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1. Vai trò của chính quyền nhà nước trong nền quản trị quốc gia hiện đại 
Nếu như trước đây, cụm từ “quản trị quốc gia” chỉ được sử dụng khá ít ỏi 

và chủ yếu là trong một số công trình, bài viết mang tính chất nghiên cứu, trao đổi 
khoa học thì gần đây đã được sử dung chính thức trong văn kiện Đại hội toàn quốc 
lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (2020). Theo đó trong Báo cáo chính trị 
của BCH TW khóa XII trình bày tại Đại hội XIII, phần “Những nhiệm vụ trọng 
tâm và đột phá chiến lược của nhiệm kỳ đại hội XIII”, đã nêu: “Đổi mới quản trị 
quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”. Điều đó phản ảnh sự thay đổi từ tư duy 

cai trị (quản lý) truyền thống sang tư duy quản trị quốc gia trong hoạt động của 
chính quyền nhà nước nói chung và của Chính phủ nói riêng. 

Về nội hàm của quản trị quốc gia, tuy có các cách diễn đạt khác nhau, nhưng 
nói chung, các tổ chức quốc tế như UNIDO, UNDP, WB, ADB… đều coi quản 
trị quốc gia là cách thức quản lý xã hội, cách thức dung hòa và giải quyết các lợi 
ích cạnh tranh nhau giữa các nhóm xã hội khác nhau. Hệ thống quản trị bao gồm 
các thể chế chính quyền cũng như các trật tự thể chế tồn tại bên ngoài chính 
quyền. Chẳng hạn, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cho 
rằng, nền quản trị quốc gia hiện đại là: Bảo đảm sự tham gia của người dân; sự 
công bằng của luật pháp; tính minh bạch; đáp ứng mọi bên có liên quan; hướng 
tới sự đồng thuận; bình đẳng; hiệu lực và hiệu quả; trách nhiệm giải trình; tầm 
nhìn chiến lược. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lại nhấn mạnh một số tiêu 
chí như trách nhiệm giải trình; sự tham gia của các chủ thể trong quá trình hoạch 
định chính sách; có thể dự đoán được; tính minh bạch. Theo Liên hợp quốc, một 
nền quản trị quốc gia “tốt” cần thỏa mãn các tiêu chí căn bản như đã được đề ra 
bởi Liên Hợp Quốc : i) vai trò tối cao của pháp luật; ii) hệ thống thể chế có hiệu 
lực; iii) coi trọng sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý công; iv) 
tôn trọng nhân quyền; v) đề cao sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết 
định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. 

Từ các quan niệm trên có thể hiểu, nếu như chính quyền nhà nước là chủ 
thể duy nhất của hoạt động cai trị (quản lý) đất nước thì trong nền quản trị quốc 
gia hiện đại, chính quyền chỉ là một trong nhiều chủ thể của quản trị quôc gia, 



 

cùng với các chủ thể ngoài nhà nước và các thiết chế tồn tại bên ngoài Nhà nước. 
Ở đây, chính quyền nhà nước đóng vai trò là người điều hòa, phối hợp sự khác 
biệt về mục tiêu và lợi ích của các chủ thể khác nhau trong xã hội. Chính quyền 
nhà nước không còn là “bề trên” mà phải là đối tác hành động của các chủ thể 
khác trong xã hội. 

