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1- Tại sao phải đánh giá?

 Chất lượng và phương thức quản lý chất lượng hiện
đại trở thành nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh
và phát triển của các quốc gia và từng tổ chức.

 Ở Việt Nam, với mục tiêu xây dựng một nền hành
chính chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại, 
việc đánh giá hiệu quả hoạt động cơ quan nhà nước
đang trở thành vấn đề bức thiết.

 Kết quả đánh giá giúp nâng cao hiệu quả hoạt động
của bộ máy nhà nước và CCHC.

 
 

2- Thực tiễn đánh giá

1
• Đánh giá kết quả trực tiếp

2
• Đánh giá hiệu quả

3
• Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội

theo phương pháp RIA

Các mô hình đánh giá
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Mô hình đánh giá kết quả trực tiếp
 Được áp dụng phổ biến trong các cơ quan hành chính nhà nước
 Kết quả trực tiếp được phản ánh trong các báo cáo tháng, quý, 

năm
 Thể hiện tổng hợp nhất trong các báo cáo tổng kết của Chính

phủ và của Bộ Nội vụ

Ưu điểm: 
Thông tin trong báo cáo được lượng hóa, phản ánh rõ hơn hiệu

quả hoạt động của các cơ quan HCNN.

Hạn chế:
- Kết quả chưa được thể hiện bằng các hình thức so sánh (mục

tiêu, tỉ lệ thời gian, so sánh với các cơ quan khác).
- Chưa hướng đến đánh giá kết quả cuối cùng (tác động đến kinh

tế - xã hội chưa rõ, không đề cập hoặc nhận định chung chung)
- Chưa thể hiện được mối tương quan đến chi phí - kết quả chủ

yếu đối với các dự án, chương trình cụ thể

 
 

Mô hình đánh giá hiệu quả

 Việc đánh giá được thực hiện thông qua khảo sát, 
thăm dò cụ thể, đồng bộ và định kỳ các ý kiến phản
hồi của xã hội và các đối tượng chịu sự tác động
trực tiếp của quản lý hành chính nhà nước và định
lượng kết quả khảo sát.

 Một số chỉ số đang thực hiện:
◦ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
◦ Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh

(PAPI)
◦ Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về

phục vụ hành chính (SIPAS)
◦ Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index)
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Mô hình đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội
theo phương pháp RIA

 Thực hiện trong quá trình xây dựng dự thảo văn
bản pháp luật có giá trị pháp lý cao.

 Nội dung: xây dựng các báo cáo đánh giá dự
báo tác động kinh tế xã hội của các chính sách, 
văn bản chuẩn bị ban hành và hiệu quả kinh tế
xã hội đối với các chính sách, văn bản đã được
ban hành (RIA).

 Hạn chế: Thông tin không đầy đủ và không định
lượng được, còn mang tính hình thức…..

 
 

3- Một số phương pháp đánh giá
hiệu quả hiện nay (1)

 Là công cụ theo dõi thực thi chính sách, phản ánh chân
thực tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều
hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng
dịch vụ công của chính quyền địa phương các cấp.

 Nội dung đánh giá: 6 nội dung chính
◦ Sự tham gia của người dân ở cơ sở
◦ Công khai, minh bạch:
◦ Trách nhiệm giải trình với người dân:
◦ Kiểm soát tham nhũng:
◦ Thủ tục hành chính công:
◦ Cung ứng dịch vụ công

Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
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 Là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền cấp tỉnh về chất
lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh
thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân sinh.

 Có tất cả 10 chỉ số thành phần, 111 chỉ tiêu, với thang điểm 100 
nhằm đánh giá và xếp hạng các tỉnh về chất lượng điều hành cấp
tỉnh. 

 Những chỉ số đó là: Gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai và sự
ổn định trong sử dụng đất; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Chi 
phí không chính thức; Tính năng động của lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ
hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý; Cải
cách hành chính (bổ sung từ năm 2012). 

3- Một số phương pháp đánh giá
hiệu quả hiện nay (2)

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

 
 

 Là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung
thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua 
việc cung cấp các dịch vụ hành chính công cụ thể.

 Chỉ số SIPAS được đo lường thông qua điều tra xã
hội học đối với người dân, tổ chức đã giải quyết thủ
tục hành chính (đã hoàn thành và nhận kết quả) ở các
dịch vụ hành chính công được lựa chọn khảo sát. 

3- Một số phương pháp đánh giá
hiệu quả hiện nay (3)

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ
của cơ quan HCNN (SIPAS)
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3- Một số phương pháp đánh giá
hiệu quả hiện nay (4)

 Thực hiện theo Quyết định số 1294/QĐ- BNV ngày 03/12/2012 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành
chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương“.

 PAR Index gồm đánh giá bên trong của cơ quan (có thẩm định của Hội
đồng Thẩm định Trung ương) và đánh giá bên ngoài của người dân.

 Nội dung của Chỉ số được xác định trên 8 lĩnh vực, gồm: Công tác chỉ
đạo điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; 
Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà
nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Đổi mới cơ
chế tài chính đối với cơ quan HC và đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại
hóa nền hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông.

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index)

 
 

3- Một số phương pháp đánh giá
hiệu quả hiện nay (5)

 Ưu điểm: Đánh giá dựa trên thông tin nhiều chiều và
thông tin phản hồi từ xã hội, mang tính khách quan.

 Hạn chế: Trừ chỉ số PAR Index, các chỉ số trên: 
- Chưa được áp dụng phổ biến; 
- Chưa thực hiện định kỳ với từng tổ chức
- Chưa được thể chế hóa, và thực hiện chủ yếu theo

chương trình, dự án của tổ chức quốc tế
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4- Những nội dung cần tập trung
trao đổi tại Hội thảo
1- Làm rõ một số vấn đề lý luận về hiệu quả, đánh giá hiệu 

quả hoạt động của tổ chức hành chính và đơn vị sự 
nghiệp công; 

2- Kinh nghiệm trên thế giới về đánh giá hiệu quả hoạt 
động của tổ chức trong khu vực công; 

3- Thực tiễn đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức 
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 

4- Đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác đánh giá hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

 
 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 
&

CHÚC HỘI THẢO THÀNH CÔNG 
TỐT ĐẸP
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH 
CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG – MỘT HOẠT ĐỘNG 
QUAN TRỌNG PHỤC VỤ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

CỦA BỘ NỘI VỤ HIỆN NAY 
 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Khiển 
Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia 

 
1. Đánh giá là hoạt động quan trọng của quản lý nhà nước 
 Trong quản lý nhà nước có nhiều hoạt động “liên thông” với nhau. Về chức 

năng, đó là sự liên thông giữa chấp hành và điều hành. Chấp hành là toàn bộ hoạt 
động quản lý nhà nước của chính phủ cụ thể hóa các qui định của hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội vào đời sống xã hội. (Thực ra, thuật ngữ “chấp hành” có 
nguồn gốc từ thuật ngữ pháp lý của các khu vực thuộc Liên Xô cũ được vận dụng ở 
nước ta. Nó thể hiện trong qui định về Hội đồng bộ trưởng trong Hiến pháp năm 
19801 vừa phản ánh về chức năng của cơ quan quản lý nhà nước, vừa thể hiện quan 
hệ dọc trong tổ chức quyền lực, có sự cao – thấp. Nhưng trong nhà nước pháp 
quyền, các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp có quan hệ theo chức năng, kiểu 
hàng ngang, không theo quan hệ trên – dưới, kiểu hàng dọc).  

