
Cải cách hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay 

Ngày nay, cải cách hành chính là vấn đề mang tính toàn cầu. Cả các nước đang phát 
triển và các nước phát triển đều xem cải cách hành chính như một động lực mạnh mẽ để thúc 

đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. 

1. Đặt vấn đề 

Ở Việt Nam, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được bắt đầu từ năm 1986, tính đến 
nay đã gần 20 năm. Trong khoảng thời gian đó, đồng thời với việc đổi mới về kinh tế thì cải 
cách hành chính cũng được tiến hành. Cuộc cải cách hành chính được thực hiện từng bước 
thận trọng và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cải cách hành chính đang thể hiện 
rõ vai trò quan trọng của mình trong việc đẩy nhanh sự phát triển đất nước. Việt Nam đang 
là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai, thứ ba trên thế giới, công nghiệp và dịch vụ phát 
triển, đầu tư nước ngoài xu hướng chung là tăng, nhiều vấn đề xã hội đang được giải quyết 
tốt. . .Tuy nhiên, Ở Việt Nam đang còn rất nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đã tồn tại từ lâu và 
mới nảy sinh cần phải được giải quyết tích cực và có hiệu quả. Bên cạnh đó, bối cảnh toàn 
cầu hoá đang đặt ra trước Việt Nam những thách thức và cơ hội mới đòi hỏi phải có những 
cố gắng cao độ. Điều đó cũng có nghĩa là quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam còn rất 
nhiều vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết. Cái khó trong cải cách hành chính Ở Việt 
Nam là phải tiến hành một cuộc cải cách hành chính có tính chất cách mạng từ quản lý lập 
trung quan liêu, bao cấp sang quản lý trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng dân chủ. 
Điều này chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, đối với chúng tôi, bên cạnh việc tự tìm tòi thì việc 
tham khảo kinh nghiệm cải cách hành chính ở các nước (trong đó có Nhật Bản) là hết sức cần 
thiết để đẩy mạnh và có kết quả hơn nữa công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước. 

Tư tưởng nhà nước pháp quyền đã hình thành sớm trong lịch sử tư tưởng chính trị- pháp 

lý của nhân loại, ngày càng được bổ sung với những nội dung mới. Nhưng nội dung căn bản 
của lý thuyết" nhà nước pháp quyền" là sự đề cao pháp luật trong mối tương quan với nhà 
nước, pháp luật như là công cụ để hạn chế quyền lực nhà nước. 

Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng phức tạp chứa đầy ẩn số, đầy những mâu thuẫn 
nội tại của nó.  Nhà nước pháp quyền được tạo bởi hai thành tố " nhà nước" và " pháp quyền". 
Sự phức tạp, mâu thuẫn là ở chỗ, nhà nước đặt ra pháp luật nhưng nhà nước lại phải tôn trọng 
pháp luật, đặt mình dưới pháp luật, coi pháp luật là những chuẩn mực cho mọi hành vi hoạt 
động của mình. Thêm vào đó sự phức tạp còn là ở chỗ có vô số những quan niệm về nhà nước 
và về pháp luật. Đã nhiều thời đại và cho đến tận ngày nay ngưòi ta vẫn quan niệm: "nhà 
nước là công cụ thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác trong xã hội" hay "nhà nước 
là tổ chức phúc lợi chung của xã hội", còn pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề 
lên thành luật". Trong khi người ta có thể thừa nhận sự lệ thuộc của nhà nước vào pháp luật, 
nhưng thực tiễn lại có vô số những hành vi vi phạm pháp luật từ phía công quyền. 

Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 
sung năm 2001 ghi nhận quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền. Điều 2 ghi nhận: "Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân , vì nhân dân". 



Việc ghi nhận đó là cơ sở pháp lý sác định mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền ở 
Việt Nam. Nhưng xây dựng nhà nước pháp quyền là một quá trình lâu dài, phức tạp, các quốc 
gia xây dựng nhà nước pháp quyền với những xuất phát điểm khác nhau về đời sống kinh tế- 

xã hội và văn hóa và bằng những con đường, bước đi khác nhau, không có một mô hình chung 
cho mọi dân tộc. 

             

2. Quan niệm về nhà nước pháp quyền 

Về nhà nước pháp quyền cũng có vô số những quan niệm khác nhau, được nhìn nhận từ 
nhiều khía cạnh khác nhau. Do đó không thể có một định nghĩa ngắn gọn về nhà nước pháp 
quyền, mà cần cần phải xem xét nhà nước pháp quyền từ nhiều khía cạnh, phương diện khác 
nhau.  

Về mặt nhận thức  theo tôi nhà nước pháp quyền có những đặc trưng mang tính phổ biến 
sau đây: 

- Nhà nước pháp quyền trước hết là nhà nước hợp hiến, hợp pháp; nhà nước quản lý xã 
hội bằng pháp luật, trong đó các đạo luật chiếm ưu thế trong hệ thống pháp luật; 

Pháp luật của nhà nước pháp quyền là pháp luật chứa đựng tính nhân văn, nhân đạo, 
pháp luật vì con người, vì số đông trong xã hội, pháp luật phải thể hiện được ý chí cộng đồng 
dân tộc, quốc gia, không phải ý chí của một nhóm người, một cá nhân hay một tập đoàn nào 
đó. 

