quy 

định về trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước và công chức trong hoạt động 

thực thi công vụ. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ xác định một trong những nhiệm vụ rất quan trọng 

của giai đoạn 2021-2030 là “Hoàn thiện quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong hoạt động công vụ; xây dựng và ban hành quy định về thẩm quyền, 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác cán bộ và 

quản lý cán bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả 

khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu”(1). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ phải “... đề cao tinh thần 

thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà 

nước và toàn xã hội”(2). Hoàn thiện thể chế pháp luật quy định về trách nhiệm của 

cơ quan hành chính nhà nước và công chức trong hoạt động thực thi công vụ là giải 

pháp quan trọng nhất, bởi lẽ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 



thì hệ thống pháp luật phải được xây dựng, hoàn thiện theo hướng đảm bảo quyền 

lực nhà nước phải do pháp luật quy định, quyền lực nhà nước chỉ được thực hiện 

trong khuôn khổ pháp luật và quyền lực nhà nước phải bị kiểm soát bởi chính pháp 

luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời khắc phục tình 

trạng lạm quyền và quan liêu từ phía các cơ quan nhà nước. 

1. Quy định thống nhất, rõ ràng tiêu chí đánh giá trách nhiệm của cơ 

quan hành chính nhà nước và công chức trong hoạt động thực thi công vụ 

Sở dĩ đây là việc cần ưu tiên, vì phải có văn bản quy định về tiêu chí đánh giá 

trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước và công chức trong hoạt động thực 

thi công vụ (pháp luật nội dung) thì mới có cơ sở để hoàn thiện cơ chế giám sát việc 

thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước và công chức cơ quan hành chính 

nhà nước (pháp luật hình thức). Hiện nay, mặc dù pháp luật cán bộ, công chức có 

xác định các căn cứ để đánh giá trách nhiệm của công chức trong hoạt động thực thi 

công vụ, nhưng lại được tiếp cận là các “nội dung đánh giá”, nên vẫn bao gồm các 

khía cạnh khó đo lường như phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, kết quả, quy 

trình, thái độ ứng xử với công dân. Tiếp cận về nội dung đánh giá như vậy là phù 

hợp, nhưng dưới giác độ tiêu chí làm cơ sở chung cho đánh giá công chức gắn chủ 

yếu với hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, công vụ thì chưa rõ ràng và khó khăn trong 

đo lường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Quy định thống nhất, rõ ràng tiêu chí đánh giá trách nhiệm của công chức 

trong hoạt động thực thi công vụ sẽ khắc phục được tình trạng nhiều cơ quan, đơn 

vị, địa phương chủ động điều chỉnh các nội dung đánh giá công chức theo tiêu chí 

riêng của địa phương, dẫn đến thiếu thống nhất, liên thông giữa các quy định của 

pháp luật cán bộ, công chức với thể chế phân cấp, phân quyền của địa phương. 

Những ý kiến khác nhau về tỷ lệ trên hay dưới 30% công chức không hoàn thành 

nhiệm vụ cho thấy quy định thống nhất, rõ ràng tiêu chí đánh giá trách nhiệm của 

công chức trong hoạt động thực thi công vụ đã trở thành vấn đề thời sự cấp bách 

trong hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát nội bộ đối với hoạt 

động thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Tiếp theo, cần xác định rõ trọng tâm đánh giá kết quả thực thi công vụ theo 

các nội dung đánh giá của pháp luật cán bộ, công chức. Các nội dung đánh giá chung 

của pháp luật cán bộ, công chức hiện hành (chấp hành đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, 

tác phong và lề lối làm việc; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiến độ và 

kết quả thực hiện nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm 

vụ; thái độ phục vụ Nhân dân) chiếm tỷ lệ lớn hơn hẳn so với kết quả hoàn thành 

nhiệm vụ. Vì kết quả hoàn thành nhiệm vụ chỉ là một trong số các nội dung đánh giá 