Chính phủ chấp hành như thế nào cũng phải đánh giá. Ví như, Chính phủ  
họp để xem xét việc trình ra Quốc hội kế hoạch xây dựng pháp luật của một năm 
(hay sáu tháng) theo nghị quyết (của Quốc Hội) đã ban hành. Qua đánh giá sẽ trả 
lời các câu hỏi : kế hoạch (đã thực hiện) đó có đúng tiến độ không, văn bản (đã 
soạn) có khả thi để trình ra không; lý do của những kết quả đó (tốt, chưa tốt; nhanh, 
chậm…)  là gì, do đâu… Chính phủ có thể được hoan nghênh, hoặc bị Quốc hội 
nhắc, thúc giục… vì đó là quan hệ về chức năng thuộc qui định cao nhất, đã ghi 
trong hiến pháp nước ta. (Không phải hiến pháp ghi là “phê bình” hay “biểu 
dương” mà qua qui định nó toát lên như thế) . 

                                           
1 Xem: hiến pháp 1980 
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Hoạt động triển khai việc chấp hành chính là toàn bộ hoạt động điều hành 
của bộ máy hành chính do chính phủ là đầu não. Đó là hoạt động của chính phủ, 
các bộ, ngành và hệ thống chính quyền địa phương. Điều hành là tổng hợp các hoạt 
động của quản lý nhà nước bao gồm triển khai thể chế, ban hành các văn bản pháp 
qui theo thẩm quyền, phân công, phân quyền, thanh tra, kiểm tra, đánh giá… Có 
thể nói mọi hoạt động điều hành của quản lý nhà nước đều có khâu (bước) đánh 
giá. 

Đánh giá là hoạt động kiểm chứng những việc đã làm. Những việc sắp làm 
hoặc đang làm thì không ai mang ra để đánh giá cả. Đánh giá có yếu tố tương đồng 
với kiểm tra trong quản lý. Đó là việc cần thiết phải xem xét các hoạt động của 
quản lý. Kiểm tra là xem xét công việc đang diễn ra có đúng các yêu cầu về công 
việc, về con người theo kế hoạch đã vạch ra; còn đánh giá là xem xét khi việc đã 
kết thúc để rút ra kinh nghiệm, hay bài học, từ đó rút ra những vấn đề mới của quản 
lý. Sinh thời, Hồ Chủ tịch rất chú ý căn dặn cán bộ không được sao nhãng, mà phải 
thực hành việc kiểm tra (để tránh việc cấp trên quan liêu, cấp dưới ỉ lại, cán bộ tắc 
trách…). Theo Người, có kiểm tra thì “ …khuyết điểm nhất định bớt đi” ; kiểm tra 
khéo thì “..bao nhiêu khuyết điểm sẽ lòi ra hết”2. Vậy đánh giá có vai trò gì? theo 
tôi, đánh giá cũng rất quan trọng trong quản lý. Ngoài việc nắm được kết quả về số 
lượng, chất lượng công vụ, còn nắm được các yếu tố về năng lực, các thuộc tính 
phẩm chất từ vị trí việc làm của các cá nhân và tập thể; Đánh giá còn rút ra được 
bài học của quản lý, kể cả ở tầm vĩ mô (bớt đi bộ phận này, tổ chức nọ, thay đổi 
chức năng của một tổ chức…). 

Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (các cơ quan công quyền) 
và các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập bao trùm hầu hết cơ cấu tổ chức của 
hệ thống hành chính. Vì vậy chúng đương nhiên thuộc đối tượng cần sự đánh giá 
của hành chính nhà nước. 

                                           
2 Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 327. 
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Đánh giá của Bộ là hoạt động quản trị ở tầm quốc gia có nhiều hình thức. Vì 
thế cũng có các chủ thể và đối tượng khác nhau trong việc đánh giá. Một là đánh 
giá theo hệ thống. Theo đó có việc đánh giá của cấp trên đối với cấp dưới. Hai là tự 
đánh giá như là một khâu trong tổ chức thực thi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 
quan, đơn vị. Nói cách khác mỗi tổ chức có trách nhiệm đánh giá hoạt động của họ 
theo từng công vụ, theo thời gian… Thứ ba là đánh giá theo chức năng của một tổ 
chức. Theo đó họ được giao chức năng, nhiệm vụ liên quan đến một số quan hệ của 
quản lý nhà nước. Bộ Nội vụ đặt vấn đề nghiên cứu, tổng hợp công tác đánh giá 
hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập 
theo tôi thuộc nhóm thứ ba nêu trên. 

2. Vị trí của công tác đánh giá của Bộ Nội vụ 
Theo qui định tại Nghị định mới nhất (Nghị định 34/2017/NĐ-CP, ban hành 

ngày 03 tháng 4 năm 2017) thì Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà 
nước; chính quyền địa phương … thì rõ ràng không thể không có công việc đánh 
giá hoạt động của các đối tượng thuộc diện Bộ Nội vụ được giao quản lý. Nếu 
không có hoạt động đánh giá, Bộ sẽ không có căn cứ khoa học từ kết quả khách 
quan hoạt động của những tổ chức thuộc đối tượng theo dõi quản lý. Bỏ qua đánh 
giá cũng không đủ thông tin khoa học để Bộ Nội vụ cung cấp cho các tổ chức về 
hoạt động của họ theo thẩm quyền của mình. Từ những thông tin đó Bộ cho ý kiến 
(như kiến nghị) về hiệu quả hoạt động của các tổ chức này. Trước khi kiến nghị có 
sự giải trình, phản biện giữa các bên sẽ đi tới thống nhất (hay không), Bộ có thẩm 
quyền trình quan điểm của mình với Chính phủ. 

