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Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức nằm ở trung tâm châu Âu với lịch sử phát triển 

lâu đời. CHLB Đức được tổ chức theo hình thức liên bang, nhưng có Thủ tướng với 

vai trò, quyền lực lớn. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, tổ chức xã hội, quản lý 

nhân sự và phát triển nguồn nhân lực của CHLB Đức phát triển đạt trình độ cao. 

CHLB Đức có khoảng 1 triệu công chức, trong đó hơn 80% làm việc ở cơ sở (chính 

quyền quận, huyện, thành phố). Công chức làm việc ở các tiểu bang khoảng 100 nghìn 

người. Công chức làm việc ở chính quyền liên bang khoảng 25 nghìn người. 

Cách tuyển chọn công chức 

Ở Đức, tiêu chuẩn đánh giá công chức dựa trên 3 tiêu chí: Năng lực chuyên môn, 

năng lực phương pháp và năng lực xã hội. Từ đó, bậc công chức của Đức được chia 

từ E1 đến E15. Trong đó, từ bậc E1 đến E3 là những công chức không qua đào tạo; 

từ bậc E4 đến E8 là những công chức đã được đào tạo nghề có bằng nghề; từ bậc E9 

đến E11 là những công chức có bằng thực hành; từ bậc E12 đến E13 là công chức có 

trình độ đại học; từ bậc E14 đến E15 là công chức có trình độ cao. Tiền lương của 

công chức được Nhà nước trả theo bậc công chức đảm nhận. 

Hệ thống công chức của CHLB Đức được thống nhất trong toàn bộ bộ máy từ 

chính quyền trung ương (liên bang) đến cơ sở, trong tất cả các ngành nghề; gồm bốn 

bậc, đó là: Công chức bậc cao (chiếm khoảng 10%); công chức bậc trung cao (gần 

40%); công chức bậc trung (gần 50%); công chức bậc đơn giản (chiếm khoảng 1%), 

ví dụ như công chức gác cổng, làm vườn… Hiện nay, xu hướng chung là loại bỏ dần 

bậc công chức này, chuyển sang chế độ hợp đồng, thuê khoán. Ba bậc công chức trên 

bắt buộc phải được đào tạo thông qua hệ thống các trường học, học viện chuyên ngành. 

Đối với công chức bậc trung cao, đặc biệt là công chức bậc cao, ngoài trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ được đào tạo cơ bản, phải có kinh nghiệm công tác, có năng lực lãnh 

đạo, quản lý, được sàng lọc theo thời gian và phải trải qua những đợt thi tuyển, sát 

hạch, chuyển bậc. Các kỳ thi đều được tổ chức hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt, loại trừ 

mọi biểu hiện tiêu cực như thân quen (đối với công chức bậc cao, trong trường hợp 

hai người cùng công tác tại một bộ, nếu kết hôn thì một người phải chuyển công tác 

sang bộ khác). 

Hệ đào tạo bậc phổ thông ở CHLB Đức kéo dài 12 năm. Tốt nghiệp lớp 12, học 

sinh có đủ điều kiện để thi vào đại học. Tuy nhiên, khi hết lớp 10, học sinh có thể 

chuyển sang học nghề hoặc nộp đơn xin vào làm công chức cho bộ máy chính quyền 

các cấp, nhưng trước đó họ phải được đào tạo tại học viện hành chính (như Học viện 



Hành chính Béc-lin). Thời gian học là 3 năm, trong đó 1/3 thời gian là học lý thuyết 

tại học viện, 2/3 thời gian là thực hành tại ngay nơi làm việc (vừa học vừa làm). Trong 

thời gian đó họ chỉ học, không phải chịu trách nhiệm về công việc. Sau 3 năm, họ phải 

trải qua kỳ thi tốt nghiệp. Ai có kết quả thi tốt thì có nhiều khả năng để xin việc (về 

nơi mình thực tập), ai có kết quả thi không tốt thì phải đăng ký vào danh sách thất 

nghiệp hoặc tự đi xin việc ở nơi khác. 

Công tác quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực ở CHLB Đức được chú 

trọng và có sự thống nhất, đồng bộ từ cấp trung ương đến cơ sở. Mọi người được bình 

đẳng, có cơ hội ngang nhau trước tuyển dụng, bổ nhiệm. Có chế độ đãi ngộ, thu hút 

công chức, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc tốt; chống chảy 

máu chất xám. Luôn chú ý, đề cao công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, 

nhất là đào tạo lại, cập nhật kiến thức. Ví dụ như công chức giữ vị trí lãnh đạo ở Bộ 

Nội vụ CHLB Đức có ba cấp: bậc cao cấp, bậc cao, bậc trung. Công chức bậc cao cấp 

phải tốt nghiệp đại học thì mới được chọn làm lãnh đạo. Trong cấp này có 80% tốt 

nghiệp đại học luật. Để tìm lãnh đạo vào bậc này, cơ quan tuyển dụng đăng thông báo 

tuyển người trên các phương tiện thông tin đại chúng. 1.000 người đăng ký cho 10 

chỗ làm. Công tác chọn người từ địa phương do Bộ phận quản lý liên bang đảm nhiệm. 