- Nhà nước, các cơ quan của nhà nước phải đặt mình dưới pháp luật, lệ thuộc vào pháp 
luật. Trong mối quan hệ giữa nhà nước với pháp luật thì "tính trội " thuộc về pháp luật, ở khía 
cạnh này pháp luật như là công cụ, phương tiện để hạn chế quyền lực nhà nước, hạn chế công 
quyền. 

- Nhà nước pháp quyền là nhà nước trong đó các quyền tự do của công dân phải ngày 
càng được mở rộng, được bảo đảm, bảo vệ bằng cơ chế pháp luật, bằng các tiền đề, điều kiện 
về kinh tế- xã hội, bằng tổ chức nhà nước. Như vậy, pháp luật là công cụ phương tiện ghi 
nhận, bảo vệ các quyền công dân. 

- Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà trong đó thiết lập mối quan hệ trách nhiệm qua 
lại giữa công dân với nhà nước và nhà nước với công dân. Công dân có trách nhiệm với nhà 
nước và nhà nước có trách nhiệm với công dân. 

Trong nhà nước pháp quyền vai trò của Toà án được đề cao, các nhánh quyền lực lập 
pháp và hành pháp phải độc lập một cách tương đối, phối hợp với nhau và phải kiềm chế 
được nhau. 

Ngoài những đặc điểm mang tính phổ biến đó, Nhà nước pháp quyền Việt Nam lại có 
một số đặc điểm mang tính riêng biệt của mình thể hiện định hướng chính trị của nhà nước, 
tính chất, bản chất của nhà nước mà Việt Nam cần xây dựng đó là: Nhà nước pháp quyền 
Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền Việt Nam phải là nhà 
nước mà tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Nhà nước pháp quyền Việt Nam phải 
là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 



Nhà nước pháp quyền Việt Nam được xây dựng trên cơ sở quan điểm quyền lực nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.  

Nhà nước pháp quyền Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam- 

đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và của cả dân tộc. Đây là những vấn đề mang tính 
nguyên tắc có tính chính trị- xã hội định hướng cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt 
Nam trên thực tế. 

Tóm lại: Nhà nước pháp quyền là nhà nước hợp hiến, hợp pháp, mọi hoạt động của nhà 
nước hợp hiến, hợp pháp, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của 
dân, do dân, vì dân. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền 
dân chủ. 

Thông quan những nhận thức này về nhà nước pháp quyền có thể nhận thấy những điều 
cốt yếu khi xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam phải giải quyết  trên thực tế: quan hệ 
nhà nước và pháp luật; quan hệ nhà nước với dân cư; tạo được các các bảo đảm pháp lý, các 
tiền đề, điều kiện cho xây dựng nhà nước pháp quyền; xây dựng nhà nước pháp quyền Việt 
Nam phải bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm bản chất của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân của nhà nước. 

Trong những năm gần đây để từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền, Nhà nước Việt 
Nam đã thực hiện nhiều hoạt động: Hoàn thiện, sửa đổi Luật, cũng như các văn bản dưới luật; 
tăng cường các định chế  kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; Đổi mới bộ 
máy nhà nước từ việc tổ chức đến hoạt động thực tế của cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan 
hành chính, cơ quan tư pháp; chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế 
thị trường nhằm giải phóng mọi năng lực sản xuất xã hội, phát huy tính năng động sáng tạo, 
dân chủ của người dân trong lĩnh vực kinh tế. Đây là tiền đề, điều kiện có tính căn bản, nền 
tảng của xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Về mặt nhận thức có thể nói rằng ngày nay nghiên cứu về nhà nước pháp quyền ở Việt 
Nam đã bước qua giai đoạn trả lời câu hỏi: Nhà nước pháp quyền là gì? để xây dựng nhà 
nước pháp quyền cần phải làm gì? mà chuyển sang giai đoạn để xây dựng nhà nước pháp 
quyền phải làm như thế nào?. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Kiểm sát phải tổ chức và hoạt 
động như thế nào, phải làm gì để xây dựng nhà nước pháp quyền. 

3. Nhà nước pháp quyền với việc cải cách hành chính ở Việt Nam 

Lịch sử đã chỉ ra rằng bất kỳ một cuộc cải cách nào cũng đều có mục tiêu, mục đích xã 
hội của nó. Mục tiêu cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay  là: xây dựng một nền hành 
chính trong sạch, vững mạnh, tiết kiệm, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. 

