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Mặc dù đang tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về chính sách công (CSC) nhưng có 

thể hiểu đơn giản: đó là định hướng hành động được nhà nước lựa chọn, phù hợp với đường 

lối chính trị để giải quyết những vấn đề chung của xã hội trong một thời kỳ nhất định. Với 

quan niệm đó, CSC có vai trò to lớn trong hoạt động quản lý xã hội của nhà nước.  

Trong nền hành chính nhà nước, CSC là bộ phận nền tảng trọng yếu của thể chế hành 

chính, là cơ sở và chi phối các yếu tố cấu thành khác của nền hành chính như: bộ máy hành 

chính; đội ngũ cán bộ - công chức; tài chính công. 

Ở Việt Nam, với hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) thì CSC là công cụ tiền đề, không thể thay 

thế và chi phối các công cụ quản lý khác như pháp luật, kế hoạch, phân cấp - phân quyền… 

Điều đó giải thích vì sao trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan 

tâm tới việc nâng cao vai trò của CSC như là một công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước nói riêng và đẩy mạnh chất lượng của sự nghiệp đổi mới nói chung. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao và phức tạp của quản lý nhà nước thì hoạt động 

hoạch định và thực thi CSC ở nước ta đang ở trong bối cảnh nào và đặt ra những vấn đề gì 

cần giải quyết?           

Trong thời gian qua, hoạt động hoạch định CSC đã đạt được một số kết quả đáng khích 

lệ cả về số lượng và chất lượng trên các lĩnh vực trọng yếu, cấp bách về kinh tế, chính trị 

(tổ chức bộ máy nhà nước, an sinh xã hội, quân sự, ngoại giao…). Một số CSC quan trọng 

đã được luận chứng khoa học hơn, bám sát thực tiễn đất nước, địa phương và ngành. Nhờ 

đó, bước đầu đã tạo lập và hoàn thiện được một hệ thống CSC khá phù hợp, đáp ứng được 

yêu cầu ngày càng cao của quản lý hành chính nhà nước, phục vụ chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. Trong lĩnh vực kinh tế, một số chính sách mới được ban hành đã 

đáp ứng được về cơ bản yêu cầu phát triển và hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường, 

đặc biệt, có tính ứng phó khá tốt với tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như: 

chính sách kích cầu, chính sách điều chỉnh tiền lương cơ bản, chính sách hạ thấp lãi suất 

cho vay của ngân hàng, lãi suất tối đa cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam, chính sách mang 

ngoại tệ, tiền Việt Nam của cá nhân khi xuất nhập cảnh, chính sách điều chỉnh thuế thu 

nhập cá nhân, chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp… Theo đó, nhiều chính 

sách đã phát huy được tác dụng trong kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định giá cả thị trường 

và mức độ tăng trưởng của nền kinh tế trong điều kiện khủng hoảng kinh tế. Điều đó được 

đánh giá như những phản ứng kịp thời của nhà nước trước những biến động lớn của kinh 

tế toàn cầu và khu vực. 

 Bên cạnh đó, việc tổ chức thực thi CSC cũng đạt được những yêu cầu cơ bản như: 

kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong phạm vi cả nước cũng như từng địa phương, ngành. Một 

số địa phương đã chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai thực thi chính sách cho 



phù hợp với đặc điểm của mình, có tính đến đặc điểm của đối tượng thụ hưởng chính sách. 

Công tác tổng kết thực tiễn thi hành chính sách cũng đã bắt đầu được chú ý hơn; một số 

chính sách được sơ kết, tổng kết khá công phu, có quy trình khoa học và có giá trị tham 

khảo lớn. Nhìn tổng thể, việc thực thi chính sách đã đi vào nề nếp, nghiêm minh với không 

ít kinh nghiệm bổ ích đã được đúc rút từ thực tiễn. 

Hoạt động phân tích, đánh giá CSC đã bắt đầu được quan tâm với tư cách là một trong 

những công đoạn quan trọng của quy trình CSC. Tuy chưa nhiều và chưa thật sự phát huy 

hết hiệu quả nhưng một số cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu và cá nhân có những sản 

phẩm phân tích, đánh giá CSC rất tốt, giúp  cho việc ban hành, sửa đổi nhằm hoàn thiện hệ 

thống chính sách hiện hành theo hướng khả thi, hiệu quả, mang lại lợi ích cho xã hội. Đặc 

biệt, vai trò của một số tổ chức phi nhà nước trong việc phân tích, đánh giá CSC được dư 

luận xã hội thừa nhận về chất lượng, về chính kiến và ảnh hưởng của chúng như: Viện 

nghiên cứu, tư vấn chính sách, pháp luật và phát triển (PLD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)… Nhờ đó, từ chỗ là công việc khá lạ lẫm trong quy 

trình chính sách, thì đến nay hoạt động phân tích, đánh giá CSC đã bắt đầu được quan tâm 

nhiều hơn không chỉ từ phía các cơ quan nhà nước mà còn là của xã hội.  

