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Ở nước ta, quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Tới Hiến pháp năm 2013, nội dung xây dựng Nhà 

nước pháp quyền tiếp tục được khẳng định: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân 

dân" [khoản 1, Điều 2]. 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay dựa trên những quan điểm 

cơ bản: giữ vững bản chất của dân, do dân, vì dân; Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp 

luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ... Toàn bộ hoạt động của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phản ánh nội dung của nền công vụ. Đạo 

đức, tinh thần trách nhiệm của họ trong công vụ lại là nhân tố quyết định chất lượng 

hoạt động công vụ.  

Vì vậy, có thể nói đạo đức công vụ với tư cách là một bộ phận đạo đức của công 

chức bao gồm một hệ thống các nguyên tắc, các quy tắc hành vi, xử sự trong công vụ, 

nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi, cách xử sự của công chức trong thực thi công vụ, 

góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền. Ý thức được vấn đề này, pháp 

luật thực định nước ta đã từng bước cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức công vụ với 

nhiều quy định chi tiết.  

Trên thực tế, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều biện pháp khác nhau nhằm thể chế 

hóa các chuẩn mực đạo đức công vụ thành các quy định pháp luật hướng tới việc xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu của 

xã hội trong các giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, thực trạng đạo đức của đội ngũ cán 

bộ, công chức nói chung, đạo đức công vụ nói riêng ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều 

điểm hạn chế cần sớm được khắc phục. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng đã nhận định, cần “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... có 

cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài... 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”.   

Tình trạng trên cho thấy, những quy định pháp luật về đạo đức công vụ chưa đạt 

được hiệu lực, hiệu quả như mong muốn. Đây là hệ quả của việc còn thiếu các nghiên 

cứu một cách cơ bản có hệ thống cơ sở lý luận của pháp luật về đạo đức công chức; 

quy trình xây dựng pháp luật, công tác tổ chức soạn thảo pháp luật về đạo đức công vụ 

chưa được đầu tư thích đáng về thời gian, công sức và điều kiện; chưa thu hút được sự 

quan tâm của các nhà chuyên môn, nhà khoa học và chưa có sự khảo sát đầy đủ điều 



kiện thực tiễn để xây dựng pháp luật cho phù hợp...và một trong những khâu yếu là 

đánh giá pháp luật về đạo đức công vụ hiện hành.  

Về tính toàn diện, đồng bộ của hệ thống pháp luật  

Pháp luật về đạo đức công vụ đã được hoàn thiện ngày càng rõ rệt, số lượng văn 

bản quy phạm pháp luật về đạo đức công vụ được ban hành nhiều hơn, cụ thể hóa 

những quy định mang tính nguyên tắc của Hiến pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức Việt Nam. 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã đánh dấu một bước phát triển của 

pháp luật về đạo đức công vụ. Trong đó Luật dành toàn bộ Mục 3 Chương II (từ Điều 

37 đến Điều 43) quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển 

đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.  

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã có những bước phát triển rất căn 

bản như: mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, 

thu nhập phải kê khai; xác định thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12 

hàng năm; bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai; kê khai không trung thực 

có thể bị buộc thôi việc; cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách 

nhiệm… 

Luật Cán bộ, công chức 2008 lần đầu tiên các quy định về đạo đức công vụ được 

quy định ở cấp độ Luật và thay thế cho các quy định trong Pháp lệnh Cán bộ, công 

chức. Việc tách các quy định pháp luật điều chỉnh riêng đội ngũ viên chức với các quy 

định điều chỉnh đội ngũ công chức, là một trong những bước tiến trong quá trình hoàn 

thiện chế độ về công chức, công vụ ở nước ta. 

Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức, nội dung các quy định pháp luật về đạo đức công vụ đã bao quát được các 

yêu cầu chuẩn mực đạo đức đối với công chức, điều chỉnh hành vi công chức khi tham 

gia vào các quan hệ xã hội trong hoạt động công vụ, phục vụ hoạt động công vụ cần 

thiết phải được quy định cụ thể bao gồm các quy định mang tính nguyên tắc về chuẩn 

mực đạo đức công vụ như: công chức phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; các 

quy định ngăn cấm không được thực hiện về đạo đức công vụ; các quy định nghĩa vụ 

phải được thực hiện về đạo đức công vụ; trách nhiệm pháp lý đối với công chức do vi 

phạm đạo đức công vụ; khen thưởng, tôn vinh đối với công chức. Các quy định về đạo 

đức công vụ hiện hành bước đầu đã tạo thành một hệ thống các quy định pháp luật về 

đạo đức công vụ, bao quát được toàn bộ các vấn đề về đạo đức công vụ cần được pháp 

luật ghi nhận và điều chỉnh. 

