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Đạo đức và văn hóa đều gắn với con người và là biểu hiện đặc trưng cho trình 

độ phát triển của con người. Đạo đức là gốc của văn hóa, văn hóa là biểu hiện ra 

bên ngoài của đạo đức; đạo đức tuy chỉ là một bộ phận của văn hóa, nhưng là bộ 

phận có ý nghĩa rất quan trọng. Trong hoạt động thực thi công vụ, văn hóa công vụ 

phụ thuộc rất lớn vào đạo đức công vụ, được hình thành trên cơ sở đạo đức công 

vụ. Do đó, để nâng cao văn hóa công vụ thì phải nâng cao đạo đức công vụ. 

Quan niệm về đạo đức công vụ và văn hóa công vụ 

Đạo đức công vụ 

Công vụ là những việc công, những hoạt động có liên quan chặt chẽ đến những việc 

chung của xã hội. Tuy nhiên trong xã hội, mọi công việc đó đều đặt dưới sự quản lý, điều 

hành của nhà nước và phải hướng tới phục vụ Nhân dân, vì lợi ích chung của cộng đồng, 

xã hội. Công vụ là một loại hoạt động mang tính quyền lực - pháp lý được thực thi bởi 

người thực thi công vụ, thông qua đó để thực hiện chức năng của Nhà nước nhằm mang 

lại lợi ích chung cho Nhân dân và xã hội. 

Đạo đức công vụ là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm các nguyên tắc để điều 

chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người theo các thang giá trị đạo đức đã được xã 

hội thừa nhận, đạo đức công vụ là một bộ phận của đạo đức xã hội; là hệ thống các chuẩn 

mực, nguyên tắc dùng để điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của người thực thi công vụ. 

Về bản chất, đạo đức công vụ là đạo đức thực thi công vụ, bao gồm hệ thống nguyên tắc, 

chuẩn mực dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa đội ngũ công chức với tổ chức, công 

dân, thể hiện ở lương tâm và trách nhiệm vì lợi ích chung, ý thức việc cần phải làm và 

mong muốn được làm vì lợi ích chung. 

Văn hóa công vụ 

Có nhiều quan niệm khác nhau về văn hóa nói chung, nhưng đều thống nhất nhìn 

nhận đặc trưng của văn hóa là các giá trị chân - thiện - mỹ. Vì vậy, nói đến văn hóa công 

vụ nghĩa là nói đến việc đưa những đặc trưng của văn hóa vào hoạt động công vụ.  

Theo đó, văn hóa công vụ là những giá trị cơ bản của hoạt động công vụ, của người 

thực thi công vụ, đó là tập hợp các giá trị có ý nghĩa định hình và quyết định hành vi của 

nền công vụ. Văn hóa công vụ không phải là tập hợp giản đơn hai lĩnh vực văn hóa và 

công vụ, mà đó là sự thẩm thấu của văn hóa vào công vụ, là công vụ đậm chất văn hóa. 

Văn hóa công vụ chính là tinh thần nhân văn trong điều chỉnh các quan hệ giữa cơ quan 

công quyền với tổ chức, công dân nhằm thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ xã hội vì mục đích 

phục vụ Nhân dân. 

Đạo đức công vụ - yếu tố cốt lõi của văn hóa công vụ 

Khi xem xét sự phát triển của con người nói chung và phát triển đạo đức nói riêng, 

phải chú ý đến mối quan hệ giữa sự phát triển đó với văn hóa. Cả đạo đức và văn hóa đều 



gắn với con người và là biểu hiện đặc trưng cho trình độ phát triển của con người. Tuy 

nhiên, một con người có văn hóa, trước hết phải có đạo đức.  Bởi vì, khi xem xét trình độ 

phát triển “người” tức là văn hóa của con người đó, thì không thể không nói đến đạo đức. 

Sự hoàn thiện các giá trị đạo đức là tiêu chuẩn căn bản nhất để khẳng định phần “người” 

của mỗi con người. 

Như vậy, với mỗi con người, các giá trị văn hóa phụ thuộc vào việc tu dưỡng các 

giá trị đạo đức, mức độ biểu hiện văn hóa của con người tùy thuộc vào đạo đức. Theo đó, 

trong hoạt động công vụ, văn hóa công vụ phụ thuộc rất lớn vào đạo đức công vụ, hay 

đạo đức công vụ là cái gốc của văn hóa công vụ, văn hóa công vụ được hình thành trong 

quá trình thực thi công vụ trên cơ sở đạo đức công vụ. 

Đạo đức công vụ là yếu tố cốt lõi, có vai trò là nền tảng của văn hóa công vụ, biểu 

hiện qua một số nội dung sau: 

Thứ nhất, đạo đức công vụ là cơ sở hình thành nên văn hóa trong ý thức công vụ 

của người thực thi công vụ.   