Điều đó có thể được lý giải từ sự thay đổi về vị trí, vai trò của Nhà nước 
trong một xã hội dân chủ, tức là từ mối quan hệ giữa ba trụ cột của xã hội là Nhà 
nước (nhà nước pháp quyền), Thị trường và Xã hội (xã hội dân sự). Đây cũng có 
thể được hiểu là ba chủ thể cơ bản của nền quản trị quốc gia hiện đại, trong đó 
Nhà nước không phải và không thể đóng vai trò toàn trị, quyết định tất cả mọi 
hoạt động của đời sống xã hội của đất nước mà trong nền quản trị quôc gia hiện 
đại, bên cạnh Nhà nước, cón có vai trò quyết định của các chủ thể trong khu vực 
thị trường và khu vực xã hội dân sự đối với các hoạt động kinh tế - xã hội, đối nội, 
đối ngoại của một quốc gia. Trong mối quan hệ này, Nhà nước không thể làm 
thay, quyết định thay các công việc vốn là của thị trường và của xã hội, không thể 
sử dụng các quy luật vận hành của nhà nước thay thế các quy luật vận hành của 
thị trường và của xã hội dân sự. Điều đó đặt ra sự cần thiết tất yếu phải điều chỉnh 
vai trò, chức năng của Nhà nước nói chung và chính phủ nói riêng, phù hợp với 
yêu cầu của nền quản trị quốc gia hiện đại, trong đó chính quyền, chính phủ chủ 
yếu đóng vai trò là người tạo ra “luật chơi” và “sân chơi” thay vì là “cầu thủ”; 
vai trò là người “kiến tạo” thay vì là người “điều hành”. 

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trong nền quản trị quốc gia hiện đại, 
chính quyền nhà nước, chính phủ không còn vai trò quản lý (quản lý nhà nước) 
đối với các hoạt động kinh tế - xã hội mà với tư cách là chủ thể công quyền, chính 

quyền, chính phủ tất yếu vẫn nắm giữ vai trò quản lý nhà nước, với các nhiệm vụ: 
ban hành thể chế, chính sách; tổ chức, hướng dẫn thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện chính sách, pháp luật đối với các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. 

Như vậy có thể hiểu rằng, việc xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại không 

loại trừ vai trò quản lý nhà nước của chính phủ, mà chính phủ vẫn phải thực hiện 

quản lý nhà nước. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, chính phủ, chính 

quyền nhà nước cần phải điều chỉnh, đổi mới hoạt động quản lý nhà nước sao cho 

phù hợp với yêu cầu, đặc trưng của nền quản trị quốc gia hiện đại. 
Đây là một vấn đề còn khá mới mẻ đối với Việt Nam, cần phải được tiếp 

tục đi sâu nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn nhằm xây dựng được lý thuyết 
và mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phù hợp với điều kiện chính trị - 
xã hội của Việt Nam hiện nay. 



 

2. Một số định hướng điều chỉnh chức năng của Chính phủ đáp ứng 
yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả 

Trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước gần 3 thập kỷ vừa qua, chức 
năng của Chính phủ đã có những điều chỉnh quan trọng. Chính phủ, các bộ, ngành 

đã tập trung hơn vào quản lý, điều hành vĩ mô theo hướng chính phủ kiến tạo, 
chính phủ hành động, phục vụ, hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, trước yêu cầu xây 
dựng nền quản trị quôc gia hiện đại, hiệu quả theo tinh thần Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII, về chức năng của Chính phủ Việt Nam hiện nay đang tồn tại 
một số hạn chế, bất hợp lý cần tiếp tục điều chỉnh, đó là: 

- Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ còn thực hiện khá nhiều công việc 
của thị trường và xã hội, chưa phát huy được đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các 
chủ thể kinh tế và chủ thể xã hội ngoài nhà nước trong việc giải quyết các công 
việc của thị trường và xã hội. 

- Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường. quyền lực 
hành chính còn can thiệp sâu và trực tiếp vào hoạt động của thị trường, dẫn đến 
nhiều hệ lụy tiêu cực như tham nhũng, trục lợi, mất cân đối trong sản xuất ở một 
số ngành nghề. 

- Chính phủ chưa tập trung làm tốt các công việc đích thực của quản lý nhà 

nước ở cấp vĩ mô, chất lượng xây dựng thể chế, chính sách, cơ chế quản lý các 
hoạt động kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa đồng bộ, chưa kịp thời; hiệu quả của 
một số chính sách, cơ chế chưa cao. 

- Chính phủ, bộ ngành còn làm thay một số công vịêc cụ thể của chính 
quyền địa phương, phân cấp, phân quyền giữa TW và ĐP còn hạn chế, chưa phát 
huy đầy đủ tính tích cực, chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền 
địa phương trong việc quyết định các công việc của địa phương. 