Sau khi đã lọc hồ sơ, 60 ứng viên được mời đến, sau đó diễn ra thảo luận với các ứng 

viên. Các ứng viên báo cáo và đưa ra cách giải quyết cho một vấn đề. Ngoài ra, các 

ứng viên cũng đóng vai là người lãnh đạo, phải đưa ra quyết định chọn một trong hai 

nhân viên. Bên cạnh đó, ứng viên phải thể hiện được trình độ ngoại ngữ, sau đó tham 

gia phỏng vấn. Ứng viên nào đỗ thì sẽ được vào làm công chức bậc cao cấp và phải 

làm việc với các bộ phận khác nhau, có kiến thức chuyên môn, chịu trách nhiệm về 

nhân sự. 

Khi tuyển chọn cán bộ cao cấp, cơ quan tuyển dụng thông báo đăng ký tuyển 

dụng cho vị trí công việc đó và người được tuyển dụng phải đáp ứng một số điều kiện 

nhất định: ít nhất sau 8 năm làm việc thì mới có thể nộp đơn xin dự tuyển công chức 

bậc cao cấp. Người được chọn có thời gian thử việc là một năm. Cuối thời gian thử 

việc sẽ có phản hồi. Ví dụ, cách giải quyết vấn đề, giao tiếp với nhân viên, cách giải 

quyết xung đột. Cán bộ cùng nhân viên đánh giá người lãnh đạo của mình, có một ca-

ta-lô ghi các tiêu chuẩn và có phản hồi của người lãnh đạo cấp trên. Dựa vào đó, cơ 

quan nhân sự sẽ đánh giá xem người đó có đủ năng lực lãnh đạo lâu dài không. Phản 

hồi kéo dài cả ngày, lúc đầu đánh dấu, sau đó phỏng vấn. Người được chọn làm lãnh 

đạo sẽ ngồi trong một phòng tự đánh giá. Tại một phòng khác, cán bộ, nhân viên sẽ 

được hỏi về người lãnh đạo đó bằng cách điền vào bảng câu hỏi. Sau đó, cả hai bên 

được so sánh và thảo luận. Nếu đánh giá không tốt, phải thử việc lâu hơn. Sau hai lần 

mà không được thì người đó không được làm lãnh đạo. Nếu được thì họ sẽ được đào 

tạo, nâng cao trình độ. 



Tại cơ quan chính quyền thành phố (tòa thị chính), cách tuyển chọn công chức 

là miêu tả nhiệm vụ của mỗi công việc, sau đó đăng tuyển công khai, trước hết trong 

nội bộ, sau đó nếu có người đăng ký sẽ xem xét tiêu chuẩn có phù hợp không. Nếu 

trong nội bộ không có người phù hợp thì tìm người từ bên ngoài. 

Khi xét tuyển, kết hợp giữa tiêu chuẩn về hồ sơ và tiêu chuẩn chuyên môn. Ai có 

hồ sơ phù hợp sẽ được mời đến phỏng vấn, được hỏi về kiến thức chuyên môn và 

được đánh giá qua ấn tượng về con người. Chẳng hạn, có khả năng diễn đạt tốt không, 

xuất hiện với phong thái phù hợp không, sau đó cho điểm và xếp hạng. Khi đánh giá 

để tuyển chọn, có sự tham gia của cán bộ về nhân sự, về chuyên môn. Nếu cán bộ 

nhân sự đồng ý thì sẽ ký hợp đồng với người đó. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý bậc cao trong lĩnh vực hành chính công phải tốt nghiệp 

thạc sỹ về luật, kinh tế, quản lý… Sau khi được chọn, họ có 3 năm được đào tạo và 

thời gian đó cũng là thời gian thử việc, cứ 9 tháng lại thay đổi vị trí một lần. Đây 

thường là những cán bộ trẻ, năng động. Trong 3 năm này họ học lý thuyết song song 

với quá trình làm việc. 