Về đối tượng các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, gồm có 
các tổ chức có vị trí ngang cấp với Bộ Nội vụ, các tổ chức bên trong của các bộ 
thuộc đối tượng đánh giá của từng bộ; mỗi đơn bị trong tổ chức có trách nhiệm tự 
đánh giá hoạt động của họ. Như vậy việc đánh giá của Bộ Nội vụ đối với các cơ 
quan ngang cấp thuộc quan hệ về thẩm quyền, chức năng, không thuộc quan hệ trên 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=189067
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dưới. Mà quan hệ chức năng khi ngang quyền về mặt chủ quan có nhưng yếu tố 
tâm lý tế nhị trong quản lý. Nghĩa là đòi hỏi đánh giá cũng cần phương pháp (nghệ 
thuật), khách quan, xây dựng… 

Mục đích của công tác đánh giá (những đối tượng trên), có thể hướng tới ba 
mục đích chính. Một là rút ra bài học đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
của Bộ theo qui định, sao cho công tác tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoạt động một cách hiệu quả, đúng pháp luật, tổ 
chức của họ tinh gọn, chuyên nghiệp. Bởi những hoạt động căn bản về tổ chức, 
nhân sự đều có sự quản lý (theo dõi, cho ý kiến, chỉ đạo …) của Bộ Nội vụ. Một bộ 
nào đó trong cơ cấu chính phủ giả sử có việc bổ nhiệm sai qui trình, thiếu tiêu 
chuẩn thì sớm hay muộn Bộ Nội vụ không thể bỏ qua theo chức năng. Tương tự 
như thế là tình trạng vượt biên chế, thêm tổ chức…ở đâu đó trong hệ thống thì xa, 
gần đều liên đới về trách nhiệm theo thẩm quyền của Bộ Nội vụ. Như vậy đánh giá 
còn có ý nghĩa tổng kết những hoạt động quản lý của Bộ Nội vụ. 

Thứ hai, kết quả đánh giá có mục đích tác động tới hoạt động của đối tượng 
quản lý của Bộ Nội vụ, giúp họ có sự điều chỉnh cần thiết, ở mức độ khác nhau. 
Đánh giá của Bộ chẳng khác nào như sự cảnh báo tới các tổ chức rằng công việc 
của họ trước sau Bộ Nội vụ cũng biết. Đánh giá tuy là xem xét những hoạt động đã 
qua, nhưng có giá trị điều chỉnh các hoạt động sắp tới. Vì thế có tác dụng điều 
chỉnh, định hướng hành vi rất hiệu quả. 

Thứ ba, đánh giá là hoạt động quan trọng để Bộ Nội vụ có thông tin quản lý 
chính xác, khoa học báo cáo, kiến nghị với Chính phủ theo quan hệ điều hành và 
chấp hành.  

Cơ sở đánh giá (của Bộ Nội vụ) đối với hoạt động của các tổ chức.  
Thứ nhất, đánh giá, nếu xét theo đầu việc được giao thì không có, không qui 

định các nhiệm vụ  trong các Nghị định. Nhưng nhiệm vụ pháp lý và nhiệm vụ hoạt 
động để thực hiện nhiệm vụ pháp lý có quan hệ với nhau. Chẳng hạn, Bộ muốn 
kiến nghị đặt tên, thành lập, sáp nhập, giải thể…một tổ chức nào đó, nếu không có 
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đánh giá (rồi từ đó cân nhắc, cẩn trọng) thì làm sao có thông tin quản lý một cách 
khoa học để đề xuất, hay kiến nghị tốt nhất, không có khiếm khuyết được? Như vậy 
đánh giá là công cụ hoạt động cần thiết, không thể thiếu của một hoạt động quản trị 
khoa học, khách quan . Đương nhiên là chúng ta đang bàn tới những đánh giá phải 
có căn cứ (không quan liêu), phải khách quan (không thiên vị) khoa học. Những 
nhiệm vụ của Bộ Nội vụ để thực hiện chức năng đều liên quan đến sinh mệnh tổ 
chức của chính phủ; của một bộ, ngành là rất hệ trọng, không thể coi nhẹ được. Dó 
đó căn cứ để thực hiện đánh giá cũng xuất phát từ tầm quan trọng trong chức năng 
nhiệm vụ pháp lý của Bộ mà ra.  

Thứ hai, đánh giá phải có thông tin. Đánh giá nhằm vào mọi yếu tố của tổ 
chức, từ hình thành, nhiệm vụ, nhân sự, hệ quả xã hội của quản lý…Cơ cấu thông 
tin bao gồm các kết quả hoạt động của các tổ chức thuộc đối tượng nghiên cứu; 
những thông tin khoa học về những gì liên quan đến đối tượng quản lý của Bộ;  
những thông tin từ truyền thông xã hội đã được kiểm chứng. Thông tin từ đối thoại 
với đối tượng quản lý là một trong những nhóm thông tin quan trọng, khách quan, 
xác thực làm căn cứ cho quản lý đối tượng của Bộ Nội vụ.  

3. Một số vấn đề đặt ra  
Đánh giá là một công cụ của quản lý. Trong quản lý nhà nước, mỗi tổ chức 

có hình thức đánh giá khác nhau đồng thời dựa vào chức năng, nhiệm vụ mà có 
những hình thức và kết luận trong đánh giá. Đánh giá của Bộ Nội vụ, dựa trên chức 
năng nhiệm vụ theo Nghị định hiện hành có thể đặt ra mấy vấn đề liên quan dưới 
đây.  

Vấn đề đặt ra thứ nhất, kết quả đánh giá giúp gì cho việc kiến nghị với các 
đối tượng quản lý của Bộ, cho việc kiến nghị, đề xuất với Chính phủ khắc phục 
được tình trạng mất kiểm soát trong công tác bổ nhiệm nhân sự (theo kiểu địa 
phương, gia đình chủ nghĩa) ở không ít địa phương và ngành hiện nay? 

Thứ hai là, hiện nay đang có hiện tượng thu hẹp lại một số tổ chức trong một 
Bộ, một sở, do những năm gần đây mới được tách ra. Ví dụ một cục, chia thành 
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hai. Nay lại nhập lại bởi nó quá cồng kềnh về nhân lực, về chức vụ, quĩ lương… 
Hơn nữa những gì tiến bộ của khoa học công nghệ như công nghệ thông tin, mạng 
xã hội; những đầu tư trang bị hiện đại hỗ trợ công vụ, công tác (như xe cộ, máy 
móc), những phát triển nhanh của cơ sở hạ tầng (đường xá) làm cho việc chi thời 
gian giảm thiểu đáng kể không thấy được đánh giá xem, liệu có giảm các tiêu chí 
về tổ chức, nhân sự trong bộ máy hay không? 