- Chính phủ chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh, hợp lý để huy động các 
chủ thể ngoài nhà nước tham gia tích cực vào việc đảm bảo các dịch vụ công đáp 
ứng nhu cầu, lợi ích của người dân và tổ chức trong bối cảnh mới của đất nước. 

Những hạn chế, bất hợp lý nói trên cho thấy việc chuyển đổi chức năng của 
Chính phủ tuy đã có những tiến bộ đáng ghi nhận, nhưng mới chỉ là bước đầu, 
chưa thực sự là chính phủ kiến tạo phát triển, là đối tác tin cậy của các chủ thể 
ngoài nhà nước. Trong bối cảnh mới của đất nước, các chủ thể ngoài nhà nước 
(người dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức 
quốc tế..) ngày càng lớn mạnh, sẽ tham gia ngày càng nhiều hơn cùng với chính 
quyền nhà nước vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền quản trị quốc gia, 
thậm chí có thể cạnh tranh một số chức năng truyền thống của chính phủ, chính 
quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực đảm bảo cung ứng dịch vụ công… Bối 



 

cảnh đó đòi hỏi chính phủ phải tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 
tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động để phù hợp với những chuẩn mực, tiêu 

chí của nền quản trị quốc gia hiện đại. 
Để thực hiện đúng, tốt vai trò, trách nhiệm của chính phủ trong điều kiện 

xây dựng nền quản trị quôc gia hiện đại, hiệu quả, cần tiếp tục điều chỉnh chức 
năng, nhiệm vụ của Chính phủ trên cơ sở quán triệt các nguyên tắc sau: 

- Chính phủ chỉ làm những gì mà thị trường và xã hội không làm được hoặc 
không muốn làm; không làm thay công việc của các chủ thể của thị trường và của 
xã hội. 

- Chính phủ không làm thay, quyết định thay những công việc của chính 
quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa 
phương. 

- Chính phủ không phải là “bề trên” mà phải là đối tác bình đẳng, tin cậy 
của các chủ thể ngoài nhà nước trong việc xây dựng nền quản trị quốc gia hiện 
đại, hiệu quả. 

Trên cơ sở quán triệt một số nguyên tắc trên, vịêc chuyển đổi chức năng 

của Chính phủ cần thực hiện theo phương hướng: Xây dựng và thiết lập khung 
khổ thể chế bảo đảm cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN; duy trì sự ổn định của kinh tế vĩ mô và bảo đảm môi trường chính sách, 
cơ chế phù hợp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cung 

ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu, lợi của người dân; thực hiện công bằng xã 
hội, sự phát triển hài hòa giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị; bảo 
vệ môi trường sinh thái, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững. 

Với vai trò là một chủ thể tạo ra “luật chơi” và “sân chơi” cho các hoạt động 
của thị trường và xã hội, chính phủ cần tập trung vào các công việc chủ yếu sau 
đây: 

Một là, xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, cơ chế đảm bảo chất lượng, 
có tính khả thi trong thực tiễn. Hệ thống thể chế, chính sách, cơ chế phải điều hòa 

được các mong đợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể, các tầng lớp, 
các cộng đồng khác nhau trong xã hội. Muốn vậy cần thu hút được sự tham gia 
đầy đủ, có trách nhiệm của người dân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nhất là 

các nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của chính sách, pháp luật. Trong 

nền quản trị hiện đại, do sự đa dạng về lợi ích nên các chủ thể phải hợp tác và 
đồng thuận với nhau trong hoạch định thể chế, chính sách. Điều đó đỏi hỏi phải 
đổi mới hệ thống thể chế, chính sách để có thể thu hút các chủ thể ngoài nhà nước 
cùng tham gia vào quản trị quốc gia. 