Cải cách hành chính ở Việt nam được tiến hành nhiều năm nay với những bước đi- lộ 
trình khác nhau từ thấp tới cao. Bắt đầu là việc cải cách một bước thủ tục hành chính trong 
việc giải quyết các công việc của cá nhân, tổ chức, đến cải cách một bước nền hành chính 
nhà nước với ba nội dung là: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà 
nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Ngày nay cải cách hành chính đã chuyển sang 
một bước mới với bốn nội dung: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính 
nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công.  



Trong những năm qua cải cách hành chính ở Việt Nam đã làm được những gì để góp 
phần xây dựng nhà nước pháp quyền đó là:  

- Về thể chế hành chính đã sửa đổi Hiến pháp, ban hành các Luật mới và các văn bản 
dưới luật về tổ chức bộ máy nhà nước; Sửa đổi bổ sung một số điều Pháp lệnh cán bộ, công 
chức; ban hành các nghị định để cụ thể hóa Pháp lệnh, cán bộ, công chức...Điều quan trọng 
là: các văn bản về tổ chức bộ máy nhà nước là đã quy định khá cụ thể quyền hạn và trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước, từng bước thể hiện sự phân cấp trong quản lý giữa Trung 
ương và địa phương; các văn bản pháp luật về công vụ, cán bộ, công chức đã quy định khá 
cụ thể các quyền, nghĩa vụ của các cán bộ, công chức và đã bước đầu đi theo hướng chuyên 
biệt hoá các đối tượng những người phục vụ trong cơ quan, tổ chức nhà nước.  

- Về bộ máy hành chính đã giảm dần các đầu mối quản lý, số lượng các cơ quan quản lý 
nhà nước đã giảm xuống đáng kể, thủ tuc hành chính được cải cách theo hướng "một cửa", 
mẫu hóa các văn bản hành chính, giấy tờ, công khai các thủ tục hành chính. Chính việc cải 
cách thủ tục hành chính này đã góp phần hạn chế sự sách nhiễu, phiến hà, tham những của 
các công chức hành chính trong khi giải quyết các công việc của công dân. Đây là điểm căn 
bản nhất của cải cách hành chính góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Một vấn đề đang được quan tâm trong cải cách hành chính ở Việt Nam là vấn đề phân 
cấp trong quản lý nhà nước. Phân cấp thực chất là việc chuyển dần các công việc, nguồn lực 
do chính quyền trung ương nắm giữ cho chính quyền địa phương các cấp một cách lâu dài, 
ổn định bằng các văn bản luật, dưới luật, nhằm mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động sáng 
tạo của chính quyền địa phương. Trong xu hướng phân cấp bộ máy hành chính nhà nước ở 
trung ương sẽ tập trung vào việc xây dựng chính sách, bảo đảm sự thống nhất về thể chế, việc 
giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia, còn những việc thuộc phạm vi cộng đồng lãnh thổ 
do cộng đồng lãnh thổ giải quyết. Như vậy, vấn đề phân cấp gắn với vấn đề dân chủ, dân chủ 
là cốt lõi của nhà nước pháp quyền, không có dân chủ thì không có nhà nước pháp quyền, 
không mở rộng quyền chủ động sáng tạo của chính quyền địa phương thì không có nhà nước 
pháp quyền. Bởi vì chỉ có thể thông qua những thiết chế dân chủ, phát huy tính dân chủ, sáng 
tạo của cộng đồng lãnh thổ mới có thể tạo lập được môi trường thuận lợi để nhân dân các 
cộng đồng lãnh thổ kiểm soát được hoạt động của nhà nước. 

Ngày nay một số địa phương đã áp dụng tiêu chuẩn ISO để đánh gía, kiểm soát thường 
xuyên hoạt động của các cơ quan hành chính trong việc giải quyết các công việc của cá nhân, 
tổ chức. Trong số các tiêu chí đánh giá về cơ quan hành chính có các tiêu chí đáng lưu ý gắn 
với nhà nước pháp quyền: tính hợp pháp của nội dung các quyết định; tính đúng đắn về thời 
hạn theo quy định của pháp luật của các quyết định; tính đúng đắn về thủ tục giải quyết các 
công việc. Thực tiễn việc áp dung các tiêu chuẩn ISO vào hoạt động hành chính đã mang lại 
những kết quả đáng kể: việc giải quyết các công việc của dân đơn giản, nhanh gọn, đúng pháp 
luật, đúng thời hạn, đúng thủ tục. 

Tóm lại việc cải cách hành chính ở Việt Nam trong những năm qua và trong tương lai 
đi theo hướng làm cho bộ máy hành chính hoàn bị hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, phục vụ 
nhân dân ngày một đúng pháp luật, tốt hơn và tiết kiệm nhất, dần từng bước chuyển nền hành 
chính từ cơ quan cai quản thành các cơ quan phục vụ dân, làm các dịch vụ hành chính đối với 



dân, công dân là khách hàng của nền hành chính, là người đánh gía khách quan nhất về mọi 
hoạt động của bộ máy nhà nước, bộ máy hành chính. 

Tất cả những mục tiêu đó của cải cách hành chính cũng là nhằm góp phần xây dựng nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với bản chất của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 


