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1. Dịch vụ công là gì 
Về lý thuyết chung, dịch vụ công là những dịch vụ có đặc tính là không loại trừ và 

không cạnh tranh trong tiêu dùng. Không loại trừ có nghĩa là tất cả mọi người đều 

sử dụng, tiêu dùng dịch vụ này, không loại trừ bất cứ ai, bất kể họ có trả tiền cho 

dịch vụ đó hay không. Không cạnh tranh có nghĩa là việc sử dụng, tiêu dùng của 

người này không ảnh hưởng đến việc sử dụng, tiêu dùng của người khác. Như vậy, 

“Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người 

dân vì lợi ích chung của xã hội, do nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội (trực 

tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư thực hiện) nhằm bảo 

đảm ổn định và công bằng xã hội”. 

Theo nội hàm của khái niệm dịch vụ công hiện nay chúng ta đang sử dụng, có thể 

phân biệt ba nhóm dịch vụ chủ yếu. Một là, nhóm dịch vụ hành chính công, các 

dịch vụ ở nhóm này hầu hết thỏa mãn hai tiêu chí của dịch vụ công là không cạnh 

tranh và không loại trừ trong tiêu dùng (ví dụ: cấp giấy phép, đăng ký, đăng kiểm, 

công chứng...). Hai là, nhóm dịch vụ công cộng chủ yếu là những dịch vụ đáp ứng 

tiêu chí không cạnh tranh trong tiêu dùng (ví dụ: giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa,..). 

Ba là, nhóm dịch vụ công ích chủ yếu là những dịch vụ thỏa mãn tiêu chí không 

loại trừ trong tiêu dùng (ví dụ: vệ sinh môi trường, cấp thoát nước, giao thông công 

cộng...). 

2. Vì sao phải xã hội hóa dịch vụ công 
Xã hội hóa dịch vụ công là việc nhà nước chia sẻ với xã hội cung cấp các dịch vụ 

vốn dĩ trước đây chỉ thuộc về nhà nước mà các dịch vụ đó không nhất thiết phải do 

nhà nước mới thực hiện được (ví dụ: công chứng, giáo dục, y tế, giao thông...). Nói 

cách khác, đây là quá trình mở rộng sự tham gia của các chủ thể xã hội và tăng 

cường vai trò của nhà nước đối với dịch vụ công. 

Cần phải xác định rõ mục tiêu mà công cuộc cải cách dịch vụ công hướng tới là 

chất lượng dịch vụ chứ không phải là mức độ xã hội hóa. Xã hội hóa loại hình dịch 

vụ này chỉ là phương thức để đạt được chất lượng dịch vụ công mong muốn. Ở 

nhiều nước phát triển, xu thế chuyển giao dịch vụ công cho các tổ chức khu vực tư 

ngày càng được áp dụng nhiều dưới những hình thức khác nhau. Nhà nước chỉ chịu 

trách nhiệm cung cấp những lĩnh vực mà khu vực tư không hoặc chưa tham gia. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, hoạt động cung ứng dịch vụ công của khu vực nhà 

nước thường kém hiệu quả hơn so với khu vực tư nhân. Đối với Việt Nam, hiện nay 

cung ứng dịch vụ công vẫn phụ thuộc phần lớn vào nhà nước vì khu vực tư chưa đủ 

năng lực để cung cấp tốt các dịch vụ này. Do vậy, cần phải xác định được lĩnh vực 

nào cần xã hội hóa và xã hội hóa ở cấp độ nào sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất cho 

 



người dân, chứ không vì tiêu chí xã hội hóa mà thiếu quan tâm tới chất lượng dịch 

vụ. 

Trong điều kiện hiện nay, xu thế xã hội hóa dịch vụ công đang là yêu cầu tất yếu 

với mỗi quốc gia bởi các lý do sau: 

Thứ nhất, xu thế chung của các quốc gia trên thế giới là thu hẹp bộ máy của chính 

phủ, giảm bớt các bộ phận không cần thiết làm cho bộ máy của chính phủ hoạt động 

năng động và hiệu quả hơn. Khi bộ máy thu hẹp lại thì một số chức năng, công việc 

sẽ chuyển cho tư nhân đảm nhiệm, chính phủ chỉ tập trung vào các nhiệm vụ quản 

lý vĩ mô. 