nên rất khó khăn trong đo lường, đánh giá trách nhiệm của công chức trong hoạt 



động thực thi công vụ, trong khi yêu cầu của giám sát nội bộ đối với hoạt động thực 

thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước là cần nhấn mạnh đến kết quả thực thi 

công vụ của công chức trong cơ quan. Do đó, cần sớm xác định lại quy định về kết 

quả thực thi công vụ của công chức theo hướng thay “kết quả” bằng “hiệu quả” để 

khắc phục hạn chế là vừa khó đo lường, định tính; vừa dễ trở thành “phao cứu hộ” 

cho những công chức làm việc kém hiệu quả (trong khoảng hai mươi năm đầu của 

thời kỳ đổi mới, các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định về công tác cán bộ nói 

chung, đánh giá cán bộ nói riêng đều sử dụng các cụm từ “hiệu quả” và “hiệu quả 

công việc”, “hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ”, hầu như không sử dụng cụm từ “kết 

quả” khi nói về đánh giá cán bộ). 

Một nội dung nữa cần ưu tiên hoàn thiện là xác định rõ các chuẩn mực đánh 

giá phẩm chất công chức để khắc phục tình trạng các nội dung đánh giá công chức 

mặc dù đã rất chú trọng đến cụ thể hóa nhằm đo lường kết quả thực hiện công việc, 

nhưng lại chưa chú ý tới làm rõ các chuẩn mực đánh giá phẩm chất, dẫn tới công 

chức sẽ thường đạt tối đa điểm số đối với nhóm tiêu chí này, và điều đó sẽ tiếp tục 

trở thành “phao cứu hộ” về tổng điểm số đối với công chức có kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chưa tốt. Ví dụ, đối với nội dung “tinh thần, thái độ phục vụ công dân”, 

nếu để công chức tự đánh giá sẽ khó lòng đảm bảo tính khách quan, vì chỉ công dân 

mới đánh giá chính xác nhất công chức đạt mức nào trong quá trình họ thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ; trong giao tiếp, tiếp xúc với Nhân dân. Chính phủ khóa XIV 

cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá “Việc đổi mới lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ 

luật, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng đùn 

đẩy, né tránh”(3). Để khắc phục tình trạng đó, Chính phủ khẳng định  thời gian tới 

cần phải “Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu 

chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông 

qua công việc, sản phẩm cụ thể”(4). 

Như vậy, mặc dù pháp luật đã quy định nội dung đánh giá công chức cần tập 

trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nhưng quá trình triển khai thực hiện 

các quy định này lại cho thấy rất nhiều khó khăn do bất cập từ hệ thống tiêu chí đánh 

giá, dẫn đến tình trạng hoặc đánh giá chỉ có tính hình thức, hoặc công chức làm việc 

thụ động trong khuôn khổ do cá nhân tự định ra để thay cho làm việc thực sự có hiệu 

quả thì lại dễ va chạm, mất lòng đồng nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn 

thiện, xác định rõ hơn các chuẩn mực đánh giá phẩm chất công chức để có cơ sở 

khoa học, chính xác hơn trong hoạt động giám sát nội bộ đối với hoạt động thực thi 

công vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Ban hành chỉ số đo lường nội dung đánh giá kết quả hoạt động thực thi 

công vụ của cơ quan hành chính nhà nước và công chức 



Trước hết là cần ban hành chỉ số đánh giá về phẩm chất chính trị, bởi yếu tố 

này thể hiện sự trung thành của công chức đối với sự nghiệp, lý tưởng mà họ theo 

đuổi (hoạt động công vụ, thực thi quyền lực nhà nước), giúp họ hình thành bản lĩnh 

trong hoạt động thực thi công vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như 

tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và vượt qua 

những khó khăn, thử thách và cám dỗ trong quá trình thực thi công vụ để khắc phục 

tình trạng “... công tác phòng, chống tiêu cực tuy đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng 

còn phân tán, thiếu tính tập trung; chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tham 

nhũng với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.”(5). Do 

đó, cần cụ thể hóa, chi tiết hóa việc đánh giá về phẩm chất chính trị thành các chỉ số 

như bản lĩnh trong hoạt động thực thi công vụ, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 

dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để có sự đánh giá đúng và khách quan, trung 

thực. Nếu chậm sửa đổi thì hiệu quả của cơ chế giám sát nội bộ đối với hoạt động 

thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng sẽ rất hạn chế. 