 

Hai là, điều tiết các nguồn lực trong xã hội để bảo đảm thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, khắc phục 
những khiếm khuyết của cơ chế thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền 
vững… Trong hoạch đinh chính sách cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm dân cư 
yếu thế, dễ bị tổn thương, bằng những phương thức và biện pháp mới, nhất là cần 
đặt ra ‘luật chơi’ mới nhằm phân phối lại các nguồn tài sản và thu nhập thay vì 
chỉ tập trung vào hỗ trợ nguồn lực trực tiếp cho từng nhóm đối tượng. 

Cần phát huy vai trò mang tính quyết định của thị trường trong việc huy 
động và bố trí một cách có hiệu quả các nguồn lực. Tôn trọng và vận dụng đầy đủ 
các quy luật của thị trường, khắc phục tình trạng chủ quan, duy ý chí, cục bộ, lợi 
ích nhóm trong điều tiết, phân bổ các nguồn lực xã hội. 

Đồng thời cần có chính sách huy động nguồn lực của các chủ thể ngoài Nhà 

nước tích cực tham gia cung ứng các dịch vụ cơ bản, thiết yếu (dịch vụ công), đáp 
ứng các nhu cầu, lợi ích ngày càng đa dạng của người dân và xã hội. 

Ba là, Xây dựng, phát triển kết cấu hạ  tầng  kỹ  thuật, hạ  tầng  công nghệ 
(thông tin, số hóa), hạ tầng xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, 
tạo “sân chơi” bình đẳng cho các chủ thể khác nhau trong xã hội. Kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật, công nghệ, hạ tầng xã hội có ý nghĩa quyết định đối với quy mô, tốc độ 

phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Việc quan tâm xây dựng, phát triển 

kết cấu hạ tầng là một nhiệm vụ trọng yếu của mọi nhà nước, mọi chính phủ, nếu 

muốn hướng tới sự thịnh vượng của quốc gia. Đây là một ưu tiên trong chính lược 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong điều kiện kết cấu hạ tầng của 
chúng ta đang còn nhiều hạn chế, lạc hậu của nước ta hiện nay và cũng là một yêu 

cầu quan trọng của việc xây dựng nền quản trị quôc gia hiện đại, hiệu quả. 
Để có thể phát triển nhanh, bền vững hệ thống kết cấu hạ tầng, chính phủ 

cần huy động ngày càng nhiều hơn, có hiệu quả hơn sự tham gia của các chủ thể 
ngoài nhà nước trong việc đầu tư các nguồn lực của xã hội thông qua nhiều hình 
thức, biện pháp khác nhau, trong đó Chính phủ đóng vai trò là người điều phối, 
kết hợp hài hòa giữa các chủ thể ngoài nhà nước cùng tham gia thực hiện chiến 
lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của đất nước. 

Bốn là, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 
lượng cao. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đó, 
chính phủ phải xây dựng được một chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển 
nguồn nhân lực quốc gia dựa trên các căn cứ khoa học, thực tiễn. Để đảm bảo tính 

hiệu quả và tính khả thi trong thức tiễn, cần huy động được sự tham gia của các 
tổ chức, chuyên gia ngoài khu vực nhà nước vào việc xây dựng chiến lược phát triển 



 

nguồn nhân lực cũng như sự đóng góp các nguồn lực của thị trường và xã hội trong 
việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong cac ngành, lĩnh vực khác nhau. 

Năm là, đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập, thúc đẩy sự phát 

triển hài hòa giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị, bảo vệ môi trường 
sinh thái. 

Đây là một trong những nhiệm vụ đích thực của Chính phủ nhằm khắc phục 
các khuyết tật của cơ chế thị trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, 
nhất là trong bối cảnh mở cửa, hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay. 

Để thực hiện được điều đó, cần xác định đúng và linh hoạt về mức độ can 
thiệp của Chính phủ đối với nền kinh tế (quy mô, phạm vi tác động) sao cho đạt 
hiệu quả cao nhất; khắc phục được những thất bại của thị trường, như bất đối xứng 
thông tin, hàng hóa công, các hiện tượng ngoại ứng, phân hóa giàu - nghèo, bất 
bình đẳng, tính tự phát… nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước trong 

thời kỳ mới./. 
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