Thứ hai, bộ máy nhà nước còn nhiều bất cập, mang nặng dấu ấn cơ chế tập trung, 

quan liêu bao cấp, chức năng, nhiệm vụ chưa phù hợp, phân cấp chưa rõ ràng, 

phương thức, thủ tục cung ứng dịch vụ công còn rườm rà, đội ngũ cán bộ, công 

chức còn nhiều điểm yếu kém. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong quản lý: mâu thuẫn 

giữa khoản kinh phí bao cấp quá lớn với ngân sách nhà nước còn hạn hẹp; mâu 

thuẫn giữa khối lượng cung ứng với năng lực của bộ máy nhà nước; mâu thuẫn giữa 

nhu cầu tăng nhanh với khả năng cung ứng có hạn của nhà nước; mâu thuẫn giữa 

ưu thế vốn có với chất lượng và hiệu quả dịch vụ công. 

Thứ ba, gắn liền với xu thế thu hẹp bộ máy chính phủ, khu vực tư nhân ngày càng 

phát triển mạnh đòi hỏi nhà nước phải chia sẻ một số lĩnh vực trước đây chỉ thuộc 

về nhà nước mà tư nhân có thể thực hiện được. 

Thứ tư, dân số đông, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, nhu cầu xã hội ngày 

một lớn, chỉ nhà nước thực hiện cung ứng các dịch vụ cho xã hội thì không thể đáp 

ứng được nhu cầu của người dân, vì vậy nhà nước để cho xã hội tự cung ứng và 

điều tiết các nhu cầu nhằm giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, thực hiện “nhà nước 

và nhân dân cùng làm”. 

3. Vai trò của nhà nước 
Xã hội hóa không có nghĩa là nhà nước bị loại mất vai trò quản lý của mình, ngược 

lại vai trò quản lý nhà nước cần tăng lên khi thiết lập lại vai trò và trách nhiệm của 

nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công. Sự thiếu vắng vai trò quản lý nhà nước 

và bỏ mặc theo kiểu “khoán trắng” có thể dẫn đến sự mất ổn định trong cung ứng 

dịch vụ công và làm cho quá trình xã hội hóa thiếu tính bền vững, tạo ra sự bất bình 

đẳng trong xã hội. Đặc biệt, trong những lĩnh vực trước đây nhà nước nắm độc 

quyền hoặc những dịch vụ do “cầu” vượt quá “cung” (như lĩnh vực giáo dục đại 

học chẳng hạn) dẫn đến sự độc quyền tự nhiên trong cung ứng dịch vụ, thì vai trò 

quản lý nhà nước là vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển xã hội trên cơ sở huy động 

nguồn lực, vừa phải đảm bảo quá trình xã hội hóa diễn ra theo quy luật của thị 

trường. 

Muốn đảm bảo chất lượng dịch vụ công và mở rộng chuyển giao việc cung ứng 

dịch vụ cho khu vực tư nhân, nhà nước cần phải có cơ chế thích hợp. Trước hết, 



hoàn thiện pháp luật một cách đồng bộ về bộ máy nhà nước, trao thẩm quyền cụ thể 

cho từng loại cơ quan thực hiện quản lý và cung ứng dịch vụ công. Đặt ra chế tài 

xử lý vi phạm cùng với cơ chế bảo đảm thực hiện các chế tài đó khi có hành vi vi 

phạm. Đồng thời, nâng cao vai trò của Tòa Hành chính trong việc xét xử các quyết 

định hành chính, hành vi công vụ, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống 

chính sách, pháp luật về dịch vụ công. 