Đạo đức trong hoạt động thực thi công vụ của công chức (đạo đức công vụ) 

là những nguyên tắc, chuẩn mực mà công chức phải thực hiện trong công vụ trên cơ 

sở pháp luật và quy định nội bộ của cơ quan, như: hành vi thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật; ngôn ngữ giao tiếp; thái độ ứng xử đúng mực; sự chuẩn mực đối 

với các đối tượng giao tiếp;… Những khó khăn trong định lượng khiến tiêu chí này 

càng trở nên “dễ dãi” khi đo lường trên thực tế. Tuy nhiên, những biểu hiện của đạo 

đức công vụ không phải lúc nào cũng có thể xác định một cách rõ ràng mà đôi khi 

được phản ánh thông qua dư luận, ý kiến của người dân bằng sự khen ngợi hay phê 

phán đối với công chức, bằng sự “cảm nhận” của chủ thể đánh giá. Điều này dẫn tới 

có công chức phẩm chất đạo đức cá nhân rất tốt, nhưng công việc lại không hoàn 

thành hoặc hoàn thành ở mức trung bình và ngược lại. 

Do đó, đánh giá “phẩm chất đạo đức” của công chức và đánh giá “phẩm chất 

đạo đức trong hoạt động thực thi công vụ” của công chức sẽ có những khác biệt mà 

nếu không xác định rõ sẽ nhầm lẫn giữa đạo đức của cá nhân công chức trong đời 

sống hàng ngày, nhưng tập thể lại lấy đó làm căn cứ, tiêu chí để đánh giá kết quả 

thực thi công vụ của công chức. Vì vậy, cần sớm nghiên cứu, làm rõ các tiêu chí và 

căn cứ đo lường cụ thể đối với đạo đức công vụ để cơ quan quản lý và chủ thể giám 

sát nội bộ có thể xác định mức độ hoàn thành cũng như xác định trách nhiệm pháp 

lý đối với cơ quan và công chức trong hoạt động thực thi công vụ nếu có xảy ra vi 

phạm. 

Về lối sống, tác phong, lề lối làm việc: những yếu tố này thể hiện trong các 

mối quan hệ giữa công chức với đồng nghiệp, sự phối hợp, tinh thần hợp tác giữa 

công chức với các cơ quan tổ chức có liên quan và trong cách ứng xử của công chức 

với tổ chức, công dân ngoài xã hội. Những biểu hiện này tuy là một phần của đạo 

đức công vụ, là biểu hiện của đạo đức công vụ; song không phải lúc nào cũng có thể 



xác định một cách rõ ràng mà đôi khi được phản ánh thông qua dư luận, ý kiến của 

người dân bằng sự khen ngợi hay phê phán đối với công chức. 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ: nếu không có các chỉ số đo lường cụ 

thể sẽ dẫn tới thực tế chỉ có thể đo lường kết quả chung của cơ quan, tổ chức, bộ 

phận (phòng, tổ, đội, nhóm...) mà rất khó khăn trong xác định thành tích của cá nhân 

công chức. Hoặc chỉ có thể đo lường số lượng, chứ khó có thể xác định chất lượng, 

hiệu quả, mức độ cống hiến của cá nhân công chức vào thành tích chung của bộ 

phận, cơ quan, dẫn tới công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ thì không được 

nêu gương, biểu dương; còn công chức chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ thì 

không được uốn nắn, điều chỉnh kịp thời và sẽ còn tình trạng dựa vào tập thể để lẩn 

tránh trách nhiệm cá nhân. 