Thứ ba là, tình trạng các bộ quản lý có quá nhiều đơn vị sự nghiệp bên trong. 
Có bộ tới hàng trăm trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề…. Hiện trạng trong 
khoảng 10 năm trở lại đây trở thành sự lây lây lan theo kiểu “áp dụng tương tự”, 
nghĩa là bộ này có trường, bộ kia cũng có. Hiện nay hầu như bộ nào cũng có. Đáng 
suy nghĩ hơn là từ bộ “lây” sang các tổ chức đoàn thể cũng thành lập trường, học 
viện. Họ toàn là công lập, nghĩa là tăng đáng kể số lượng lao động hưởng ngân 
sách nhà nước.  

Hiện tượng này dẫn đến hai hệ lụy. Một là các bộ thêm một việc không đáng 
có trong điều kiện xây dựng một chính phủ kiến tạo. Đó là phải bỏ thêm người, 
thêm thời gian xoay vào lo cho hoạt động của mấy trường công lập của bộ (thành 
lập, tổ chức, bổ nhiệm, khen thưởng, kỉ luật, giải quyết khiếu kiện…). Hai là, các 
đơn vị sự nghiệp công lập là nguyên nhân chính, cơ bản là cho căn bệnh phình biên 
chế hành chính hiện nay. Thực ra khái niệm biên chế phình ra vốn đã là một quan 
ngại. Thực chất là số lượng người hưởng ngân sách nhà nước vốn đang rất eo hẹp 
cho phát triển mới là trọng tâm cải cách của Chính phủ. Thủ tướng đã nói, Chính 
phủ không đi buôn sữa, không đi bán bia. Vậy có thể nói, Chính phủ không dậy 
trung cấp xây dựng, trung cấp kế toán, dậy múa có được không? Vì những trường 
đó là của các bộ, mà các bộ cũng là chính phủ? Nên hiểu chữ “không” ở đây. Nó là 
sự bỏ đi những việc bình thường xã hội hoàn toàn có thể làm được, để nhà nước lo 
cho chính sách, kiếm tra, thanh tra…  

Rất lạ là không có vị bộ trưởng nào phát biểu, đại ý rằng một số trường hiện 
ở bộ đó là nhiều; là các trường này có thể đứng độc lập theo cơ chế tự chủ theo một 
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lộ trình nào đó đẻ ra khỏi cơ cấu của bộ đó. Vậy các đơn vị sự  nghiệp này có phải 
sân sau của các bộ hay không? Khi có những dự thảo về giá, phí các bộ thường lấy 
các nước khác ra làm tiêu chí (chẳng hạn cho rằng ở các nước đó giá điện hay xăng 
đang cao hơn ở Việt Nam). Vậy sao không có ai nhận xét rằng, ở các quốc gia 
khác, cơ quan hành chính cấp Bộ thường không có cơ cấu là trường đào tạo, thậm 
chí một bộ nhiều trường như ở Việt Nam?.  

Quốc gia nào cũng vậy, phân biệt chức năng quản lý là của nhà nước; các 
hoạt động sản xuất dịch vụ là của xã hội. Nếu hoạt động nào cần (chẳng hạn như 
bồi dưỡng công chức, học tập lý luận chính trị chưa thể giao phó cho xã hội được) 
thì nhà nước cần đứng ra bảo đảm về nhiệm vụ, con người và ngân sách. Còn lại 
cần rà soát theo lộ trình giảm thiểu đến mức cần thiết phù hợp với xu hướng nhà 
nước pháp quyền và cơ chế thị trường. Theo đó quản trị xã hội, hoạch định chính 
sách là việc của nhà nước. Nhà nước chỉ giữ lại những dịch vụ có vai trò hỗ trợ 
công cụ quản trị quốc gia, là an ninh và bí mật nhà nước. 

Thiết nghĩ, những vấn đề nêu trên cũng nên cân nhắc đưa vào nội dung đánh 
giá việc thực hiện Mục a, Khoản 5, Điều 2 của Nghị định mới về nhiệm vụ của Bộ 
Nội vụ qui định việc “Trình Chính phủ đề án ….về thành lập mới, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, giải thể Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ …thuộc 
Ủy ban nhân dân…”. Trong nhiệm vụ này đương nhiên Bộ Nội vụ có nhiệm vụ đề 
xuất, kiến nghị việc giữ lại hay không, giữ như thế nào, giữ đến khi nào các đơn vị 
sự nghiệp bên trong các bộ, ngành và các tỉnh sau khi có những đánh giá tổng thể./. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LỤÂN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TỔ 
CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 
       TS. Dương Quang Tung 

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước 
 
1. Khái niệm đánh giá hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước 

1.1. Tổ chức hành chính nhà nước và hiệu quả của tổ chức hành chính 
nhà nước 

1.1.1. Tổ chức hành chính nhà nước  

Tổ chức hành chính nhà nước (HCNN) là tổ chức các cơ quan hành chính 
nhà nước sử dụng quyền lực hành chính công để quản lý và phục vụ xã hội, trong 
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật quy định.  

Tổ chức hành chính nhà nước, theo hành chính học là thực thể bộ máy hành 
chính nhà nước, không chỉ bao gồm cơ cấu (các bộ phận hợp thành) bộ máy hành 
chính mà còn bao gồm cả các yếu tố cấu thành bộ máy hành chính như chức quyền 
(hàm vị), thể chế, vật chất. Sự kết hợp đúng đắn và sự vận hành đồng bộ của các 
yếu tố này giúp cho tổ chức hành chính hoạt động đạt hiệu quả cao.  

1.1.2. Hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước 
a) Khái niệm hiệu quả 

Thuật ngữ hiệu quả được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
của đời sống xã hội với những cách hiểu còn có những khác nhau nhất định. 

Theo Từ điển tiếng Việt, “Hiệu quả là kết quả đích thực”3; theo đó, hiệu quả 
được hiểu là kết quả thực tế đã đạt được từ các hoạt động nhất định. Tuy nhiên, 
cũng có quan niệm cho rằng hiệu quả khác với kết quả ở chỗ kết quả là thành tích 
đưa lại, còn hiệu quả là đặt trong mối tương quan giữa thành tích thu được với chi 
phí nguồn lực. Theo cách hiểu này, Jeremy Bentham và John Stuart Mill, đưa ra 

                                           
3Từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên, 2002). 
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khái niệm: Hiệu quả là khả năng tối đa hóa tổng lợi ích và tối thiểu hóa tổng chi phí 
xã hội. 

