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Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là công việc vô cùng quan trọng. 

Trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập 

quốc tế hiện nay, việc học hỏi và trao đổi kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng 

công chức lại càng trở nên cần thiết. Bài viết này giới thiệu kinh nghiệm đào tạo, bồi 

dưỡng công chức cấp cao của Cộng hòa Pháp và một số gợi mở cho Việt Nam trong 

việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cán bộ cấp chiến lược nói 

riêng. 

1. Sơ lược về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp cao ở Cộng hòa 

Pháp 

Học viện Hành chính quốc gia Pháp (ENA - École nationale d’administration) là 

đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp cao cho nền 

hành chính Pháp và là một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp cao 

hàng đầu trên thế giới. Đây cũng là một địa chỉ thường được tham khảo cho các chương 

trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam trong thời gian qua. ENA được 

thành lập từ năm 1945, với mục đích cung cấp nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng cả ngắn 

hạn và dài hạn cho nhiều loại đối tượng học viên, những loại chương trình được đầu tư 

nhiều nhất và cũng mang lại nhiều danh tiếng nhất cho ENA là chương trình đào tạo kéo 

dài 2 năm để cung cấp nguồn quan chức cấp cao cho các cơ quan chính phủ và hệ thống 

chính quyền địa phương. 

Theo khẳng định của lãnh đạo Học viện Hành chính quốc gia Pháp và của nhiều 

quan chức cấp cao của Chính phủ Pháp, chương trình đào tạo công chức cấp cao tại 

ENA là “con đường ngắn nhất để được thăng tiến” trong nền hành chính công nước này. 

Mặc dù không phải tất cả các quan chức trong hệ thống hành chính của Pháp đều học 

qua ENA (họ có thể học ở các trường đào tạo, bồi dưỡng công chức ở cấp địa phương 

và các cơ sở đào tạo khác), nhưng phần lớn những quan chức ưu tú nhất, những người 

nắm giữ các vị trí quan trọng nhất trong bộ máy của Chính phủ Pháp đều trải qua chương 

trình đào tạo này. 

Về số lượng đào tạo, hàng năm có khoảng 80 – 120 ứng viên được tuyển chọn để 

tham gia khóa học 2 năm tại ENA. Số lượng được tuyển chọn hàng năm thay đổi tùy 

thuộc vào số vị trí cấp cao cần bổ sung nhân sự trong các bộ ngành và theo quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ. Để có thể đảm bảo tuyển được những cá nhân thực sự xuất 

sắc, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực đầu vào cho các vị trí cấp cao của các cơ quan 

trong Chính phủ, việc tuyển chọn học viên tham gia khóa học được thực hiện theo 

nguyên tắc “mở”: Tất cả mọi cá nhân thuộc mọi tầng lớp dân cư đều có thể nộp đơn thi 



tuyển. Tuy nhiên, tỷ lệ cạnh tranh để được đào tạo là rất lớn, với khoảng 1.500 hồ sơ 

nộp vào mỗi năm. 

Để có thể trở thành học viên của khóa học như vậy, các ứng viên phải trải qua kỳ 

thi tuyển rất chặt chẽ và khó khăn. Thành viên Hội đồng tuyển chọn là các chuyên gia 

thuộc các lĩnh vực khác nhau, làm việc độc lập so với bộ máy nhân sự cơ hữu của ENA. 

Hội đồng sẽ ra đề thi, chấm thi một cách khách quan, độc lập để đảm bảo tuyển chọn 

được những ứng viên ưu tú nhất cho bộ máy nhân sự cấp cao của Chính phủ. Mặc dù 

yêu cầu về trình độ học vấn tối thiểu đối với các ứng viên là phải có trình độ cử nhân, 

nhưng thời gian gần đây hầu hết các ứng viên đều đã có trình độ thạc sỹ khi nộp hồ sơ 

thi tuyển. Thực chất, đây là những người rất xuất sắc, đã có thành tích học tập và kinh 

nghiệm làm việc tốt. Họ cũng thường dành công sức và khoảng thời gian đáng kể cho 

việc ôn luyện trước khi tham gia thi tuyển. Bên cạnh những yêu cầu ngặt nghèo về 

chuyên môn, các ứng viên cũng được đòi hỏi cao về đạo đức nghề nghiệp và động cơ 

làm việc. 