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về đạo đức công vụ được quy định trong nhiều văn 

bản pháp luật khác nhau nên khó tránh khỏi việc bỏ sót một số vấn đề liên quan đến 

đạo đức công vụ. Hơn nữa, hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết các vấn đề 

thực tiễn đặt ra liên quan đến đạo đức công vụ như: tiêu cực trong tuyển dụng, bổ 



nhiệm công chức; kê khai tài sản…; việc ban hành các văn bán pháp luật chưa đồng 

bộ, chưa kịp thời các văn bản quy định chi tiết, nên khi văn bản pháp luật có hiệu lực 

thì không có đủ các điều kiện để có thể được tổ chức thực hiện ngay trên thực tế. Chẳng 

hạn, Luật Phòng, chống tham nhũng đã đưa ra quy định chung về quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức, quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức 

không được làm và quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng của cán bộ công chức 

nhằm bảo đảm tính liêm chính trong hoạt động công vụ của công chức. Vì vậy, khó 

tránh khỏi những điểm bất cập do thiếu tính toàn diện và đồng bộ khi hình thành hệ 

thống pháp luật về đạo đức công vụ.  

Về tính phù hợp của pháp luật về đạo đức công vụ 

Về cơ bản, hệ thống pháp luật về đạo đức công vụ đã phản ánh sự tương quan với 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn phát triển nền công vụ của đất nước. 

Trong quá trình cải cách hành chính nhà nước, trước những yêu cầu ngày càng cao của 

xã hội đối với hoạt động của bộ máy nhà nước và đội ngũ công chức, hệ thống pháp 

luật về đạo đức công chức không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Từ năm 2005 đến 

nay, một loạt các văn bản liên quan đến đạo đức công chức đã được ban hành và từng 

bước hoàn thiện. Cụ thể Luật phòng, chống tham nhũng mới được ban hành năm 2005 

và được bổ sung sửa đổi vào năm 2007, 2012; năm 2018 Quốc hội đã thông qua Luật 

Phòng, chống tham nhũng với những thay đổi rất căn bản. Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí ban hành năm 2005 và năm 2013, Quốc hội đã thông qua Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí mới; Luật Cán bộ, công chức được ban hành vào năm 

2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019… 

Hệ thống pháp luật về đạo đức công vụ đã kế thừa và phát huy những truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hoá dân tộc, với thuần phong 

mỹ tục của đất nước, tạo điều kiện cho việc thực hiện pháp luật trên cơ sở tự giác của 

công chức.  

Tuy nhiên, pháp luật về đạo đức công vụ vẫn còn những điểm bất cập, mâu thuẫn 

giữa các quy định pháp luật với thực tiễn hiện hành. Đáng lưu ý là: các yếu tố của nền 

công vụ chuyên nghiệp và đạo đức công vụ được thể hiện trên các nguyên tắc của vị 

trí việc làm, được quy chuẩn hóa theo đặc trưng nghề nghiệp, nhưng phương thức tuyển 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay chủ yếu vẫn theo chức nghiệp, 

nhằm vào việc tiêu chuẩn hóa chức danh, chưa chú trọng đầy đủ tới những kỹ năng để 

xây dựng năng lực thực thi công vụ. Các quy định liên quan đến giáo dục đào tạo, bồi 

dưỡng đạo đức công vụ chậm đổi mới, chất lượng còn hạn chế so với đòi hỏi của thực 

tế; hình thức bồi dưỡng còn đơn điệu, chưa thực sự hấp dẫn, tiêu biểu, đại diện đối với 

từng nội dung, chuyên ngành. 

Việc quản lý hành chính nhà nước đang hướng dần sang quản lý theo nhiệm vụ 

thực thi, song các quy định của pháp luật về đánh giá công chức chưa bảo đảm hướng 

dẫn cụ thể trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các tiêu chí đánh giá công 



chức nhằm xác định được năng lực để đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật chưa được đề cập đến; 

thiếu các quy định cụ thể về hình thức xử lý với những người không hoàn thành nhiệm 

vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với Nhân dân. Thiếu các quy định bảo đảm sự công 

khai, minh bạch trong quy trình tuyển chọn, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức... 

