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Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung, bộ máy nhà nước nói riêng tiếp tục được 
đổi mới và hoàn thiện. Trên cơ sở định hướng của Đảng và Nhà nước, bài viết đề xuất 
một số giải pháp đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu 
cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu 
quả, kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. 

Thực trạng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong thời gian qua 

Trong thời gian qua, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được đổi mới, từng bước 
phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống.  Đặc biệt, 
mô hình chính quyền đô thị bước đầu được thí điểm ở thành phố Hà Nội(1), thành phố 
Đà Nẵng(2) và thực hiện chính thức ở Thành phố Hồ Chí Minh(3). Đây được xem là 
bước đột phá về cải cách, phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông 
thôn mà nhiều nhiệm kỳ đã đặt ra nhưng chưa thực hiện được. Nhìn chung, bộ máy hành 
chính nhà nước được cải cách cơ bản đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ. Kết quả tinh gọn bộ máy đã đạt mục tiêu “6 giảm” (giảm đầu mối; giảm 
cấp trung gian; giảm số lượng lãnh đạo; giảm biên chế; giảm thủ tục hành chính; giảm 
chi cho bộ máy hệ thống chính trị) và “6 tăng” (tăng về tính khoa học tổ chức; tăng về 
chất lượng cán bộ; tăng về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng chi 
cho đầu tư phát triển; tăng niềm tin của Nhân dân và tăng sự đồng thuận xã hội). 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 
nước vẫn còn một số hạn chế nhất định: 

Thứ nhất, nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy hành chính nhà nước chưa 
được quy định, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ, cụ thể. Một số quy định hiện hành có nội 
dung không thống nhất, chồng chéo dẫn đến tình trạng bị động, khó khăn khi triển khai 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các cơ quan, địa phương. 

Thứ hai, tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước chậm 
được điều chỉnh theo hướng tinh gọn nhất; chưa khắc phục triệt để trùng lắp, chồng 
chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ. Các bộ, cơ quan 
ngang bộ đến nay vẫn giữ nguyên số lượng, mặc dù có khả năng tinh gọn hơn, bộ máy 
bên trong còn cồng kềnh, vừa có vụ thuộc tổng cục, vừa có vụ thuộc bộ, khiến cho tình 
trạng “bộ trong bộ” chưa được khắc phục. 



Thứ ba, mô hình tổ chức của chính quyền địa phương bước đầu thực hiện cơ chế 
phân cấp, phân quyền, ủy quyền nhưng chưa đồng bộ và triệt để. Chức năng, nhiệm vụ 
của Ủy ban nhân dân các cấp vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến việc thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước ở địa phương. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chưa 
được hoàn thiện theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo và phù hợp với đặc thù 
của địa phương. 

Thứ tư, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa cao, 
chưa thực hiện tốt nhất chủ trương xã hội hóa và đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự 
nghiệp công lập. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập 
chưa được đẩy mạnh. 

Một số giải pháp tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Thứ nhất, thống nhất, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và tăng cường chỉ đạo 
tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

Theo hướng này, cần thống nhất và nâng cao nhận thức về chủ trương, định hướng 
đổi mới hệ thống chính trị mà Đảng ta đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đổi mới tư 
duy tức là đổi mới cách nghĩ và cách làm. Đổi mới tư duy để nhận thức đúng đắn, đầy 
đủ hơn, tạo ra sự chủ động, sáng tạo, đột phá trong toàn bộ quá trình sắp xếp tổ chức bộ 
máy và không ngừng cải cách; rà soát, khắc phục những hạn chế của bộ máy hành nhà 
nước để xây dựng và vận hành bộ máy hành chính nhà nước thật sự tinh gọn, hiệu lực, 
hiệu quả, kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Đổi mới tư duy thể hiện 
tầm nhìn chiến lược, để thấy được xu hướng và quy luật tất yếu của việc tiếp tục cải 
cách, thiết kế, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức. Đổi mới cách làm đòi hỏi các cấp, các 
ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức phải ý thức rõ và định vị đúng sứ mệnh 
của bộ máy hành chính nhà nước là dẫn dắt, định hướng, tạo điều kiện cho sự phát triển 
theo đúng khuôn khổ và định hướng của nền quản trị quốc gia. 

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ để tạo động lực, khơi 
dậy và phát huy tinh thần cống hiến vì Nhân dân, vì đất nước của cán bộ, công chức, 
viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. 

Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 
Tiếp tục đánh giá toàn diện về quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 
của bộ, cơ quan ngang bộ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải 
cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tổ chức bên trong của Chính phủ để 
giúp phân định rõ ràng, đầy đủ hơn thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
các bộ, cơ quan ngang bộ.  

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính 
quyền địa phương phù hợp với địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, 
kinh tế đặc biệt theo luật định”(4). Do đó, cần tiếp tục thể chế hóa quan điểm này và cụ 



thể hóa Hiến pháp năm 2013 để thiết lập tổ chức chính quyền địa phương một cách linh 
hoạt, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, quản trị địa phương.  