Việc tuyển chọn các ứng viên được thực hiện theo nguyên tắc mở và phát huy tối 

đa tính dân chủ, công bằng trong tuyển chọn, nhưng tỷ lệ ứng viên được chọn cũng được 

quy định rõ ràng. Xét tổng thể, các đối tượng được tuyển chọn gồm 3 nhóm. Nhóm thứ 

nhất là các thí sinh tự do, chiếm khoảng 50% tổng số được tuyển. Nhóm thứ hai là các 

cán bộ đang làm việc tại các bộ ngành với yêu cầu tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm 

việc. Số này chiếm khoảng 40% tổng số được tuyển. Nhóm thứ ba là các đối tượng khác, 

chẳng hạn như những người có kinh nghiệm làm việc ở các địa phương, các công ty tư 

nhân, xã hội dân sự..., với yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu 8 năm. 

Trong giai đoạn chuẩn bị, các ứng viên được học các khóa bồi dưỡng dự bị kéo dài 

từ một đến hai năm trước khi dự thi. Những lớp học dự bị này được phân chia theo từng 

nhóm đối tượng ứng viên để đảm bảo hiệu quả bồi dưỡng cao nhất. Bên cạnh đó, để tạo 

điều kiện tối đa cho ứng viên, các lớp học thường được tổ chức vào buổi tối để hạn chế 

ảnh hưởng đến công việc mà các ứng viên vẫn đang đảm nhiệm. Hơn nữa, các ứng viên 

cũng không phải đóng học phí để có thể theo đuổi các khóa học dự bị này. 

Sau khi được sàng lọc qua nhiều bài thi, cả thi lý thuyết và thực hành với 2 hình 

thức thi là thi viết và vấn đáp, các ứng viên ưu tú nhất sẽ được lựa chọn để trở thành học 

viên của ENA và bắt đầu khóa học kéo dài 2 năm. Kể từ khi được tuyển chọn vào học 

khóa học này tại ENA, tất cả học viên đều chính thức được coi là công chức, được nhận 

lương cho dù trước đó chưa phải là công chức trong hệ thống hành chính. Tuy nhiên, 

toàn bộ học viên đều phải ký cam kết sau khi học xong sẽ làm việc cho Nhà nước tối 

thiểu 10 năm, bởi chi phí đào tạo trong thời gian này là rất lớn. 

Về nội dung chương trình học, ENA chú trọng việc đào tạo theo kiểu dạy thực hành 

làm quan chức, tức là tập trung rèn luyện kỹ năng xử lý công việc trong thực tế chứ 

không phải là các vấn đề lý thuyết hàn lâm. Lôgic đào tạo công chức cao cấp của ENA 

là không truyền thụ các kiến thức nền tảng, bởi trước khi trở thành học viên ở đây, các 



ứng viên đã là những người rất ưu tú. Họ đương nhiên phải tự trang bị tất cả những kiến 

thức nền tảng của tất cả mọi ngành nghề. Những nội dung rất được chú ý trong chương 

trình gồm: kỹ năng giao tiếp báo chí, kỹ năng trình bày và thuyết phục công chúng, kỹ 

năng làm việc nhóm. Mục tiêu của việc rèn luyện các kỹ năng này là chuẩn bị cho các 

công chức cao cấp sẵn sàng làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế phức tạp và liên 

tục thay đổi. Sau mỗi học phần và khi kết thúc khóa học, học viên sẽ phải hoàn thành 

các bài kiểm tra khả năng xử lý tình huống, trong đó đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm rất 

cao. 