Nếu phân chia văn hóa công vụ thành nhiều lớp, thì lớp trong cùng bao gồm các giá 

trị cốt lõi như lý tưởng, niềm tin, nhận thức, suy nghĩ, cảm xúc, nhân cách của người thực 

thi công vụ. Các giá trị cốt lõi này rất ít biến động, ăn sâu vào tiềm thức và được chấp 

nhận một cách tự nhiên, vì thế chúng mang ý nghĩa hướng dẫn hành vi, định hướng suy 

nghĩ, nhận thức của người thực thi công vụ. Đó chính là văn hóa trong ý thức công vụ, 

trong đó, đạo đức công vụ đóng vai trò là hạt nhân hình thành nên văn hóa trong nhân 

cách, trước hết là văn hóa trong ý thức của người thực thi công vụ. Trong hai thành tố cơ 

bản cấu thành nhân cách con người nói chung, công chức nói riêng là phẩm chất và năng 

lực, hay nói cách khác nhân cách là sự thống nhất giữa phẩm chất đạo đức và năng lực 

chuyên môn, trong đó phẩm chất đạo đức được coi là gốc, nền tảng của nhân cách hay 

còn gọi là hạt nhân cơ bản của nhân cách con người. Do đó, đạo đức công vụ có tầm quan 

trọng đặc biệt trong nhân cách của người thực thi công vụ. 

Văn hóa trong ý thức của người thực thi công vụ là bộ phận của văn hóa trong nhân 

cách, biểu hiện ở tư duy, ý thức của người thực thi công vụ. Để hoạt động công vụ đạt tới 

các giá trị văn hóa, người thực thi công vụ phải có nhân cách văn hóa, bắt đầu từ văn hóa 

trong thực thi công vụ. Người được coi là có văn hóa trong nhân cách trước hết là người 

có đạo đức, được đánh giá bởi những người khác và dư luận xã hội. Đạo đức là những 

thành phần chủ yếu của cấu trúc nhân cách, là yếu tố quan trọng, là gốc quyết định nhân 

cách. Nhân cách của con người nói chung và người thực thi công vụ nói riêng bao gồm 

hai thành tố thống nhất với nhau, đó là phẩm chất và năng lực. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, 

không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 

mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được 

nhân dân”(1). Như vậy, đạo đức công vụ có vai trò là cơ sở để hoàn thiện các phẩm chất 

về chính trị, tinh thần, tư tưởng trong nhân cách của người thực thi công vụ. Đó là ý thức 

về lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ với công việc phục vụ Nhân dân, từ đó hoạt động 



công vụ đạt tới các giá trị văn hóa. Người thực thi công vụ phải có đạo đức công vụ thì 

hoạt động công vụ mới tạo ra các giá trị văn hóa. 

Thứ hai, đạo đức công vụ là cơ sở để mỗi cá nhân tự điều chỉnh hành vi của mình, 

để hoạt động công vụ đạt tới các giá trị văn hóa. 

Với vai trò điều chỉnh hành vi bằng lương tâm, đạo đức công vụ không chỉ giúp 

hoàn thiện các giá trị về ý thức thực thi công vụ mà còn giúp tự điều chỉnh hành vi để 

hoạt động công vụ đạt tới các giá trị văn hóa, khác với pháp luật và cơ chế dân chủ với 

vai trò chế ước và kiểm soát hành vi của đội ngũ những người thực thi công vụ. Sự điều 

chỉnh hành vi của đạo đức hoàn toàn mang tính tự giác, tự nguyện trên cơ sở lương tâm, 

trách nhiệm, nghĩa vụ. Vì vậy, khi thật sự là một thành tố nằm trong tâm trí, đạo đức công 

vụ sẽ tạo ra sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự lựa chọn hành vi vì lợi ích công của người thi 

hành công vụ. 

Thứ ba, đạo đức công vụ là công cụ để xã hội điều chỉnh hành vi của người thực thi 

công vụ, qua đó tạo ra các giá trị văn hóa trong thực thi công vụ. 

Xem xét đạo đức công vụ với tư cách là đạo đức nghề nghiệp, có thể nhấn mạnh ý 

kiến của Ph.Ăngghen khi cho rằng: “Trong thực tế, mỗi giai cấp và ngay cả mỗi nghề 

nghiệp đều có đạo đức riêng của mình”(2). Đây là những nguyên tắc, chuẩn mực quy 

định cách ứng xử của công chức trong hoạt động thực thi công vụ, để những cá nhân khác 

và tập thể điều chỉnh hành vi của người thực thi công vụ bằng dư luận xã hội theo các 

chuẩn mực giá trị của văn hóa công vụ. Bởi vì, đạo đức nói chung và đạo đức công vụ 

nói riêng là hệ thống các chuẩn mực, nguyên tắc, dùng để điều chỉnh và đánh giá cách 

ứng xử của người thực thi công vụ, nhằm xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu 

quả. 