Về thái độ phục vụ Nhân dân: đây là một nội dung rất cần thiết phản ánh mức 

độ hài lòng của người dân đối với tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân 

của công chức; tuy nhiên, nội dung đánh giá thái độ phục vụ Nhân dân cần phải 

nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng tập trung vào đánh giá tinh thần, thái độ, trách 

nhiệm phục vụ Nhân dân của công chức chứ không chỉ là đánh giá hoạt động chung 

của cơ quan hành chính nhà nước. Hoàn thiện được nội dung này sẽ khắc phục được 

tình trạng khó khăn trong đánh giá, xếp loại cơ quan hành chính nhà nước; và khi rất 

nhiều vị trí việc làm mà công chức đảm nhận trong khi thi hành công vụ hoàn toàn 

không tiếp xúc hoặc rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với người dân thì có thể dẫn đến việc 

khi đánh giá công chức thì nội dung này bị “bỏ qua”, hay đồng nghĩa với việc đương 

nhiên được công nhận là thực hiện tốt. Và đương nhiên, giám sát nội bộ đối với hoạt 

động thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng không thể phát hiện 

và khắc phục được. 

3. Tiếp tục chuẩn hóa nội dung đánh giá công chức 

Theo pháp luật cán bộ, công chức, có một số nội dung đánh giá công chức còn 

trùng lặp và chưa thống nhất, dẫn đến khó khăn trong đánh giá trên thực tế. Ví dụ, 

nội dung “Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước” và nội dung “Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối 

làm việc” về cơ bản đều đề cập tới đạo đức của công chức trong hoạt động thực thi 

công vụ; song cần phải hoàn thiện theo hướng gắn với kết quả (hiệu quả) thực thi 

công vụ thì mới thực sự là căn cứ đúng và đủ cho việc đánh giá, xếp loại công chức 

và cơ quan. Việc pháp luật chưa quy định phải gắn với kết quả (hiệu quả) thực thi 

công vụ đã làm xuất hiện tình trạng “dễ dãi” trong đánh giá kết quả thực thi công vụ 

của công chức trên thực tế, dẫn tới tình trạng công chức được đánh giá, xếp loại hoàn 

thành xuất sắc và tốt chiếm tỷ lệ cao, trong khi mức độ hoàn thành nhiệm vụ được 

cấp trên giao cho cơ quan lại thấp. 



Hoặc do tâm lý nể nang, “dĩ hòa vi quý”, ngại nói thẳng, nói thật nên việc 

đánh giá, xếp loại công chức nói chung; đánh giá trách nhiệm của công chức trong 

hoạt động thực thi công vụ nói riêng trở nên “bình quân chủ nghĩa”, “cào bằng”; nếu 

công chức không vi phạm kỷ luật trong năm công tác thì đều được xếp loại từ mức 

hoàn thành nhiệm vụ trở lên, thậm chí có thể được biểu quyết đa số tại họp kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại hoặc tại hội nghị cán bộ, công chức. Điều đó đương nhiên 

là rào cản đối với hiệu quả cơ chế giám sát nội bộ đối với hoạt động thực thi công 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Do kết quả đánh giá chưa phản ánh chính xác cống hiến, đóng góp của công 

chức trong quá trình thực thi công vụ nên không khuyến khích công chức tự đánh 

giá và người đứng đầu phát huy trách nhiệm trong việc đánh giá, xếp loại hàng năm, 

dẫn đến tư tưởng ỷ lại đối với những công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, chỉ 

làm việc cầm chừng, nhưng đến kỳ hạn thì vẫn được trả lương, xếp lương và nâng 

bậc lương. Do đó, cách sử dụng tên gọi của các nội dung đánh giá trong pháp luật 

cán bộ, công chức cần sớm được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng mang tính khái 

quát, đơn nghĩa về nội hàm để thống nhất cách thức thực hiện trong đánh giá kết quả 

(hiệu quả) thực thi công vụ của công chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính 

phủ “Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí 

đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua 

công việc, sản phẩm cụ thể”6. 