Như vậy, thuật ngữ hiệu quả phải được hiểu cả trên 2 khía cạnh: 

- Là kết quả đích thực đạt được từ các hoạt động cụ thể (result, effect) 

- Là kết quả đưa lại trong sự so sánh với chi phí nguồn lực (nhân, tài vật lực) 
bỏ ra để thực hiện các hoạt động cụ thể (efficiency). 

Quan niệm hiệu quả có sự khác nhau giữa khu vực tư (thị trường) với khu 
vực công (nhà nước). Trong khu vực tư, quan niệm hiệu quả gắn liền với hiệu quả 
kinh tế, tức là đặt trong sự so sánh giữa lợi nhuận thu được với vốn bỏ ra. Còn 
trong khu vực công, hiệu quả phải bao gồm cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, 
trong đó, hiệu quả xã hội có phần được coi trọng hơn so với hiệu quả kinh tế. 

b) Hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước 

Nói đến hiệu quả của tổ chức là nói đến hiệu qủa hoạt động của tổ chức, tức 
là hiệu quả đưa lại thông qua hoạt động của tổ chức.Một tổ chức không hoạt động 
thì không thể nói đến hiệu quả được. 

Hiệu quả hoạt động của tổ chức HCNN là thành tích và cống hiến của tổ 
chức HCNN, được biểu hiện trong một hoàn cảnh nhất định;là kết quả đạt được về 
mặt xã hội và mặt kinh tế, trong sự so sánh với toàn bộ chi phí các nguồn lực đã sử 
dụngđể thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức HCNN. 

Kết quả, hiệu quả đạt được về mặt xã hội thường khó xác định hơn so với kết 
quả, hiệu quả kinh tế và thường có “độ trễ” nhất định, cũng như thường là sản 
phẩm tổng hợp của nhiều hoạt động khác nhau, của nhiều tổ chức hành chính khác 
nhau. Do đó khi xem xét hiệu quả xã hội của tổ chức hành chính phải đặt trong 
tổng thể các mối quan hệ giữa các tổ chức HCNN thì mới đảm bảo được tính chính 
xác, khách quan, toàn diện. 
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Nguồn lực sử dụng của tổ chức bao gồm nhân lực (công chức, viên chức), tài 
chính và cơ sở vật chất (trụ sở, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện). Khi xem xét 
chi phí các nguồn lực khác nhau cũng cần phải đặt trong tổng thể các mối quan hệ 
tác động qua lại, hỗ trợ hoặc kìm hãm lẫn nhau giữa các nguồn nhân lực, kinh phí 
và cơ sở vật chất. 

 Khi xem xét hiệu quả của tổ chức HCNN thường gắn liền với hiệu lực; theo 
đó, hoạt động của tổ chức HCNN là hoạt động công quyền, đòi hỏi trước hết phải 
có liệu lực, tức là các hoạt động của tổ chức HCNN phải được “thực hiện và hoàn 
thành đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định, đạt kết quả dự kiến”4. 
Như vậy, hiệu lực vừa là điều kiện tiên quyết để đạt hiệu quả, vừa là một biểu hiện 
của hiệu quả hoạt động của tổ chức HCNN. 

Khác với tổ chức HCNN, khi xem xét hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công 
lập (SNCL) thường gắn liền với chất lượng; theo đó, hoạt động của đơn vị SNCL 
là hoạt động phục vụ người dân, nhằm thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích cơ bản, thiết 
yếu của người dân, đòi hỏi trước hết phải đảm bảo chất lượng. Chất lượng, được 
hiểu là “giá trị về mặt lợi ích của con người, đời sống”5. Ở đây, chất lượng vừa là 
điều kiện đảm bảo hiệu quả, vừa là biểu hiện tập trung của hiệu quả hoạt động của 
đơn vị SNCL. 

1.3.  Đánh giá hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước 

Đánh giá hiệu quả của tổ chức HCNN là phương pháp, cách thức, trình tự 
khảo sát, thẩm tra, quyết định đối với hiệu quả hoạt động của tổ chức HCNN của 
các chủ thể đánh giá. 

                                           
4Học viện Hành chính quốc gia: Quản lý hành chính nhà nước. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao 
cấp; Hà Nội – 1998, tr. 76 
5Từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên, 2002). 
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Xét từ góc độ vĩ mô, đó là sự đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn bộ bộ 
máy HCNN; từ góc độ vi mô, đó là sự đánh giá thành tích hiệu quả đối với từng cơ 
quan, đơn vị HCNN. 

2. Ý nghĩa của đánh giá hiệu quả tổ chức hành chính nhà nước 
Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính có ý nghĩa to lớn, 

quan trọng đối với nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức HCNN: 
2.1. Đánh giá hiệu quả là căn cứ quan trọng để hoàn thiện, hợp lý hóa cơ 

cấu tổ chức hành chính nhà nước 
Việc phát huy hiệu quả của tổ chức HCNN chủ yếu phụ thuộc vào mức độ 

hợp lý của các cơ cấu tổ chức hành chính; cụ thể là, thông qua đánh giá hiệu quả 
của tổ chức HCNN có thể: 

-  Kiểm nghiệm tính đúng đắn, chính xác của việc xác định mục tiêu, chức 
năngcủa tổ chức HCNN.  

- Kiểm nghiệm mức độ hợp lý về mối quan hệ giữa tầng cấp quản lý và 
phạm vi quản lý của tổ chức hành chính.  

- Kiểm nghiệm tính hợp lý về qui mô của tổ chức.  

- Kiểm nghiệm tính hợp lý của hệ thống quyền lực và trách nhiệm của tổ 
chức HCNN.  

- Kiểm nghiệm tính hợp lý của văn hoá tổ chức và chế độ qui tắc của tổ 
chức.  

2.2. Đánh giá hiệu quả là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả lãnh đạo của tổ chức HCNN 

Thông qua việc đánh giá hiệu quả có thể: 

- Xác định được năng lực, phong cách của người lãnh đạotrong quản lý, điều 
hành; sự sáng tạo và nghệ thuật xử lý các vấn đề phát sinh trong tổ chức HCNN.  

- Đánh giá được tính hiệu quả của các biện pháp động viên, khích lệ các 
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thành viên của tổ chức HCNN. 

- Kiểm nghiệm được tính hợp lý, nghiêm minh của nội quy, kỷ luật của tổ 
chức hành chính; khả năng phát hiện và giải quyết các xung đột giữa các khâu quản 
lý… 

2.3. Đánh giá hiệu quả là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu suất sử 
dụng nguồn lực của tổ chức hành chính nhà nước 

Qua việc đánh giá hiệu quả có thể bổ sung, hoàn thiện các biện pháp sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực, tạo căn cứ khoa học, thực tiễn cho công tác qui hoạch 
toàn diện, sử dụng hợp lý và quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật 
chất kỹ thuật và thông tin của tổ chức HCNN.  