Có nhiều cán bộ có bằng cử nhân, đã có kinh nghiệm làm việc, họ đăng ký dự 

tuyển để trở thành cán bộ bậc cao. Khi được chọn, họ phải nâng cao trình độ trong hai 

năm. Lúc đó, họ vẫn làm việc nhưng nhận nhiệm vụ cao hơn và đồng thời tham gia 

khóa đào tạo tại Học viện Hành chính Béc-lin. 

Đào tạo, bồi dưỡng công chức 

Viện Đào tạo công chức CHLB Đức thành lập năm 1969, trực thuộc Hội đồng 

Bộ Nội vụ, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ lãnh đạo của Bộ Nội vụ và các bộ khác trên 

toàn liên bang. Đặc biệt, viện có nhiệm vụ đào tạo cán bộ cấp cao (chủ yếu cho lĩnh 

vực hành pháp). Viện có các viện trực thuộc ở nhiều bang, có Trường Hành chính và 

các trường đào tạo riêng cho quân đội, ngoại giao, thuế… 

Đào tạo cán bộ lãnh đạo tại Bộ Nội vụ CHLB Đức tiến hành định kỳ hai năm 

một lần, được thực hiện trong nhóm nhỏ khoảng 7 đến 8 người, kéo dài 2 ngày/1 

nhóm. Có rất nhiều chương trình đào tạo do các bộ phận đề xuất và tùy nhu cầu. Từ 

đó, chương trình giảng dạy sẽ được xây dựng. Học viện Liên bang về quản lý công có 

một ca-ta-lô về các vấn đề cần đào tạo và lúc nào cũng tìm ra được ngay bằng cách 

gõ máy tính vào chương trình đã cài sẵn. Đào tạo lãnh đạo theo 3 mô-đun, 4 lần/3 

ngày do Học viện Liên bang về quản lý công tổ chức. Nội dung là các kỹ năng lãnh 

đạo khác nhau. Cán bộ lãnh đạo tại Tòa thị chính được đào tạo và nâng cao ở các cơ 

quan nhà nước. 

Học viện Hành chính Béc-lin là một cơ sở của Nhà nước đào tạo cho công chức 

của Thủ đô Béc-lin. Ra đời năm 1919, Học viện Hành chính có 500 cán bộ giảng dạy 

và hợp tác; 40.000 học viên. Học viện có ba bộ phận: Trung tâm đào tạo lực lượng kế 

cận; Trung tâm nâng cao trình độ về máy tính, luật…; Trung tâm đào tạo đội ngũ lãnh 



đạo. Định kỳ ba năm Học viện đào tạo hết một vòng cán bộ, nhân viên trên cơ sở tự 

nguyện. Các chương trình đào tạo của Học viện gồm kỹ năng mềm, năng lực đào tạo, 

khả năng giao tiếp. Hiện nay Học viện đang phát triển mô hình đào tạo cán bộ chú ý 

về năng lực chiến lược, năng lực lãnh đạo. Phân tích đối tượng đào tạo đã biết gì, cần 

gì. Nếu người lãnh đạo gặp khó khăn, Học viện sẽ gửi chuyên gia đến giúp đỡ. Phương 

pháp này chỉ dành cho cán bộ lãnh đạo có vị trí cao vì chi phí khá tốn kém. Có chương 

trình đào tạo chỉ kéo dài 2-3 tiếng (một buổi chiều), đến tận cơ quan của học viên và 

tổ chức hội thảo về chuyển giao kiến thức, tối ưu hóa quá trình làm việc, quản lý chất 

lượng… (mỗi năm Học viện tổ chức 3.500 cuộc hội thảo). Cán bộ lãnh đạo yêu cầu 

phải có kiến thức về ngoại ngữ, về in-tơ-net, về giao tiếp với công chúng. 

Bộ máy hành chính của CHLB Đức có trách nhiệm tuân thủ những người được 

nhân dân bầu ra, bất kể đó là đảng phái chính trị nào trúng cử, nắm chính quyền. Ở 

CHLB Đức, đã là công chức thì đều được hưởng chế độ công chức suốt đời (tuổi nghỉ 

hưu là 67 đối với cả nam và nữ), không lo thất nghiệp, trừ trường hợp vi phạm luật 

pháp, bị tòa xử mất quyền công dân. Mọi chính sách an sinh xã hội đều được Nhà 

nước chăm lo chu đáo. Chính nhờ chính sách ưu đãi như vậy nên đội ngũ công chức 

làm việc hết sức tận tụy, có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công. Hằng 

năm, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức bình xét thi đua, khen 

thưởng nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ công chức. Nhiều cơ quan, đơn vị còn 

thường xuyên khảo sát lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của công chức, viên chức 

đối với công việc, nhiệm vụ được phân công. 

 

 