Với vị trí là chủ thể quản lý vĩ mô, nhà nước có vai trò quan trọng trong việc thực 

hiện xã hội hóa dịch vụ công, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho 

xã hội. Nhà nước cần phải ban hành các văn bản pháp lý làm công cụ quản lý đồng 

thời là khung pháp lý và môi trường cho các doanh nghiệp hoạt động. Điều quan 

trọng là phải ban hành được các chuẩn về chất lượng dịch vụ công. Hiện nay nước 

ta mới chỉ cung ứng các dịch vụ công một cách thụ động và ở mức độ cơ bản, thiết 

yếu so với nhu cầu của người dân và chưa có một hệ thống chuẩn mực nào để so 

sánh và hướng tới. Cách thức cung ứng dịch vụ công theo các mô hình dập khuôn, 

kém năng động chưa phù hợp với các vùng, miền có đặc điểm về kinh tế - xã hội 

đặc biệt (như việc phân biệt giữa thành thị và nông thôn, miền núi và đồng bằng). 

Bên cạnh đó, nhà nước cần xây dựng chính sách, môi trường, định hướng và hỗ trợ 

cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công. Đồng thời, 

phải đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế về 

chính sách, điều kiện kinh doanh cũng như thông tin thị trường trong và ngoài nước. 

Nhà nước cần làm đúng vai trò của mình, chuyển từ “người chèo thuyền sang người 

lái thuyền”. Nhà nước phải là người có trách nhiệm điều tiết dịch vụ công. Trách 

nhiệm này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các vùng miền, bằng cách hỗ trợ cho 

những khu vực có điều kiện kinh tế, môi trường sống khó khăn hơn như khu vực 

miền núi, hải đảo, khu vực có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống… Bên cạnh 

đó, nhà nước còn có vai trò đặc trưng là đảm bảo các dịch vụ công ích, đem lại cho 

người dân môi trường và các điều kiện sống tốt hơn. 

Nhà nước cần quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi tự chịu trách nhiệm đối 

với các cơ sở công lập chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế sự nghiệp - tự chủ, 

tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm. Làm rõ cơ chế tài chính và mức độ vượt quá để 

nhà nước có thể can thiệp. Những vấn đề này chủ yếu liên quan đến học phí, viện 

phí, trợ giá, trợ cước và các loại phí dịch vụ khác. Quy định rõ nhà nước sẽ can 

thiệp khi có những thay đổi khách quan như thay đổi mức phí, khi giá dịch vụ cao 

hơn mặt bằng chung hoặc khi thực hiện chính sách xã hội… 

Chế độ chịu trách nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Cùng 

với việc đặt ra hệ thống tiêu chuẩn chất lượng thì trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ 

chức trong cung ứng dịch vụ phải được nâng cao và đặt ra cơ chế giải trình hợp lý, 

như vậy công tác kiểm soát, giám sát sẽ có hiệu quả hơn. Nhà nước cần quy định 



“chuẩn” đối với dịch vụ mà tư nhân đảm nhận làm cơ sở kiểm soát với các doanh 

nghiệp này. 

Nhà nước tiếp tục đầu tư ngân sách hợp lý cho dịch vụ công; đồng thời, thu hút 

mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia cung ứng dịch vụ công. Xã hội hóa dịch vụ 

công không có nghĩa là nhà nước thoái thác cho xã hội, mà ngược lại vai trò của 

nhà nước chuyển lên một tầm cao mới là nhà quản lý, nhà đầu tư. Vì lĩnh vực dịch 

vụ công cần rất nhiều tiền để thực hiện mà tư nhân không thể tự thân hoạt động 

được, do vậy với nguồn tài chính dồi dào thì nhà nước là chỗ dựa vững chắc để họ 

thực hiện những mục tiêu lớn cho xã hội. 

Nhà nước cần phân biệt rõ ràng về tài chính, đâu là lĩnh vực do nhà nước trực tiếp 

thực hiện, đâu là lĩnh vực nhà nước giao cho tư nhân thực hiện, trong khi đó nhà 

nước giữ vai trò quản lý nhằm đảm bảo trách nhiệm đồng thời sử dụng hiệu quả 

ngân sách nhà nước. 

Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ công, Chính phủ đã ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật, như: Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 21/8/1997 

về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; 

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích đối với 

hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao; Nghị quyết số 

05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y 

tế, văn hóa và thể thao... Từ các cơ sở pháp lý này, hàng loạt cơ sở cung ứng dịch 

vụ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao đã ra đời. Đồng thời, đã 

nảy sinh nhiều vấn đề về kiểm soát chất lượng dịch vụ. Thông thường, các doanh 

nghiệp trong khu vực tư nhân chú trọng nhiều đến lợi nhuận, luôn có xu hướng đẩy 

giá dịch vụ lên cao, các loại phí dịch vụ bị điều chỉnh tùy tiện, chất lượng dịch vụ 

yếu, cơ chế tài chính không minh bạch. 

