
Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ nhằm xây dựng,  
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành và thực hiện Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, giai đoạn 2011-2020, với 
hệ thống các giải pháp và mục tiêu cụ thể và đạt nhiều kết quả tích cực. Mối quan hệ 
giữa Nhà nước với nhân dân và nền kinh tế thị trường đã được định hình, góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội. 
Cải cách hành chính và phát huy dân chủ 

Cải cách hành chính làm cho bộ máy nhà nước tiếp tục được hoàn thiện về tổ chức, 
chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Chính phủ đã tiến hành 
tổng rà soát và ban hành các quy định mới về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
cấp huyện, các cơ quan, tổ chức khác thuộc bộ máy hành chính nhà nước ở Trung 
ương và địa phương. Đã kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực 
hiện nguyên tắc chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp thật sự cần thiết; không 
thành lập các tổ chức trung gian. Việc phân cấp trung ương - địa phương tiếp tục được 
đẩy mạnh trên các lĩnh vực quản lý như ngân sách, nhân sự, đất đai, tài nguyên, doanh 
nghiệp nhà nước, kế hoạch và đầu tư, ban hành văn bản quy phạm pháp luật... Quá 
trình cải cách này đã cho thấy những kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách 
nhiệm trong ra quyết định và tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương các cấp, 
giúp cải thiện môi trường kinh doanh nói chung. 
Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã 
từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm 
chất, kỹ năng, nghiệp vụ, có cơ cấu hợp lý trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ 
sở xác định vị trí việc làm. Công tác quản lý cán bộ, công chức được phân cấp, chính 
quyền địa phương đến cấp huyện được trao thẩm quyền quy hoạch, tuyển dụng, bổ 
nhiệm, tổ chức, giao nhiệm vụ, đánh giá, thanh tra đối với cán bộ, công chức làm việc 
trong các cơ quan, ban, ngành địa phương thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng và thực 
hiện chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt 
động công vụ. 
Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, vẫn còn khá nhiều bất cập về tổ chức, bộ 
máy, thủ tục và cơ chế, chính sách, mặc dù cải cách hành chính đã được tiến hành 
trong thời gia không ngắn. Chúng ta vẫn chưa tạo lập được một hệ thống thể chế đồng 
bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập 
quốc tế. Chất lượng các văn bản luật còn nhiều hạn chế, từ quy trình xây dựng, ban 
hành đến áp dụng. Văn bản hướng dẫn thi hành luật ban hành chậm, nhiều văn bản 
mâu thuẫn với chính luật và các quy định của luật khác. Thủ tục hành chính tuy đã có 
những tiến bộ, rút ngắn quy trình, thời gian cho người dân và doanh nghiệp, nhưng 
nhìn chung vẫn còn phức tạp, rườm rà, so với nhiều nước trong khu vực còn có khoảng 
cách lớn. 



Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính còn nhiều điểm chưa phù hợp, nhất là chưa phân 
biệt rõ mô hình tổ chức chính quyền đô thị với nông thôn. Bộ máy hành chính vẫn còn 
cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ có lúc, có nơi còn chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ 
quản lý. Đối với một số nhiệm vụ phối hợp quản lý còn có tình trạng đùn đẩy trách 
nhiệm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy thường xuyên được đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao trình độ nhưng vẫn còn bất cập, 
thiếu tính chuyên nghiệp; một bộ phận không nhỏ sa sút về phẩm chất đạo đức, tham 