Kết cấu chương trình học của khóa đào tạo công chức cấp cao tại ENA gồm ba 

khối tri thức cơ bản. Thứ nhất là các nội dung liên quan đến Liên minh châu Âu. Thực 

chất, đây là những nội dung giúp học viên có được tri thức và những trải nghiệm mang 

tính toàn cầu. Những chủ đề thường được quan tâm trong cấu phần này gồm những vấn 

đề về các đối tác quốc tế, đối tác trong Liên minh châu Âu của Pháp và những ứng xử 

cần thiết của Pháp khi quan hệ với các đối tác đó. Thứ hai là những nội dung về quản lý 

hành chính công. Trọng tâm của các hoạt động liên quan đến cấu phần này là những 

kiến thức, kỹ năng làm việc ở cấp trung ương. Các học viên sẽ được yêu cầu thực hành 

viết dự thảo luật, viết báo cáo ở cấp trung ương về những vấn đề cụ thể nào đó. Thứ ba 

là các vấn đề về quản lý hành chính địa phương. Trong cấu phần này, học viên cần học 

cách làm việc liên quan đến những vấn đề cần được xử lý ở cấp địa phương, và thực tập 

cả trong vai chủ nhà lẫn trong vai các đối tác của chính quyền địa phương. 

Về phân bổ thời gian, trong 24 tháng của khóa học, các học viên phải học tập trung 

một nửa thời gian. Thời gian còn lại được dùng cho hoạt động thực tập tại các cơ sở, các 

cơ quan của hệ thống hành chính Pháp, nhằm giúp cho học viên có trải nghiệm thực sự 

ở những môi trường công việc thực, với việc đóng vai thực trong xử lý các công việc 

đó. Về địa chỉ nơi đến, ENA thường gửi học viên đến thực tập ở cả các cơ quan đặt tại 

Pháp và ở nước ngoài, chẳng hạn như các cơ quan, bộ ngành trung ương, chính quyền 

địa phương, các doanh nghiệp trong nước, Liên minh châu Âu, các đại sứ quán của Cộng 

hòa Pháp ở các nước khác nhau... Việc quyết định gửi học viên đến thực tập ở cơ quan 

nào là do ENA đưa ra quyết định. Bản thân học viên không được tự chọn để đảm bảo 

tính công bằng, khách quan của hoạt động này. 

Trong quá trình thực tập, các học viên sẽ phải học và thực hành cách làm việc thực 

sự ở vị trí cao nhất của cơ quan được gửi đến. Chẳng hạn, học viên được gửi đi thực tập 

ở Đại sứ quán của Pháp ở một nước nào đó thì sẽ trực tiếp học cách xử lý công việc của 

người đại sứ. Nếu họ được gửi đến thực tập tại chính quyền tỉnh thì trực tiếp học cách 

xử lý công việc của người tỉnh trưởng... Họ sẽ được giao các công việc thật để xử lý tình 

huống thật chứ không phải là tình huống giả lập. Họ cũng phải tiếp xúc thật với người 

dân để có trải nghiệm với những vấn đề đang diễn ra trong xã hội theo cách sống động 

và cập nhật nhất. Sau khi kết thúc thời gian thực tập, các cán bộ của ENA sẽ đến tận các 

cơ quan mà học viên thực tập để tìm hiểu, đánh giá, phỏng vấn về quá trình thực tập của 

học viên. 



Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy cho khóa đào tạo công chức cấp cao của 

Pháp chủ yếu là những chuyên gia đang hoạt động thực tế thuộc các lĩnh vực khác nhau. 

Khác với giảng viên của các khóa đào tạo thông thường, chỉ có rất ít giảng viên ở các 

trường đại học được mời giảng cho khóa đào tạo này. Bản thân ENA cũng không có 

giảng viên cơ hữu chuyên giảng về các vấn đề nội dung nào đó. Các cán bộ của ENA 

chủ yếu chỉ đóng vai cầu nối giữa người học và người dạy trong khóa học. 