3.Nội dung đánh giá hiệu quả tổ chức hành chính nhà nước 

3.1. Đánh giá về mặt thực hiện giá trị của tổ chức hành chính nhà nước 

Đây là đánh giá việc thực hiện sứ mệnh, mục tiêu, giá trị hạt nhân, chiến 
lược phát triển của tổ chức HCNN; theo đó cần xem xét: 

-Việc đảm bảo hoàn thành sứ mệnh, mục tiêu cơ bản của tổ chức; được thể 
hiện cụ thể ở kết quả thực hiện chức năng, thẩm quyền của tổ chức theo quy định 
của pháp luật.  

- Mức độ đầy đủ, toàn diện, đồng bộ của các biện pháp thực hiện sứ mệnh, 
mục tiêu của tổ chức HCNN.  

- Mức độ thực hiện giá trị trung tâm của tổ chức (sự trong sạch, liêm khiết, 
minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ người dân và xã 
hội…) 

- Khả năng, điều kiện phát triển của tổ chức trong tương lai, sự chuẩn bị các 
nguồn lực cần thiết cho phát triển, khả năng ứng biến với sự thay đổi của hoàn cảnh 
mới…. 
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3.2. Đánh giá về mặt thưc hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức hành 
chính nhà nước 

Đây là đánh giá về số lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chức 
trách của tổ chức HCNN; gồm có:  

- Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo bản mô tả vị trí 
việc làm của từng thành viên của tổ chức. 

- Đanh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đúng kỳ hạn, đúng số 
lượng và chất lượng của từng đơn vị/bộ phận, và sự phù hợp với mục tiêu chung 
của tổ chức.  

- Đánh giá kết quả áp dụng các biện pháp quản lý, chuyên môn hiện đại, giúp 
tiết kiệm nguồn lực và cơ chế tạo động lực, khuyến khích công chức, viên chức 
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ… 

3.3. Đánh giá về việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức hành chính nhà 
nước 

Đây là đánh giá về mức độ hợp lý, tiết kiệm trong sử dụng các nguồn lực của 
tổ chức HCNN trên các mặt: 

- Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực công (công chức, viên chức); theo đó, 
cần xem xét các khía cạnh cụ thể như: 

+ Mức độ hợp lý về biên chế nhân lực trên cơ sở xác định vị trí việc làm của 
từng đơn vị, bộ phận về các mặt: số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ công chức, 
viên chức; 

+ Mức độ hợp lý trong viêc phân công, bố trí công viêc cho công chức, viên 
chức; 

+ Chất lượng, hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của tổ chức (đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ, năng lực; tạo cơ hội thăng tiến, tôn vinh và đãi ngộ đối 
với công chức, viên chức của tổ chức… 

- Mức độ tiết kiệm (lãng phí) kinh phí hoạt động của tổ chức. 
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- Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật cả tổ chức: Trụ sở, trang thiết bị 
phương tiện làm việc… 

4. Phương pháp đánh giá hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước 

4.1.Phân loại phương pháp đánh giá hiệu quả của tổ chức  

Căn cứ vào tính chất, chủ thể, tiêu chuẩn, thời gian đánh giá có thể phân ra 
các loại phương pháp đánh giá khác nhau.  

- Căn cứ vào tính chất đánh giá có thể chia thành: đánh giá định tính và đánh 
giá định lượng. Đánh giá định tính là tiến hành thẩm tra, giám định, xác định về 
chất kết quả, thành tích công tác của tổ chức, chủ yếu được thực hiện trên cơ sở 
kinh nghiệm và ấn tượng chủ quan của chủ thể đánh giá, vì thế chịu ảnh hưởng rất 
lớn của các nhân tố bên ngoài và nhân tố chủ quan của chủ thể đánh giá. Đánh giá 
định lượng là xác định về mặt lượng thành tích, hiệu quả công tác của tổ chức chủ 
yếu dựa vào phương pháp thống kê và số học trên cơ sở tính toán, rồi tiến hành 
chỉnh lý, phân tích các số liệu đã đưa ra. Đánh giá định lượng có tính chuyên 
nghiệp cao, nó bổ sung, phát triển nâng cao cho đánh giá định tính, nên đánh giá 
tương đối chính xác, nhưng nó đòi hỏi tính chính xác về chỉ tiêu đánh giá và tính 
khoa học của hệ thống đánh giá.  

- Căn cứ vào sự khác biệt của chủ thể đánh giá, có thể phân thành: đánh giá 
do tổ chức hành chính cấp trên tiến hành, tự đánh giá do tổ chức hành chính tiến 
hành, đánh giá do các thành viên tổ chức tiến hành, đánh giá do tổ chức hành chính 
cấp dưới tiến hành, đánh giá của cộng đồng xã hội và đánh giá của các chuyên gia.  

- Căn cứ vào thời gian đánh giá có thể phân chia thành: khảo sát đánh giá 
thường xuyên; khảo sát, đánh giá định kỳ (thông thường một năm một lần), kiểm 
tra đánh giá bất thườngvà đánh giá bất thường (không theo định kỳ).  

4.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả của tổ chức hành chính nhà 
nước 

Các phương pháp thường được sử dụng trong đánh giá hiệu quả của tổ chức 
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hành chính gồm có:   

- Phương pháp ghi chép thành tích thực tế: Phương pháp đánh giá này lấy 
những ghi chép về tình hình công tác thực tế của đơn nguyên hành chính bị khảo 
sát đánh giá làm căn cứ để xem xét đánh giá.  

- Phương pháp tiêu chuẩn công việc:Việc đánh giá này được dựa trên tiêu 
chuẩn công việc, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị/bộ phận và từng cá nhân 
của tổ chức. Những tiêu chuẩn này không giống nhau do tính chất công việc khác 
nhau, nhưng nói chung bao gồm trình tự công việc, hiệu quả và thành quả công 
việc, chất lượng, số lượng, thời gian và tính chất phục vụ. Phương pháp này thường 
thường ứng dụng vào hình thức tự đánh giá trong nội bộ tổ chức hành chính. 