Mặc dù vậy, khi đánh giá về hạn chế, khuyết điểm trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 

Đại hội X, Đảng ta nhận định: "Năng lực xây dựng thể chế, quản lý, điều hành, tổ chức 

thực thi pháp luật còn yếu… Năng lực dự báo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên 

một số lĩnh vực còn yếu…"(1). Có thể thấy những hạn chế, bất cập đó trên các khía cạnh 

chủ yếu sau đây: 

- Lý luận về mô hình phát triển chung còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ đã và 

đang tác động không nhỏ tới lý luận và thực tiễn của nhiều lĩnh vực vĩ mô như: về mối quan 

hệ giữa cải cách hệ thống chính trị với đổi mới kinh tế, về thể chế kinh tế thị trường định 

hướng XHCN, về tăng trưởng đi đôi với thực hiện công bằng xã hội trong từng bước và 

trong cả quá trình phát triển, về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững… Trong đó, 

còn nhiều vấn đề đặt ra rất bức xúc nhưng chưa được kiến giải thấu đáo ở phương diện lý 

luận hay nói cách khác, lý luận còn bất lực trước nhiều vấn đề thực tế mà cội rễ của nó là 

tư duy chưa thật sự bắt kịp được yêu cầu ngày càng cao, phức hợp của công cuộc đổi mới. 

Thực tiễn của Việt Nam, của từng địa phương, từng ngành vẫn chưa thật sự được quan 

tâm như là một tiền đề, điều kiện tối quan trọng để xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện 

chính sách. Vì thế, vẫn còn không ít những chính sách xa với thực tế, gây khó khăn khi tổ 

chức thực hiện và không được dư luận thật sự đồng tình. Đặc biệt, những căn bệnh chủ 

quan, duy ý chí, chạy theo thành tích, thích "đánh bóng hình ảnh", lợi ích cục bộ của từng 

bộ, ngành hoặc lợi ích của một số nhóm trong xã hội vẫn tồn tại dai dẳng đã gây những hậu 

quả không nhỏ cho xã hội, cho từng ngành và địa phương từ hoạt động hoạch định cho tới 

tổ chức thực thi CSC. 

Quy trình hoạch định CSC tuy đã được nghiên cứu cải tiến theo hướng hiện đại, tiện 

lợi, dân chủ nhưng nhìn tổng thể vẫn theo cách "có một không hai" (theo dẫn chứng của 

Giáo sư Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản)(2). Theo đó, có thể chỉ ra những 

bất cập chủ yếu như: 



- Làm chính sách vẫn đang được coi là đặc quyền của các cơ quan nhà nước, của nhà 

nước nói chung mà chưa phải là công việc chung của xã hội, của các doanh nghiệp, của các 

nhóm lợi ích trong xã hội. 

- Có quá nhiều chính sách của các bộ, ngành trong khi chúng được xây dựng phân tán; 

thiếu sự phối hợp giữa các bộ, ngành một cách hợp lý và có cơ quan chủ trì, chịu trách 

nhiệm đích thực nên chất lượng không cao. Trong khi đó, hầu hết các chiến lược hay chính 

sách đều thể hiện sự liệt kê mục tiêu, quan điểm định hướng, yêu cầu mà thiếu hẳn những 

kế hoạch hành động cụ thể hay các biện pháp cần có. 

- Chưa hình thành được những kênh thông tin chính thống cần thiết giữa nhà nước với 

xã hội trong việc xây dựng, ban hành, thực thi CSC để phúc đáp những lợi ích cơ bản của 

đôi bên. 

- Vai trò của các cơ quan thẩm định, phê duyệt chính sách chưa được phát huy nên đã 

tạo những kẽ hở đáng kể cho việc ra đời một số chính sách có chất lượng chưa cao, thậm 

chí xã hội không đồng tình. 

- Hiện tượng "vận động chính sách" (lobby) tuy chưa được chính thức thừa nhận ở 

phương diện luật pháp nhưng đã xuất hiện dưới nhiều hình thức với những biểu hiện tiêu 

cực khác nhau làm ảnh hưởng đến tính công bằng của chính sách, gây những nguy hại nhất 

định cho xã hội lại chưa được quan tâm nghiên cứu để có phương hướng và biện pháp xử 

lý có hiệu lực, hiệu quả.  