Về phương pháp học tập, chính do đặc thù về đội ngũ giảng viên như vậy mà cách 

giảng dạy ở ENA cũng đặc biệt. Trong các giờ học tập trung, giảng viên thường tái hiện 

lại các tình huống khủng hoảng mà họ đã và đang xử lý trong thực tế, từ đó yêu cầu học 

viên làm việc nhóm để thảo luận về cách thức xử lý khủng hoảng. Học viên thường được 

yêu cầu luân phiên đóng vai đại diện cho từng loại chủ thể liên quan đến tình huống để 

thực hiện đàm phán và tranh luận về các giải pháp cho tình huống. Thông qua những 

giờ học như vậy, học viên được rèn luyện về kỹ năng đàm phán, đồng thời hiểu rõ về 

nội dung đào tạo từ các góc độ tiếp cận khác nhau. Nhờ vậy, sau khi tốt nghiệp, họ có 

thể thực hiện công việc một cách hiệu quả, trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu, lợi ích và những 

sự ràng buộc khác nhau của các chủ thể liên quan trong mỗi loại tình huống xảy ra trong 

thực tế. 

Sau khi hoàn thành chương trình học, các học viên của khóa học này sẽ được đánh 

giá thông qua xếp loại mà không nhận bằng tốt nghiệp. Trong thực tế, danh tiếng của 

việc hoàn thành khóa đào tạo công chức cấp cao tại ENA đã có giá trị lớn hơn các loại 

bằng cấp thông thường ở Pháp. Năng lực làm việc của các học viên sau khi tốt nghiệp 

sẽ đương nhiên được ghi nhận, không cần phụ thuộc vào việc có được cấp bằng hay 

không. 

2. Một số gợi mở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở 

Việt Nam 

Kinh nghiệm tổ chức các khóa đào tạo công chức cấp cao của Cộng hòa Pháp là có 

giá trị tham khảo tương đối tốt đối với việc tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng cán 

bộ lãnh đạo, quản lý trung và cao cấp của Việt Nam. Tuy nhiên, những kinh nghiệm này 

chưa thể là điều kiện đủ để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh 

đạo, quản lý của nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới 

và hội nhập quốc tế mà vẫn cần tìm hiểu kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh 

đạo, quản lý của các quốc gia khác. Từ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp có thể gợi mở 

cho Việt Nam một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 

Nhìn tổng thể, có thể nói việc đào tạo công chức cấp cao của Cộng hoà Pháp cũng 

tương tự như hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao của Việt 

Nam. Ở hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có một số loại hình bồi 

dưỡng có nhiều điểm tương đồng như các khóa bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp 



chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng, các khóa bồi dưỡng cán bộ theo chức danh lãnh 

đạo, quản lý. Kinh nghiệm về việc tổ chức thi tuyển (với sự chủ động ôn luyện, đăng ký 

dự thi để được tham gia khóa học của các ứng viên), cũng như việc giới hạn chỉ tiêu đào 

tạo căn cứ vào số lượng vị trí cần thêm nhân sự cấp cao… là những khía cạnh đáng quan 

tâm xem xét khi chúng ta tổ chức các khóa bồi dưỡng tương tự trong thời gian tới. Hơn 

nữa, việc mở rộng lựa chọn người học từ nhóm đối tượng ứng viên chưa làm việc trong 

hệ thống cũng là một chi tiết đáng suy ngẫm trong nỗ lực tuyển chọn người tài vào làm 

việc ở các vị trí cấp cao trong bộ máy quyền lực của đất nước. 