Về trình độ kỹ thuật pháp lý khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật  

Quá trình xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật ở nước ta nói chung đã 

được quy định cụ thể tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Có thể 

thấy, việc xây dựng các văn bản pháp luật về đạo đức công vụ cũng đã bảo đảm về cơ 

bản các nguyên tắc, yêu cầu và  trình tự ban hành. Các văn bản này đều bảo đảm tính 

hợp hiến, hợp pháp, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản. Các văn bản được ban 

hành đúng thẩm quyền, thể thức văn bản được bảo đảm. Hệ thống văn bản về đạo đức 

công vụ bảo đảm tính nhất quán của các văn bản do cấp dưới ban hành so với các văn 

bản có tính pháp lý cao hơn. Quy trình xây dựng văn bản được quan tâm hơn, nên tránh 

được những sai sót trong kỹ thuật ban hành văn bản. Các quy định được viết dễ hiểu, 

phù hợp với khả năng nhận thức của công chức và người dân.  

Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Quyết định của Bộ 

trưởng không được coi là văn bản quy phạm pháp luật, trong khi đó các Bộ, ngành đều 

ban hành Quy tắc ứng xử dưới hình thức văn bản này. Các văn bản đó có tiếp tục có 

hiệu lực pháp luật khi bị bãi bỏ hoặc có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế hay 

không cho tới nay chưa có sự tổng kết đầy đủ, chính xác để giúp cho việc thực hiện và 

sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đạo đức công vụ một cách kịp thời. 

Về tính khả thi của pháp luật về đạo đức công vụ 

Trong những năm qua, các quy định pháp luật về đạo đức công vụ đã được triển 

khai trên thực tế trong nhiều lĩnh vực và thể hiện những tác động tích cực, cụ thể như: 

- Góp phần khẳng định những giá trị đạo đức tốt đẹp của công chức khi thực thi 

công vụ, từ đó định hình sự nhìn nhận, đánh giá về cán bộ, công chức theo những chuẩn 

mực về kết quả thực thi công vụ và đạo đức công vụ.  

- Xác định rõ những điều không được làm đối với cán bộ, công chức và những 

điều này được cụ thể hóa trong nhiều văn bản khác nhau có liên quan, tạo nên nhận 

thức khá rõ ràng về những hành vi sai phạm, thiếu đạo đức của cán bộ, công chức.  

- Các quy định cụ thể về thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong thực thi công 

vụ, các hành vi tham nhũng, lãng phí và các biện pháp phòng ngừa, xử lý đã góp phần 

hạn chế các hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức ở một mức độ nhất định. Các quy 

định này tạo nên cơ sở pháp lý để các thành viên bên trong mỗi tổ chức, người dân và 

các cơ quan chức năng có thể phát hiện và xử lý những cá nhân có hành vi sai phạm. 



Nhưng một số quy định pháp luật về đạo đức công vụ còn chung chung, chưa 

được cụ thể hóa để bảo đảm hiệu lực thực thi. Các quy định pháp luật về đạo đức công 

vụ còn nhiều quy định mang tính nguyên tắc chưa được cụ thể hóa để làm thước đo 

hành vi ứng xử đối với công chức. 

Pháp luật về đạo đức công vụ cần tiếp tục được hoàn thiện để góp phần xây dựng 

đội ngũ công chức có đủ năng lực, phẩm chất trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay và một trong những nội dung quan trọng 

cần được quan tâm đúng mức là công tác đánh giá pháp luật về đạo đức công vụ. Kinh 

nghiệm của một số nước trong việc quy định về tổ chức thực hiện pháp luật về đạo đức 

công vụ là thành lập cơ quan chuyên trách. Ví dụ Hoa Kỳ thành lập Văn phòng đạo 

đức Chính phủ, hoặc giao cho cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về công chức là ủy 

ban Công vụ (Úc). Đã đến lúc Việt Nam cần nghiên cứu và có cách tiếp cận thực tế về 

vấn đề này. 

Trong phạm vi bài viết và xuất phát từ thực tế nước ta hiện nay, xin kiến nghị một 

số giải pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, cần đưa công tác đánh giá pháp luật về đạo đức công vụ thành nội dung 

bắt buộc trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức. Thực tế cho thấy, hầu hết 

các cơ quan, đơn vị khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đạo đức, phẩm chất 

của cán bộ, công chức đều là tốt. Trong khi đó, việc phát hiện ra những vi phạm trong 

thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức lại chủ yếu qua phản ánh của dư luận, báo 

chí, Nhân dân. Rõ ràng, các quy định về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát của tổ chức 

và thủ trưởng đơn vị đối với hoạt động của cán bộ, công chức còn hạn chế và thiếu tính 

khả thi. Vì vậy, cần có kế hoạch đánh giá pháp luật về đạo đức công vụ (cả đánh giá 

“trước” và đánh giá “sau”) một cách cụ thể. Trong kế hoạch đánh giá cần xác định rõ 

mục tiêu, phạm vi, chủ thể tham gia, các đối tượng, phương pháp và tiêu chí đánh giá... 