Trong lĩnh vực tổ chức thực thi CSC bộc lộ những hạn chế, bất cập chủ yếu về tính 

kịp thời, đồng bộ, nhất quán trong tổ chức thực hiện, nhất là ở một số chính sách về kinh tế 

- xã hội và môi trường trong thời gian gần đây. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, thuyết 

phục, vận động nhằm định hướng dư luận trong quá trình thực hiện chính sách chậm được 

đổi mới về hình thức, phương pháp, nội dung; còn nhiều biểu hiện hình thức, "làm cho 

có"… nên kém hiệu quả. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra chưa kịp thời, thường 

xuyên và thiếu thực chất. Việc xử lý khiếu nại, tố cáo các vi phạm pháp luật trong quá trình 

thực hiện còn chậm, nhiều trường hợp thiếu công bằng, nghiêm minh đã ảnh hưởng xấu 

đến thực hiện CSC. Công tác tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm cho hoạch định và thực 

thi chính sách chưa được coi trọng, chưa làm thường xuyên, kịp thời. Trong một thời gian 

dài, hoạt động này chưa thật sự được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan tâm, coi 

trọng do sự bất cập trong tư duy làm chính sách. Điều này không chỉ đúng với quy trình 

chính sách của chính quyền địa phương mà còn của Chính phủ, các bộ, ngành. Trong những 

năm gần đây, thực tiễn cho thấy xã hội đã bắt đầu ý thức rõ hơn về vai trò quan trọng của 

hoạt động này trong tổng thể quy trình chính sách. Tuy vậy, xét về tổng thể, hoạt động phân 

tích, đánh giá CSC còn ở trong tình trạng lẻ tẻ, rời rạc, hình thức; không có nhiều những 

sản phẩm nghiên cứu có tầm cỡ về nội dung, chất lượng và quy mô để có thể tạo ra được 

những đột phá về chính sách trong từng lĩnh vực. Vì những lý do rất khác nhau mà những 

kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá CSC được ứng dụng vào thực tế một cách hữu ích 

chưa nhiều, gây lãng phí, thiệt thòi cho toàn bộ quy trình CSC hoặc từng công đoạn trong 

đó. Việc tiếp thu các kết quả phân tích, đánh giá CSC từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền còn rất dè dặt, cứng nhắc; thậm chí có những trường hợp tỏ thái độ phân biệt, phê 



phán, "chụp mũ"… Số lượng các cơ quan hoặc cá nhân nghiên cứu về CSC chưa đủ để đáp 

ứng nhu cầu thực tế của lĩnh vực này, trong đó bản thân họ cũng gặp những khó khăn nhất 

định về khung pháp lý và phản ứng của một số cơ quan nhà nước. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động hoạch định và thực thi CSC ở 

nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, cần đặt trọng tâm vào các vấn đề 

sau: 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức để trên cơ sở đó mở rộng sự tham dự một cách có hiệu 

quả của mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và nhất là của cá nhân người lãnh đạo, quản 

lý vào quá trình hoạch định và thực thi CSC. Nói cách khác, làm cho CSC từ chỗ chỉ là 

chức năng đặc quyền của các cơ quan nhà nước thành mối quan tâm chung và trách nhiệm 

của toàn xã hội. 

- Đổi mới quy trình hoạch định CSC theo hướng dân chủ, huy động sự tham gia đắc 

lực của toàn xã hội, nhất là của đội ngũ chuyên gia vào xây dựng chính sách. Từng bước 

tạo lập một quy trình làm chính sách gọn, tiện lợi nhưng khoa học, có hiệu quả kinh tế - xã 

hội cao. Sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế thẩm định và phê duyệt chính sách, nhất 

là với những chính sách lớn, quan trọng, có tác động trực tiếp và lâu dài tới lợi ích chung 

của toàn xã hội. 

- Chấn chỉnh để nâng cao tính kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả của quá trình 

tổ chức thực thi CSC. Đặc biệt, coi trọng tính tiên phong của các khâu tuyên truyền, vận 

động, định hướng dư luận xã hội trong quy trình thực hiện chính sách. Tăng cường công 

tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát về tiến độ, hiệu quả thực hiện CSC. Phát hiện và xử lý kịp 

thời, công bằng, minh bạch các khiếu kiện, vi phạm pháp luật nảy sinh. 

- Coi trọng hoạt động tổng kết thực tiễn về hoạch định, thực thi CSC theo hướng 

thường xuyên, thiết thực; tránh phô trương, hình thức, lãng phí để rút kinh nghiệm cần thiết, 

bổ ích cho các hoạt động đó.  

- Đề cao vai trò của hoạt động phân tích, đánh giá CSC như là một điều kiện tối quan 

trọng để từng bước cải thiện chất lượng của quy trình hoạch định và thực thi chính sách. 

Có cơ chế ràng buộc các cơ quan nhà nước trong việc phản hồi ý kiến, tiếp nhận các kết 

quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá CSC. 

 

 