nhũng, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của người dân, doanh 
nghiệp. Công tác quản lý quy hoạch, bổ nhiệm, tổ chức, giao nhiệm vụ, đánh giá, luân 
chuyển, thanh tra, kiểm tra còn nhiều bất cập nên chưa tạo ra động lực mạnh mẽ để 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu vươn lên. Bộ máy hành chính nhà nước 
chưa thực sự hấp dẫn để thu hút và giữ được người tài, chưa khắc phục được tình trạng 
vừa thừa, vừa thiếu cán bộ trong bộ máy. 
Có nhiều nguyên nhân của những hạn chế nêu trên và một trong những nguyên nhân 
quan trọng là chưa phát huy tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát huy dân chủ và cải 
cách hành chính theo nghĩa: Đẩy mạnh cải cách hành chính để bảo đảm thực hiện ngày 
một tốt hơn quyền dân chủ của người dân và ngược lại, phát huy tinh thần dân chủ của 
người dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cải cách hành chính. 
Ví dụ, trong quá trình thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, 
quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố (Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Nam Định, 
Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang) 
trong các năm 2009-2014 đã nổi lên một số vấn đề, như giám sát đối với hoạt động 
của chính quyền; cơ chế bảo đảm thực hiện dân chủ tại cơ sở; mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương, cơ sở; việc bầu hay bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, phường;... 
Cách thức thực hiện cải cách hành chính nhà nước từ năm 2000 đến nay, ở mức độ 
nhất định, vẫn chưa gắn kết chặt chẽ với thực hiện dân chủ, và ngược lại. Hệ quả là 
một số biện pháp thực hiện cải cách hành chính nhà nước chưa đạt được mục đích 
phục vụ người dân theo nguyên tắc dân chủ - pháp quyền; chẳng hạn, hiện tượng “một 
cửa nhưng vẫn còn nhiều khóa” hay thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở một 
số cấp chính quyền lại làm tăng nguy cơ chuyên quyền của người đứng đầu Ủy ban 
nhân dân,... 

Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đánh 
giá: Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các thiết chế cơ bản trong bộ máy nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thống 
tư pháp còn những điểm chưa thực sự hợp lý, hiệu lực, hiệu quả. Chưa khắc phục được 
sự chồng chéo, vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ giữa các thiết chế, làm ảnh hưởng 
tới sự thống nhất quyền lực nhà nước và hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Hệ thống 
pháp luật còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, nhiều nội dung chưa đáp ứng yêu cầu xây 
dựng Nhà nước pháp quyền; tính công khai, minh bạch, khả thi, ổn định còn hạn chế. 
Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương chậm đổi mới; hiệu lực, hiệu quả 
ở nhiều nơi chưa cao. Tính dân chủ và pháp quyền, trách nhiệm giải trình của các cấp 
chính quyền chưa được quy định rõ ràng. Kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước, 
thực thi công vụ còn nhiều yếu kém. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. 



Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng 
động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nhằm tiếp tục hoàn thiện thể 
chế hành chính dân chủ - pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Thực hiện cải cách hành chính nhà nước không thể tách rời việc đẩy mạnh 
thực hiện dân chủ, nhằm đạt được mục đích xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện 
đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 
Giải pháp phát huy mối quan hệ tương hỗ giữa cải cách hành chính và thực hiện 
dân chủ 