4. Một số nội dung khác 

Một là, cần xây dựng các “chuẩn” hay yêu cầu về hiệu quả công việc được 

giao đối với các nhóm vị trí việc làm mà công chức đảm nhiệm (lãnh đạo, quản lý; 

thực thi, thừa hành và hỗ trợ, phục vụ). Điều này sẽ là căn cứ chính để hình thành 

tiêu chí đánh giá thực sự gắn với không chỉ kết quả - mà cần phải gắn với hiệu quả 

hoàn thành nhiệm vụ, công vụ công chức đạt được trên thực tế. Trong đó, các tiêu 

chí đánh giá trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ cần phù hợp với từng 

nhóm công chức khác nhau. Các tiêu chí này không chỉ là căn cứ đánh giá hiệu quả 

công việc mà còn làm rõ phẩm chất đạo đức của công chức trong hoạt động thực thi 

công vụ. Mặt khác, cần có các phương pháp đánh giá phù hợp nhằm đảm bảo tính 

khách quan của kết quả đánh giá, từ đó xếp loại được mức độ cống hiến của công 

chức trong thành tích, kết quả chung của cơ quan hành chính nhà nước; đó cũng sẽ 

là cơ sở cho việc giám sát nội bộ trong hoạt động thực thi công vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước. 

Hai là, cần có các biện pháp thiết thực để đảm bảo vai trò và trách nhiệm của 

người đứng đầu trong quyết định kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước và trách nhiệm của công chức trong hoạt 



động thực thi công vụ. Quy định về vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính 

nhà nước trên thực tế đã được ban hành và triển khai, tuy nhiên quá trình thực hiện 

còn cần thời gian để tổng kết. Trước mắt, cần bổ sung quy định đảm bảo trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan nếu không có sự tương thích giữa kết quả đánh giá trách 

nhiệm của cá nhân công chức trong hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Thực tế cho thấy, nếu người đứng đầu cơ quan 

hành chính nhà nước còn chưa đảm bảo được tính thực quyền, thực chất của đánh 

giá, xếp loại cơ quan và công chức thì giám sát nội bộ cơ quan cũng chưa đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả và ý nghĩa thiết thực. 

Ba là, cần chuẩn bị những điều kiện cần thiết để hình thành được một hệ thống 

đáng tin cậy về đánh giá trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước và công chức 

trong hoạt động thực thi công vụ. Cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm 

công tác đánh giá trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước và công chức trong 

hoạt động thực thi công vụ theo hiệu quả thực thi công vụ để đảm bảo tiến trình đánh 

giá theo kết quả đạt được các yêu cầu đặt ra. Đồng thời, cần có nỗ lực lâu dài, liên 

tục của cả hệ thống chính trị và quyết tâm, bản lĩnh vững vàng của chủ thể có thẩm 

quyền đánh giá, xếp loại cơ quan hành chính nhà nước và công chức. 

Bốn là, trên cơ sở tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở 

từng loại hình cơ sở (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

và xã, phường, thị trấn), cần sớm xây dựng, ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ 

sở để tích hợp các loại hình cơ sở nêu trên vào trong một đạo luật điều chỉnh chung. 

Trong đó, cần quan tâm 02 nội dung lớn, có ý nghĩa và tác động lớn đến cơ chế giám 

sát thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước là thực hiện dân chủ trong cơ 

quan hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Luật thực 

hiện dân chủ ở cơ sở sẽ góp phần quan trọng khắc phục những bất cập trong hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước và trong hoạt động thực thi công vụ của 

đội ngũ công chức thời gian qua. 

Năm là, cần gắn việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy 

định về xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm 

đạo đức công vụ của cơ quan hành chính nhà nước và công chức với việc hoàn thiện 

pháp luật về công vụ, về đạo đức công vụ để đảm bảo thống nhất giữa nội dung của 

chế độ công vụ, đạo đức công vụ với việc xem xét, xử lý kỷ luật các hành vi vi phạm 

pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước và công chức theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng “Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, 

kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà 

nước và của cán bộ, công chức, viên chức”./. 

------------------------------------- 
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