Thứ ba, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị hành chính. 
Đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn 

vị hành chính các cấp để tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy. Cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện các quy định về phân chia và phân loại đơn vị hành chính ở nước ta trong 
Hiến pháp năm 2013(5) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2019)(6). Các văn bản này đã quy định rõ trong các đơn vị hành chính sẽ 
có cụ thể những loại đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc (bên trong) và đây là cơ sở 
để thiết lập tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, phân loại các đơn vị hành chính 
một cách thống nhất và có hiệu quả hơn. Tuy nhiên các quy định tại Nghị quyết 
1211/2016/UBTVQH13 vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, làm cơ sở cho việc sửa đổi các quy 
định liên quan phân loại và sắp xếp các đơn vị hành chính(7). Chính quyền các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động phối hợp với Trung ương tiếp tục tổng 
kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đề xuất kế hoạch, lộ trình 
sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong giai đoạn 2021-2030, trong đó cần nghiên cứu 
kỹ lưỡng, chặt chẽ việc sắp xếp cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh để tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả chủ trương  “khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính 
các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng 
cường các nguồn lực của địa phương”(8). 

Thứ tư, đẩy mạnh đổi mới bộ máy Chính phủ, chính quyền địa phương và tổ chức 
sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức bên trong bộ máy hành chính nhà nước. 

Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định: “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”(9). Theo đó, cải cách bộ máy của 
Chính phủ phải tiếp tục khẳng định và phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Chính phủ. Chính phủ tập trung vào xây dựng thể chế kiến tạo phát 
triển, quản trị quốc gia và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật. 
Chính phủ, các bộ, ngành tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính sách. Chính phủ có đủ năng lực, đủ khả năng giải 
trình; tạo ra tầm nhìn tốt và chính sách tốt; sự tương tác thân thiện với xã hội, người dân, 
với thị trường và doanh nghiệp; tạo ra và chia sẻ sự phát triển. 

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới bộ máy của Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, 
hiệu quả trên cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục triệt để những 
chồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, đảm bảo 
nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. 
Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cơ sở khoa học về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực 
của những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để có giải pháp phù hợp và 
thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối nhằm khắc phục tình trạng cồng 
kềnh, nhiều đầu mối, nhiều đơn vị trực thuộc, đặc biệt khắc phục tình trạng “bộ trong 



bộ” vốn là hạn chế chưa khắc phục được của việc sáp nhập các bộ, cơ quan từ giai đoạn 
trước càng nặng nề thêm”(10). Tiếp tục rà soát, chuyển một số nhiệm vụ mà các bộ, 
ngành, cơ quan nhà nước không cần thiết phải thực hiện cho tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp đảm nhận.  

Tiếp tục cải cách bộ máy chính quyền địa phương thực sự tinh gọn và khoa học, 
có khả năng cảm nhận, thích ứng và giải quyết nhanh nhất, tốt nhất các vấn đề phát sinh 
từ thực tiễn ở địa phương. Do đó, cần thiết kế các mô hình chính quyền địa phương phù 
hợp với đặc thù của các địa phương. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo “sự thống nhất trong đa 
dạng” về tổ chức bộ máy ở địa phương. 

Thứ năm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong hoạt động của tổ chức 
bộ máy hành chính nhà nước. 

Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định: “đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, ủy 
quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành”(11),“đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính 
chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành”(12), và “đẩy mạnh phân cấp, 
phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, 
các bộ, ngành với chính quyền địa phương, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất”(13). 
Do đó, phải tiếp tục xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, bộ, ngành với địa phương. Chính phủ tập 
trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm 
của các bộ, ngành đã được phân công và những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền 
của chính quyền địa phương trong phạm vi đã được phân cấp, phân quyền. Bên cạnh 
đó, phải “phân định rõ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân, bảo đảm quản lý nhà 
nước thống nhất, thông suốt và hiệu quả; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần 
trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và từng cá nhân người đứng đầu bộ, 
ngành, địa phương và đơn vị”(14). Đồng thời, phải thực hiện hiệu quả việc thanh tra, 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường 
tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, tổ chức trong bộ 
máy hành chính nhà nước. 

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để đổi 
mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.  

Trước tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư “đòi hỏi nền 
công vụ của tất cả các nước nói chung, của Việt Nam nói riêng phải đổi mới theo hướng 
liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài”(15). Tổ chức 
bộ máy hành chính nhà nước trong nền công vụ phải thật sự tinh gọn, có năng lực quản 
trị, không cứng nhắc, trì trệ mà phải linh hoạt, mềm dẻo, thích ứng nhanh nhất. Đẩy 
mạnh chuyển đổi số sẽ góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, 



hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền 

công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; giảm 
đầu mối trung gian, các hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành chính 
nhà nước sẽ thật sự công khai, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, có kiểm soát gắn 
với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./. 
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