Đạo đức công vụ ra đời do chính nhu cầu cần phải xây dựng một nền hành chính 

chính quy, hiện đại, nói cách khác, những chuẩn mực, nguyên tắc trong đạo đức công vụ 

xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn thực thi công vụ. Tuy nhiên, sau khi hình thành và 

được xã hội thừa nhận, đạo đức công vụ trở thành những nguyên tắc nghề nghiệp, đòi hỏi 

người thực thi công vụ phải tuân theo những giá trị đạo đức nghề nghiệp đặc thù trong 

thực thi công vụ, từ đó, hoạt động công vụ mới đạt tới các giá trị văn hóa. 

Thứ tư, đạo đức công vụ là nền tảng tạo nên thiết chế văn hóa công vụ. 

Thiết chế văn hóa là chỉnh thể văn hóa bao gồm nhiều yếu tố, trong đó mỗi yếu tố 

tạo nên thiết chế văn hóa có vai trò khác nhau, tuy nhiên, yếu tố về cơ chế, chính sách 

vận hành; đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý, tổ chức có vai trò xuyên suốt, quyết 

định. Thiết chế văn hóa có vai trò là nơi lưu giữ, trao truyền và sáng tạo văn hóa giữa các 

thế hệ, giai tầng trong cộng đồng dân cư. Trong thiết chế văn hóa công vụ, đạo đức công 

vụ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là yếu tố quan trọng nhất. 

Đạo đức công vụ quyết định đến việc hình thành nhân cách văn hóa của những người 

thực thi công vụ. Đây là những chủ thể trong thiết chế văn hóa công vụ. Nếu các chủ thể 

này không phải là những nhân cách văn hóa thì sẽ không thể xây dựng và vận hành được 



thiết chế văn hóa. Đạo đức công vụ tạo nên các chuẩn mực văn hóa, cơ chế vận hành của 

thiết chế văn hóa. Quá trình này được thực hiện bằng việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo 

đức công vụ thành các quy chế, nguyên tắc, chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp của người 

thực thi công vụ. 

Giải pháp nâng cao văn hóa công vụ trên cơ sở đạo đức công vụ 

Một là, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ những người 

thực thi công vụ, qua đó giúp họ hiểu được giá trị của đạo đức công vụ; khơi dậy động 

cơ và thúc đẩy hành vi đạo đức của mỗi người. Theo đó, để nâng cao chất lượng giáo dục 

đạo đức công vụ, cần quan tâm nâng cao nhận thức về giá trị, chuẩn mực của đạo đức 

công vụ, về quyền hạn, nghĩa vụ, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, hình thành 

lương tâm, nhân cách và ý thức tự giác trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức. 

Cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, 

lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo 

tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Coi đó là công việc thường xuyên của 

tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn 

với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(3). 

Hai là, các hoạt động công vụ được thực hiện trên cơ sở những quy định của thể chế 

và thiết chế công vụ. Do đó, cần hoàn thiện thể chế và thiết chế công vụ, nhằm điều chỉnh 

các hoạt động công vụ không bị lệch chuẩn với giá trị đạo đức công vụ, trở thành văn hóa 

công vụ. Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần được thực hiện 

chặt chẽ, luật hóa đầy đủ trách nhiệm của cán bộ, công chức và hình thành cơ chế giám 

sát hiệu quả, có chế tài nghiêm minh đối với những vi phạm về đạo đức và trách nhiệm 

công vụ. Thiết lập hệ thống quản lý đạo đức công vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ 

của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở. 

Theo đó, cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong từng lĩnh vực và từng mối quan hệ 

của người thực thi công vụ, đồng thời xây dựng chế tài cụ thể về khen thưởng và xử lý vi 

phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về thực thi công 

vụ. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đạo đức công vụ của cán 

bộ, công chức; xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát đối với việc thực hiện đạo đức 

công vụ nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của công chức và bảo đảm thực hiện quyền 

làm chủ của Nhân dân. 

Ba là, nâng cao chất lượng tuyển chọn, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Đây là 

hoạt động có ý nghĩa quyết định đến việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí những người đủ phẩm 

chất, đạo đức vào các vị trí công tác. Cần đổi mới công tác cán bộ theo hướng đánh giá 

và sử dụng đúng cán bộ, thực hiện dân chủ hóa trong công tác cán bộ, khắc phục tình 

trạng bổ nhiệm và sử dụng cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đúng chuyên 

môn, năng lực, trở trường… Có thể khẳng định, việc lựa chọn, bố trí sử dụng đúng cán 

bộ sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối 

sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 



Văn hóa công vụ là mục tiêu hướng tới của một nền hành chính chuyên nghiệp, trách 

nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã 

hội. Do đó, để xây dựng văn hóa công vụ, trước hết phải hoàn thiện và phát huy vai trò 

của các giá trị đạo đức trong xây dựng và phát triển nhân cách của cán bộ, công chức; 

điều chỉnh hành vi của những người thực thi công vụ theo các chuẩn mực đạo đức công 

vụ, đồng thời xây dựng hoàn thiện thể chế, thiết chế công vụ trong các các cơ quan, đơn 

vị hành chính nhà nước./. 

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