Một là, xác định một số nguyên tắc cần phải tuân thủ trong quá trình cải cách hành 
chính nhà nước nhằm tăng cường thực hiện dân chủ. 
Đó là: a/ Nguyên tắc phục vụ nhằm hướng đến hoàn thiện quan hệ giữa khách hàng 
(công dân) và người phục vụ (Nhà nước); b/ Nguyên tắc công khai nhằm thể hiện nhất 
quán và thực hiện trên thực tế quan điểm Nhà nước nói chung và nền hành chính nhà 
nước nói riêng, là: phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội một cách minh bạch, rõ ràng, ổn 
định. c/ Nguyên tắc phối hợp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước theo vùng 
lãnh thổ, ngành kinh tế - xã hội và lĩnh vực (chính trị, đối nội và đối ngoại, kinh tế, xã 
hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng); d/ Nguyên tắc phân định rõ hoạt động quản lý 
hành chính nhà nước với hoạt động sản xuất - kinh doanh, trước hết của các cơ sở kinh 
tế do Nhà nước làm chủ sở hữu. 
Hai là, vận dụng sáng tạo cách thức quản lý hành chính nhà nước hiện đại, nhằm tăng 
cường thực hiện dân chủ. 
Mục đích đặt ra là: a/ Chuyển mạnh từ mô hình “Nhà nước quản lý” sang mô hình 
“Nhà nước phục vụ” và kiến tạo phát triển; b/ Áp dụng các nguyên tắc của thị trường 
trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công; c/ Chịu trách nhiệm đến cùng với công dân 
với tư cách là khách hàng của dịch vụ công do Nhà nước cung cấp; d/ Trao quyền trực 
tiếp nhiều hơn cho công chức; đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương; đ/ 
Đảm bảo tiếp cận công bằng cho mọi người đến các loại dịch vụ công; e/ Xây dựng 
chính phủ điện tử; g/ Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến trong toàn bộ 
trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, cơ bản thông qua bộ tiêu chuẩn quản lý 
hành chính nhà nước của các ngành, các cấp. 
Ba là, một số giải pháp nhằm phát huy dân chủ đại diện. Đối với Quốc hội: a/ Thể chế 
rõ vai trò của Quốc hội chủ yếu là cơ quan làm luật. b/ Phát triển các kênh liên hệ đối 
với cử tri, tạo thêm cơ hội để cử tri được giao lưu trực tiếp với các đại biểu Quốc hội, 
để đại biểu Quốc hội có trách nhiệm giải trình hơn đối với cử tri; c/ Hạn chế tình trạng 
đại biểu Quốc hội, kể cả đại biểu Hội đồng nhân dân, là những người kiêm nhiệm các 
chức danh trong hệ thống chính quyền các cấp. 
Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông 
thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo luật định. Có thể tái lập 
hội đồng thôn trong điều kiện đã thực hiện ổn định việc bầu trưởng thôn. Tiếp tục 
nghiên cứu để có thể thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường. Đối với chính quyền xã, nên xem xét thận trọng việc thực hiện thí điểm bầu 
trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn như Đề án của Chính phủ trình Quốc 
hội Khóa XII, bởi vì, xã, thị trấn gắn trực tiếp với văn hóa làng (bản, buôn, ấp) nên 



các yếu tố quan hệ dòng họ, làng dễ gây những bất ổn không chỉ trong quá trình bầu 
cử. 
Tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh Đảng và chính quyền, trước mắt là mô hình 
“Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân ở cấp cơ sở và địa phương”. 
Tiến hành điều chỉnh một số hoạt động của chính quyền địa phương nhằm khắc phục 
tình trạng cát cứ như một “Nhà nước địa phương” và thiết kế mô hình tổ chức có phân 
biệt rõ chính quyền nông thôn với chính quyền đô thị. Việc lấy phiếu tín nhiệm không 
chỉ tổ chức ở Trung ương mà nên tiến hành cả ở địa phương, cơ sở. Nếu phiếu tín 
nhiệm thấp có thể từ chức hoặc miễn nhiệm. 
Bốn là, một số giải pháp nhằm phát triển dân chủ trực tiếp. Cụ thể: a/ Tăng cường 
trách nhiệm giải trình của chính quyền và đội ngũ cán bộ; b/ Tăng cường khuôn khổ 
pháp lý cho thực hiện Pháp lệnh và các quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường, 
thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, để chúng trở thành nền tảng cho các phong trào xã 

hội, văn hóa ở cơ sở; c/ Tạo điều kiện và tạo thuận lợi cho người dân tham gia các 
hoạt động bầu cử, ứng cử, đề cử, như thông qua việc mở rộng các vị trí bầu cử; xây 
dựng một số thể thức bầu cử dân chủ; d/ Mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri của các 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và đại biểu Quốc hội. 
Năm là, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội đối với đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước. 
Thông quá đó, “tiếp tục xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính 
hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền”(1) 
nhằm thúc đẩy việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên 

cơ sở Hiến pháp và pháp luật. 
Sáu là, phát triển và “phát huy sự đa dạng về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt 
động của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ,… khắc phục tình trạng hành 
chính hoá các tổ chức quần chúng; phát triển nhiều hình thức tự quản của nhân dân 
hoạt động theo pháp luật”(2). Tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền. Thông qua đó hoàn thiện cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến, phản biện 
xã hội và giám sát công việc của Đảng và Nhà nước./. 
 


