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Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức với tính chất là yếu tố then chốt 

quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính, các quốc gia không 

chỉ chú ý đến việc tuyển dụng những người giỏi nhất vào nền công vụ mà còn hết 

sức quan tâm đến công tác đào tạo công chức. Đội ngũ công chức của Nhật Bản luôn 

được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, mẫn cán và kỷ luật là do chính phủ rất quan 

tâm đến công tác đào tạo. Việc tham khảo kinh nghiệm của Nhật Bản về đào tạo 

công chức là rất có ý nghĩa trong thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính Việt 

Nam hiệu quả, chuyên nghiệp, trong sạch. 

Tại Nhật Bản cũng có những quan điểm cho rằng nên học tập phương Tây, đặc 

biệt là Mỹ về việc thực hiện mô hình vị trí việc làm cho công chức. Tuy nhiên, do 

đặc điểm của nền văn hóa coi trọng sự trung thành của người lao động đối với tổ 

chức mà mình gắn bó, nên Nhật Bản không hoàn toàn theo mô hình này mà có sự 

kết hợp giữa mô hình vị trí việc làm và mô hình công vụ chức nghiệp (với đặc trưng 

cơ bản là thực hiện chế độ công vụ suốt đời). Vì vậy, Nhật Bản chú ý đến việc đào 

tạo công chức sau khi tuyển dụng, đào tạo công chức suốt đời gắn với quá trình công 

tác và cống hiến của họ. Do mô hình công vụ Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng 

với mô hình công vụ Việt Nam nên việc tham khảo kinh nghiệm đào tạo công chức 

của Nhật Bản có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với nước ta. 

Từ việc nghiên cứu chế độ đào tạo công chức ở Nhật Bản, có thể rút ra một số 

bài học kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, đào tạo công chức theo cấp bậc. 

Nhật Bản có nhiều chương trình đào tạo công chức theo những cấp bậc và thâm 

niên công tác khác nhau từ khi tuyển dụng cho đến khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. 

Ngay sau khi trúng tuyển trở thành công chức, công chức mới được tập huấn những 

công việc cụ thể, xác định những điểm quan trọng cần ghi nhớ và thực hiện; xác định 

quy trình giải quyết công việc; lập kế hoạch chi tiết để thực hiện, phân công việc cho 

từng vị trí; tiến hành giải quyết công việc theo trình tự xác lập; đánh giá kết quả. Từ 

đó, công chức có khả năng đáp ứng các kỹ năng hành chính cần thiết cho công việc 

như kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng, kỹ năng xử lý công việc cụ thể hàng 

ngày ở vị trí đảm nhiệm. Như vậy, từ chỗ dần làm quen, công chức sẽ tích lũy kinh 

nghiệm tiến tới chủ động xử lý và đưa ra quyết định chính xác giải quyết công việc 

với hiệu quả cao nhất. Đây là hình thức đào tạo tại chỗ. 

Những năm tiếp theo, công chức sẽ tiếp tục được đào tạo qua các chương trình 

nhằm nâng cao khả năng đáp ứng công việc. Bất kỳ công chức Nhật Bản nào cũng 

phải trải qua 8 khóa học với các nội dung chủ đạo là hệ thống pháp luật, nguyên lý 



hành chính địa phương, lý thuyết chung về chính sách công và chính sách công Nhật 

Bản, lý thuyết về quản lý hành chính, kỹ năng trình bày và phân tích chính sách, 

nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản; các khóa học về văn hóa các nước châu 

Á và đào tạo tiếng Anh. Ngoài ra, còn có các khóa học từ 4 đến 10 ngày về những 

kỹ năng hành chính như trao đổi qua điện thoại, tiếp xúc với dân, bảo vệ thông tin 

quản lý... Tùy vào vị trí làm việc, cơ quan nhân sự quốc gia Nhật Bản (NPA) còn 

xây dựng nhiều chương trình đào tạo khác nhau như: chương trình đặc biệt cho cấp 

nhân viên; chương trình đặc biệt cho cấp trưởng nhóm và chương trình đặc biệt cho 

cấp trợ lý trưởng phòng. Ở cấp trưởng phòng, hàng năm có các lớp bồi dưỡng do 

Viện nhân sự chủ trì tổ chức. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng giúp cho công chức nắm 

bắt được những vấn đề mới trong quản lý, xu hướng phát triển kinh tế, chính trị; mặt 

khác, giúp cán bộ có điều kiện xây dựng các mối quan hệ, tạo điều kiện phối hợp, 

hợp tác giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau. 