Vì vậy, để thực hiện tốt các mục tiêu của mình, nhà nước cần: 

Tiến hành cải cách hành chính làm cho bộ máy gọn nhẹ, năng động, giảm bớt các 

bộ phận không cần thiết, chia sẻ cho xã hội những lĩnh vực mà họ có thể làm. Đổi 

mới phương thức tổ chức cung ứng dịch vụ công theo mô hình nhà nước kết hợp. 

Chương trình cải cách tổng thể nền hành chính đã đem lại nhiều kết quả tích cực, 

bộ máy hành chính đã có sự đổi mới, chú trọng đến việc quản lý hiệu quả đầu ra 

chứ không tập trung vào trình tự thủ tục công việc, cách thức hoạt động được cải 

tiến rõ rệt, giảm bớt các khâu rườm rà không cần thiết, sự hài lòng của người dân 

với dịch vụ do nhà nước mang lại tăng lên đáng kể. 

Cần xác định rõ vai trò của nhà nước khi xã hội hóa dịch vụ công. Chính phủ làm 

nhiệm vụ quản lý vĩ mô, định hướng hoạt động cho xã hội và tạo điều kiện cho 

người dân tham gia cung cấp dịch cụ công cho xã hội một cách hiệu quả nhất. 

Nhà nước cần tăng nhanh cung dịch vụ công để rút ngắn sự mất cân đối với cầu 

dịch vụ công do kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu người dân ngày một 



tăng; đồng thời cần quan tâm hơn nữa đến cung ứng cho xã hội về chất lượng cũng 

như loại hình dịch vụ. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống quản lý 

nhà nước về dịch vụ công. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là vô cùng quan 

trọng, quyết định đến hiệu quả của cả hệ thống hành chính. Khi thực hiện cung ứng 

dịch vụ công cho xã hội cần những con người có tài và có tâm để thực hiện vai trò 

phục vụ của nhà nước. Đặc trưng của nền hành chính là không vụ lợi, do đó cần 

những con người phải biết đặt lợi ích xã hội lên trên tư lợi của cá nhân mới có thể 

thực hiện được các mục tiêu nhà nước đặt ra. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi 

mà mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động mạnh mẽ đến đạo đức của không 

ít cán bộ, công chức, nhà nước cần phải có những biện pháp phù hợp để làm lành 

mạnh hóa bộ máy, tạo lòng tin với nhân dân. 

Cần đặt người dân ở vị trí trung tâm của các hoạt động quản lý nhà nước về dịch vụ 

công. Một đặc trưng của nền hành chính là tính nhân đạo, hoạt động của nó có tính 

xã hội và tính nhân dân, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân là điểm xuất phát cho hoạt 

động phục vụ của nhà nước. Nhà nước phải là người có trách nhiệm điều tiết dịch 

vụ công nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các vùng miền, những nơi có điều kiện 

kinh tế, môi trường sống khó khăn như khu vực miền núi, hải đảo, khu vực có nhiều 

người dân tộc thiểu số sinh sống… 

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống thông tin trong quản lý nhà nước về dịch vụ công. 

Nhanh chóng áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước về 

dịch vụ công. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản lý nhà nước về 

dịch vụ công như xây dựng Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử, Hải quan điện 

tử… tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp  tiếp cận với dịch vụ của nhà nước 

một cách dễ dàng, đồng thời giúp cho nhà nước có thể quản lý và giám sát tốt hơn 

các hoạt động cung ứng dịch vụ công. 

Mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong quản lý nhà nước 

về dịch vụ công. Việt Nam đi chậm hơn các quốc gia khác trong khu vực và trên 

thế giới về dịch vụ công, do vậy việc hợp tác quốc tế sẽ tạo điều kiện cho chúng ta 

học hỏi kinh nghiệm của các nước để hoàn thiện nhanh hoạt động cung ứng dịch vụ 

công./. 

 

 