đồng thời phải sơ kết, tổng kết việc đánh giá và điều chỉnh khi cần thiết 

Thứ hai, xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá pháp luật về đạo đức công 

vụ, trong đó tập trung vào các mặt: 

- Tính hiệu lực: pháp luật về đạo đức công vụ có ảnh hưởng trên thực tế như thế 

nào, sự ra đời của nó làm thay đổi gì trong hành vi công vụ của cán bộ, công chức 

(Mức độ chấp hành pháp luật, quy chế làm việc trong thi hành công vụ; quan hệ của 

công chức với đồng nghiệp như biết thiết lập quan hệ với đồng nghiệp trong công vụ, 

chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác; thứ bậc hành chính; cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý 

biết nêu gương trong công vụ và trong sinh hoạt...). 

- Tính hiệu quả của pháp luật về đạo đức công vụ phản ánh tương quan so sánh 

giữa kết quả đạt được và tổng chi phí bỏ ra. Phương pháp phân tích chi phí/lợi ích cần 

phải được sử dụng nghiêm túc để xác định hiệu quả của chính sách nếu không sẽ dẫn 

đến lãng phí, thất thoát... 



Thứ ba, cần hết sức coi trọng sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. Các cơ quan 

nhà nước cần trực tiếp tổ chức lấy ý kiến, nhận xét của Nhân dân kết hợp với các kênh 

thông tin có nội dung phản ánh của người dân để đánh giá pháp luật về đạo đức cán 

bộ, công chức. Ý kiến phản ánh của người dân và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm sẽ trở 

thành căn cứ để các cơ quan kiểm tra, thanh tra công khai đánh giá đạo đức của cán 

bộ, công chức hằng năm. Có như vậy, cán bộ, công chức mới tự cảm nhận, đánh giá 

về bản thân để từ đó thay đổi hành vi, chịu khó học hỏi, bồi dưỡng kiến thức và nâng 

cao trình độ cho mình. 

Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời và công bằng những sai phạm của cán 

bộ, công chức có hành vi vi phạm đạo đức công vụ, những hành vi gây nhũng nhiễu, 

phiền hà về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của công dân, đặc biệt là các 

trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tình tiết nghiêm trọng, qua đó góp phần giáo dục 

và răn đe cán bộ, công chức đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà 

nước.  

Thứ tư, cần coi trọng và sử dụng kết quả hoạt động của các tổ chức đánh giá độc 

lập (gồm các chuyên gia đánh giá, các nhà khoa học hay doanh nghiệp… thực hiện 

việc đánh giá một cách độc lập, khách quan theo mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể). Đánh 

giá độc lập nhằm cung cấp cho các cơ quan, tổ chức đánh giá, cơ quan quản lý, đơn vị 

cung cấp dịch vụ những thông tin khách quan về thực trạng hành vi công vụ. Căn cứ 

vào kết quả đánh giá chất lượng các cơ quan, đơn vị có kế hoạch điều chỉnh, nâng cao 

đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. 

Thứ năm, cần bố trí kinh phí thỏa đáng cho công tác đánh giá pháp luật về đạo 

đức công vụ. Việc đầu tư kinh phí thỏa đáng và quản lý, sử dụng chúng có hiệu quả sẽ 

đem lại lợi ích không nhỏ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật về đạo đức 

công vụ, khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định… 

Bên cạnh những quy định chung có tính nguyên tắc về đạo đức công vụ, hệ thống 

pháp luật hiện nay đã bao quát các nội dung cơ bản điều chỉnh đạo đức công vụ trên 

các mặt chủ yếu như đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong ứng xử với 

mọi người xung quanh khi thi hành công vụ, sự liêm chính của công chức và việc tôn 

vinh, khen thưởng, xử lý vi phạm đạo đức của công chức. Tuy nhiên, xét theo các tiêu 

chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật đạo đức công vụ, có thể thấy còn nhiều 

bất cập trong pháp luật hiện hành, xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ 

quan. Vì vây, hoàn thiện công tác đánh giá pháp luật về đạo đức công vụ vừa là giải 

pháp, vừa là sự phản ánh mối quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề đạo 

đức công vụ nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ của 

cán bộ, công chức./. 

  

 