Thứ hai, đào tạo trình độ, trách nhiệm công chức. 

Nội dung đào tạo công chức ở Nhật Bản không chỉ nhằm bổ sung kiến thức 

chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc mà còn bổ sung những kiến thức mới về 

hành chính, kinh tế, chính trị của Nhật Bản và thế giới và về đạo đức công chức. Đạo 

đức ở đây được hiểu là chí công vô tư, sự thanh liêm và tinh thần trách nhiệm với 

các quy tắc ứng xử cụ thể như công chức phải làm việc công tâm, nhận thức rõ mình 

là đầy tớ của dân; công chức không được lợi dụng công việc hay địa vị của mình để 

tư lợi; công chức không được hành xử làm mất uy tín và gây nghi ngờ trong dân; 

công chức cần phải luôn nỗ lực hết mình nhằm mục tiêu gia tăng lợi ích cộng đồng; 

công chức phải nhận thức được ứng xử của mình sẽ ảnh hưởng đến niềm tin về dịch 

vụ công trong dân chúng, vì vậy, ngay cả ngoài giờ làm việc cũng phải ứng xử đúng 

mực. 

Thứ ba, đào tạo công chức thông qua hình thức phái cử và luân chuyển. 

Nhận thức được việc để công chức cả đời chỉ làm ở một vị trí sẽ làm cho họ trì 

trệ, ít sáng tạo, thiếu năng động và không có khả năng đáp ứng với những thay đổi, 

do đó các công chức ở Nhật Bản thường xuyên được luân chuyển vị trí công tác 

trong bộ máy hành chính nhà nước. Ví dụ, khi công chức giữ chức phó trưởng phòng 

và bắt đầu được tham gia quá trình hoạch định chính sách, qua nhiều năm, họ sẽ 

được luân phiên đảm nhiệm các chức vụ phó trưởng phòng khác nhau để có điều 

kiện phát huy khả năng quản lý hành chính, khả năng đối phó nhạy bén với tình hình 

mới trong nhiều lĩnh vực. Ở vị trí trưởng phòng cũng vậy, công chức được cử làm 

việc trong nhiều phòng, nhiều nhiệm vụ khác nhau, mỗi nơi khoảng 2 năm, để hiểu 

các chính sách do cơ quan hoạch định và có tầm nhìn rộng hơn để có sự cân nhắc 

những thuận lợi, khó khăn ở nhiều lĩnh vực khi quyết định. 

Không chỉ luân chuyển vị trí trong bộ máy hành chính nhà nước, Nhật Bản còn 

rất chú ý đến hình thức phái cử công chức sang làm việc ở khu vực tư nhân (một môi 



trường làm việc hoàn toàn khác) trong thời hạn từ 3 đến 5 năm để đào tạo những kỹ 

năng làm việc mới, đặc biệt là khả năng thích ứng. Những công chức được phái cử 

sang làm việc ở khu vực tư nhân thường là những người có năng lực, cần được tiếp 

tục rèn luyện, đối mặt với thử thách để được xem xét thăng tiến khi trở lại cơ quan. 

Tình hình phái cử công chức sang khu vực tư nhân ở Nhật Bản qua các năm được 

thể hiện qua biểu đồ 1 sau đây: 

 

Biểu đồ 2: Tình hình phái cử (cử người sang khu vực tư nhân) quan các 

năm 

Ngoài ra, công chức Nhật Bản còn được phái cử đến các cơ quan quốc tế và 

chính phủ nước ngoài làm việc trong thời hạn từ 6 tháng đến 01 năm với mục đích 

phát triển nguồn lực công có khả năng đáp ứng được quá trình toàn cầu hóa các vấn 

đề hành chính. Có thể tham khảo tình hình phái cử công chức ra nước ngoài trong 

năm 2011 qua biểu đồ 2 và 3 sau đây: 
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Biểu đồ 2: Tình hình phái cử (theo cơ quan đến) năm 2011 

  

 