- Phương pháp đánh giá nhân tố: Qua điều tra phân tích, thống kê số liệu đã 
tính được để đưa ra các nhân tố có liên quan trong việc đánh giá hiệu quả của tổ 
chức hành chính, từ đó lập ra bảng tiêu chuẩn để đánh giá, rồi đưa cho đối tượng tự 
đánh giá. Phương pháp này đòi hỏi việc thiết kế hạng mục đánh giá rất phải chính 
xác, rõ ràng, cách tính toán thống nhất. Phương pháp đánh giá nhân tố thường áp 
dụng trong các trường hợp: tự đánh giá, đánh giá cùng cấp, đánh giá cấp dưới, đánh 
giá cấp trên và đánh giá tổng hợp.  

- Phương pháp so sánh: tức là tiến hành so sánh thành tích, hiệu quả của của 
tổ chức này với các tổ chức khác có tính chất và điều kiện công tác giống nhau, 
bằng cách cho điểm từng kết quả cụ thể. Nếu một kết quả nào đó cao hơn các tổ 
chức khác thì được một điểm, nếu kém hơn các tổ chức khác thì được không điểm, 
cuối cùng cộng toàn bộ số điểm rồi xếp loại. Phương pháp này thích hợp để đánh 
giá hiệu quả của các tổ chức khi không thể đánh giá bằng định lượng. 

- Phương pháp đánh giá theo quản lý mục tiêu: là phương pháp tiến hành so 
sánh việc thực hiện mục tiêu của tổ chức với thời gian trước, để từ đó xác định hiệu 
quả của tổ chức hành chính, sự nghiệp. 

Nội dung đánh giá theo quản lý mục tiêu bao gồm: mức hoàn thành các hợp 
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phần của mục tiêu như số lượng, chất lượng và thời hạn; tình hình phối hợp, cộng 
tác; tình hình hoàn thành các công việc cụ thể đã qui định; việc chủ động hợp tác 
với các bộ phận/các nhân khác… 

- Phương pháp cơ sở hành vi: Đây là một phương pháp đánh giá tương đối 
mới. Nó lấy việc đánh giá tỷ mỉ động tác hoặc hành vi làm tiêu điểm chứ không 
phải bằng giói thiệu thành tích, hiệu quả. Nền tảng của việc sử dụng phương pháp 
cơ sở hành vi để tiến hành đánh giá là: Xác định biểu lượng đánh giá hành vi (tức 
biểu lượng cho điểm) và nhìn vào hành vi để xác định biểu lượng kiểm tra. Đây là 
phân tích tổ chức và phân tích công việc. Vận dụng phương pháp cơ sở hành vi 
trong đánh giá hiệu quả của tổ chức là một bước tiến lớn so với phương pháp đánh 
giá truyền thống. Tuy nhiên đây cũng là phương pháp khá phức tạp, đòi hỏi phải 
thực hiện một cách bài bản, công phu. 

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả của tổ chức hành chính 
nhà nước 

Việc đánh giá hiệu quả chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, cả khách quan và 
chủ quan, cả bên trong và bên ngoài, song nói chung, có thể quy thành các nhóm 
nhân tố chủ yếu sau đây: 

5.1. Nhóm nhân tố thuộc về chủ thể đánh gía  

Trong nhóm nhân tố thuộc chủ thể đánh giá, gồm những nhân tố chính sau: 

- Năng lực của chủ thể đánh giá.  
Các chủ thể đánh giá hiệu quả của tổ chức gồm: cấp trên quản lý trực tiếp, 

chuyên gia, thủ trưởng cơ quan/đơn vị, tập thể công chức, viên chức của cơ 
quan/đơn vị và người dân…Mỗi chủ thể tham gia đánh giá đều đỏi hỏi trước hết 
phải có năng lực đánh giá. 

Năng lực của chủ thể đánh giá gồm có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 
đánh giá. Muốn có được năng lực đánh giá, đòi hỏi các chủ thể trước hết phải có 
những hiểu biết cơ bản, cần thiết về tổ chức và hoạt động của bộ máy HCNN, về 
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nghiệp vụ đánh giá nói chung và đánh giá hiệu quả của tổ chức HCNN. Tiếp theo là 
đòi hỏi chủ thể đánh giá phải được bồi dưỡng về kỹ năng và kinh nghiệm đánh 
giá,nhất là những kỹ năng và kinh nghiệm của thế giưới hiện đại. Nếu không có 
kiến thức thì không thể đánh giá được, nhưng nếu chỉ có kiến thức mà thiếu kỹ 
năng và kinh nghiệm thì việc đánh giá sẽ chỉ mang tính lý thuyết, không đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả cụ thể của đánh giá, và do đó ít có ý nghía, tác dụng trong 
thực tiễn. 

- Trách nhiệm của chủ thể đánh giá 

Bên cạnh năng lực đánh giá, các chủ thể tham gia đánh giá còn đòi phải có 
trách nhiệm cao và tính khách quan, trung thực trong đánh giá hiệu quả của tổ chức 
HCNN. Nếu chỉ có năng lực cao nhưng thiếu trách nhiệm, thì các chủ thể sẽ thực 
hiện đánh giá một cách qua loa, hời hợt; hoặc chủ quan, tùy tiện, nể nang, né tránh, 
hoặc bị chi phối bởi các quan hệ lợi ích cá nhân cục bộ… Những điều đó, tất yếu sẽ 
dẫn đến những sai lệch trong đánh giá hiệu quả của tổ chức. 

5.2. Nhóm nhân tố thuộc về đối tượng đánh giá 

Đối tượng đánh giá là các tổ chức HCNN. Những nhân tố ảnh hưởng thuộc 
nhóm này gồm có: 

- Ý thức trách nhiệm của đối tượng đánh giá. 

Các đối tượng được đánh giá trước hết, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý 
nghĩa, tác dụng của đánh giá đói với việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của mỗi tổ chức HCNN, cũng như của cả bộ máy HCNN. Từ nhận thức 
đó mà xác định đúng ý thức trách nhiệm và tinh thần hợp tác với chủ thể đánh giá 
của từng tổ chức, từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc phản ánh, cung 
cấp đầy đủ, toàn diện, trung thực các hoạt động của tổ chức, làm căn cứ tin cậy để 
việc đánh giá thu được kết quả, có chất lượng và hiệu quả cụ thể.  

- Tinh thần cầu thị của đối tượng đánh giá 
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Bên cạnh ý thức trách nhiệm, còn đòi hỏi đối tượng đánh giá phải có tinh 
thần thực sự cầu thị, khiêm tốn, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc rút kinh nghiệm và 
mong muốn phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu xót, khuyết điểm để xây dựng và 
phát triển tổ chức HCNN, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội và phục vụ người dân, 
đúng với sứ mệnh, mục tiêu của tổ chức HCNN. 