Thứ hai, về chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

Cần xây dựng chương trình đào, bồi dưỡng có tính bao quát được những vấn đề 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý trong bối 

cảnh mới. Nội dung học tập cần đáp ứng yêu cầu cung cấp những nội dung vừa cơ bản, 

vừa cập nhật, đồng thời chú trọng bối cảnh liên tục thay đổi của hoạt động lãnh đạo, 

quản lý. Chương trình học tập cũng nên có sự phân bổ hợp lý giữa các tầng tri thức cần 

thiết đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở 

tham khảo mô hình ba cấu phần trong chương trình đào tạo công chức cấp cao của Pháp, 

ở một số chương trình nhất định, chúng ta có thể thí điểm tái cấu trúc nội dung đào tạo, 

bồi dưỡng theo hướng xây dựng khung chương trình ba tầng tri thức, gồm: (1) quan hệ 

quốc tế đương đại và ứng xử ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới, (2) 

tư duy chiến lược trong quản trị quốc gia, (3) tri thức và kỹ năng quản trị địa phương/ 

bộ ngành/ lĩnh vực. Sau một khoảng thời gian thí điểm thực hiện chương trình mới sẽ tổ 

chức rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp. 

Thứ ba, về phương pháp đào tạo, bồi dưỡng 

Cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo 

hướng gắn kết tốt hơn giữa lý luận và thực tiễn, gắn nhà trường với xã hội, học đi đôi 

với hành. Đặc biệt, trong phần huấn luyện thực tiễn, nên chú trọng cho học viên rèn 

luyện nhiều hơn về kỹ năng giải quyết công việc thông qua các tình huống có thực, với 

việc vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp nghiên cứu trường hợp trong dạy và học. Khi 

hướng dẫn thực hành các kỹ năng trong giờ học, các giảng viên có thể tham khảo kinh 

nghiệm của ENA về việc yêu cầu học viên thực hành kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng 

đàm phán… thông qua việc đóng nhiều vai trong tái hiện xử lý từng vụ việc có thực để 

học viên có sự thấu hiểu, cảm thông hơn với các chủ thể liên quan của mỗi vụ việc, từ 

đó rút ra kinh nghiệm giải quyết công việc tốt hơn. 

Thứ tư, về đội ngũ giảng viên 

Mô hình sử dụng giảng viên là các chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực 

công việc liên quan đến nội dung bồi dưỡng trong thực tế đã được Việt Nam áp dụng 

trong nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, ở hệ 



thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng còn tương 

đối nhỏ trong tổng thể, bởi phần lớn giảng viên vẫn là những người “chuyên giảng” (bao 

gồm giảng viên cơ hữu của Học viện và giảng viên thỉnh giảng nhưng vẫn là người 

chuyên giảng của các cơ sở đào tạo khác). 

Từ kinh nghiệm bố trí giảng viên trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp 

cao của Cộng hòa Pháp, có thể thấy rằng việc tăng cường hơn lực lượng giảng viên 

chuyên gia sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng của các 

khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp và bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, 

quản lý. Do vậy, cần mở rộng mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia có kinh nghiệm 

hoạt động thực tiễn trong những lĩnh vực phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng của Học viện. 

Đồng thời với việc tăng cường tỷ lệ chuyên gia tham gia giảng dạy các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng, cần chú ý tạo điều kiện để lực lượng giảng viên cơ hữu của hệ 

thống Học viện có thêm cơ hội cập nhật tình hình thực tế và rèn luyện kỹ năng thực tế 

để gắn kết với lý luận, mang hơi thở của thực tiễn vào làm phong phú thêm lý luận. Về 

cách thức thực hiện, cần yêu cầu giảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể, đặt mục tiêu rõ 

ràng và khả thi cho mỗi đợt đi thực tế để đảm bảo hiệu quả thực sự của hoạt động này, 

tránh hình thức và lãng phí không cần thiết. Sau mỗi đợt đi nghiên cứu thực tế, các giảng 

viên phải nộp sản phẩm cụ thể dưới dạng các báo cáo, bài viết... với tư cách là minh 

chứng thể hiện kết quả nghiên cứu thực tế theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

 