Biểu đồ 3: Tình hình phái cử (theo khu vực đến) 

năm 2011 
 

 

Thứ tư, đào tạo công chức ở nước ngoài.Năm 2012, Nhật Bản phái cử 27 công chức 

ra nước ngoài làm việc ở các nước như Hoa Kỳ (2 người), Canada (3 người), vương 

quốc Anh (2 người), Úc (2 người), Singapore (2 người), Pháp (2 người), Đức (1 

người), Bỉ (1 người), Hà Lan (1 người), Đan Mạch (1 người). 
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Để phát triển đội ngũ công chức có đẳng cấp quốc tế, có khả năng học hỏi 

những thành tựu, kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo của các nước tiên tiến nhất trên 

thế giới, Nhật Bản còn cử công chức đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài với thời 

gian thường là 2 năm, chủ yếu là đào tạo thạc sĩ, từ năm 2012 bắt đầu cử cán bộ học 

chương trình tiến sĩ. Trong năm 2012, Nhật Bản đã cử 120 công chức đi học tập sau 

đại học ở nước ngoài, trong đó có 3 người học chương trình tiến sĩ. Những nước 

công chức Nhật Bản đến học đều là những nước có nền giáo dục phát triển như Hoa 

Kỳ (73 người), Anh (33 người), Pháp (5 người), Đức (4 người), Trung Quốc (2 

người), Hàn Quốc (2 người), Úc (1 người). 

Thứ năm, phương pháp đào tạo hướng tới phát huy năng lực sáng tạo của công 

chức. 

Không chỉ chú ý đào tạo công chức với nội dung toàn diện, những kiến thức 

mới, hiện đại nhất ở trong nước và trên thế giới, Nhật Bản còn tiến hành phương 

pháp đào tạo phù hợp với xu thế chung của giáo dục thế giới hiện nay cũng như với 

đối tượng công chức, đó là nhấn mạnh vào thảo luận nhóm, trao đổi quan điểm và 

trải nghiệm thực tế. Công chức là những người phải đạt trình độ năng lực nhất định 

thông qua việc vượt qua kỳ thi tuyển dụng, lại có kinh nghiệm thực tế nên phương 

pháp đào tạo công chức ở Nhật Bản không phải là sự áp đặt, thụ động, thuyết trình 

một chiều mà chú ý đến việc trau dồi khả năng suy nghĩ, tư duy độc lập, sáng tạo 

của công chức cũng như khả năng học hỏi lẫn nhau thông qua thảo luận nhóm, trao 

đổi quan điểm. Trong chương trình đào tạo về đạo đức công chức, học viên sẽ có 

các tình huống để cùng nhau nghiên cứu, xem xét và thảo luận xem hành vi đạo đức 

nào có thể áp dụng trong thực tế. Hoặc trong chương trình đào tạo về các chính sách 

hành chính, học viên sẽ được xem xét trên nhiều phương diện những trường hợp về 

chính sách hành chính và thảo luận về các vấn đề chính sách hành chính mà các bộ 

và văn phòng Nội các gặp phải; học viên có thể phát triển quan điểm đa phương về 

việc họ nên hành động như thế nào với tư cách là công chức hành chính. 

Với cách đào tạo như vậy nên Nhật Bản luôn xây dựng và duy trì được đội ngũ 

công chức làm việc chuyên nghiệp, có kỷ luật và trách nhiệm, có khả năng sáng tạo 

và thích ứng với mọi thay đổi của hoàn cảnh, đáp ứng được yêu cầu toàn cầu hóa và 

hội nhập quốc tế. Qua nghiên cứu chế độ đào tạo công chức của Nhật Bản, có thể 

thấy nhiều điểm Việt Nam có thể tham khảo như nội dung đào tạo công chức rất toàn 

diện, không chỉ chú ý đến chuyên môn mà cả đạo đức công chức nhằm tăng cường 

ý thức của mỗi công chức, phương pháp đào tạo công chức, việc đào tạo công chức 

thông qua hình thức phái cử sang khu vực tư nhân hay đến các tổ chức quốc tế và 

chính phủ nước ngoài… Đây là những điểm mới chưa có trong chế độ đào tạo công 

chức ở Việt Nam, chúng ta có thể học hỏi và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể 

ở trong nước. 