 5.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường chính trị - xã hội mà tổ chức 
tồn tại   

 Mỗi tổ chức HCNN, cũng như mọi tổ chức khác, đều tồn tại trong một 
môi trường chính trị - xã hội nhất định.Tổ chức HCNN đều có mối liên hệ và chịu 
sự chi phối trực tiếp của môi trường chính trị - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi địa 
phương mà có tồn tại. Sự lành mạnh của môi trường chính trị - xã hội tạo tiền đề 
cần thiết, chi phối trực tiếp chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá mỗi tổ chức 
HCNN. Theo đó: 

- Sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền là nhân tố quyết định hiệu lực, hiệu quả 
của bộ máy HCNN, với các quan điểm, chủ trương xây dựng và hoàn thiện bộ máy 
nhà nước, đặt nền tảng chính trị cho phát triển các tổ chức HCNN, cũng như làm 
kim chỉ nam cho hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức HCNN. Có 
được một trường chính trị lành mạnh, cho phép  hoạt động đánh giá tổ chức HCNN 
có thể thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, minh bạch, không bị chi phối 
bởi ý chí chính trị chủ quan và ảnh hưởng tiêu cực, làm méo mó, sai lệch kết quả 
đánh giá. 

- Bên cạnh môi trường chính trị, sự lành mạnh của môi trường xã hội xung 
quanh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, chất lượng công tác đánh giá hiệu 
quả của tổ chức HCNN. Nếu trong một xã hội tồn tại nhiều biểu hiện tiêu cực thì sẽ 
ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của các chủ thể đánh giá và đối tượng đánh giá. 
Chẳng hạn các căn bệnh thành tích, hiếu thắng, vụ lợi, ích kỷ… tồn tại và phát triển 
trong đời sống xã hội, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 
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sẽ làm sai lệch động cơ của chủ thể đánh giá và đối tượng đánh giá, làm hạn chế 
tính chính xác, khách quan, minh bạch trong hoạt động đánh giá. 

Trên đây là khái quát một số vấn đề lý luận chủ yếu về đánh giá hiệu quả 
hoạt động của tổ chức HCNN. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức sự 
nghiệp, dịch vụ công, về cơ bản cũng dựa trên cơ sở khung lý luận trên đây, sự 
khác nhau có lẽ chỉ là ở những kết quả cụ thể của đánh giá  từng hoạt động của đơn 
vị sự nghiệp mà thôi. Đề nghị nên thảo luận thêm vấn đề này./. 
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NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG 

   
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 

  Học viện Hành  chính Quốc gia  
 

1. Đặt vấn đề 

 Tổ chức công được hiểu là tổ chức hoạt động trên cơ sở ngân sách nhà nước 

và các nguồn thu khác nếu có, thực hiện chức năng chung là tổ chức thực thi quyền 

lực công, với các hoạt động chấp hành, điều hành, cung cấp các dịch vụ công vì lợi 

ích chung của xã hội, cộng đồng và quản lý các hoạt động trong nội bộ tổ chức. 

Mỗi tổ chức công cần được nhìn nhận dưới hai tư cách. Thứ nhất, là một chủ 

thể quản lý nhà nước (theo ngành/lĩnh vực hay đơn vị lãnh thổ) và cung cấp dịch vụ 

công. Theo tư cách này, các tổ chức hành chính nhà nước thực hiện chức năng “can 

thiệp ra bên ngoài” đối với các tiến trình xã hội và hành vi công dân bằng các hoạt 

động thực thi quyền hành pháp - chấp hành.  

Thứ hai, là một thực thể xã hội phức tạp - một tổ chức với việc thực hiện 

chức năng bên trong, đó là quản lý trong nội bộ (phối hợp, tổ chức công việc; công 

tác thông tin; thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, đánh giá hoạt động của cơ quan, 

đánh giá thực hiện công việc của các đơn vị, bộ phận và cán bộ, nhân viên; tạo 

động lực và môi trường làm việc; quản lý tài chính, tài sản của cơ quan). 

 Sự cần thiết nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức công ở Việt 

Nam xuất phát từ mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và yêu 

cầu cải cách hành chính. Hiện nay chất lượng, hiệu quả hành chính công ở Việt 

Nam còn thấp với khoảng cách khá xa so với các trên trên thế giới.  
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Kết quả của báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam do 

diễn đàn kinh tế thế giới công bố cho năm 2014 - 2015, xếp hạng về hiệu quả hoạt 

động của Chính phủ Việt Nam xếp thứ 117 trên 144 quốc gia [7];  về chỉ số cảm 

nhận tham nhũng, năm 2011 Việt Nam đứng thứ 112/183 quốc gia; về chỉ số xếp 

hạng môi trường kinh doanh, Việt Nam được xếp hạng 98 trong tổng số 183 nền 

kinh tế trong năm 2010/2011[2]. 

Trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, Việt Nam cần xem xét, 

nghiên cứu, phân tích và đánh giá những thay đổi về vị trí xếp hạng của mình qua 

các năm và trong mối tương quan so sánh với các quốc gia khác. Các chỉ số này, ở 

những mức độ phù hợp, cần được xem là một trong những cơ sở để xây dựng kế 

hoạch hành động cụ thể đến từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, tổ chức và để xây 

dựng các mục tiêu, biện pháp và cách thức nâng cao hiệu quả của tổ chức công. 

Việc đánh giá hiệu quả hành chính công hiện nay chưa trở thành một hoạt 

động mang tính phổ biến rộng rãi và thực hiện định kỳ ở từng cơ quan và các bộ 

chỉ số ở trên cho thấy kết quả đánh giá của người dân ở từng lĩnh vực. Cần phải có 

thêm những bộ chỉ số khác để thu thập ý kiến người dân đối với từng cơ quan, thậm 

chí từng công chức cụ thể. Về khía cạnh này, các cơ quan nhà nước hiện nay nhìn 

chung chưa nghiên cứu xây dựng được các bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của 

mình.  

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong triển khai 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-

CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016. Theo đó, có 

những nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính đó là: “Nghiên cứu rà soát, 
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điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị (bao gồm cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập), sắp 

xếp lại các cơ quan, tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 

phát triển” và “Nghiên cứu xây dựng và đưa vào áp dụng mô hình đánh giá tổ 

chức”.  

2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của 

tổ chức công 

Hiệu quả với nghĩa chung nhất là sự so sánh, đối chiếu các kết quả đạt được 

với toàn bộ nguồn lực được sử dụng. Tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả của tổ chức 

công là vấn đề phức tạp vì trong khu vực công mục đích là đạt được phúc lợi xã 

hội. Đây là khái niệm không dễ diễn giải, khó có được chỉ số đánh giá thống nhất, 

khó đo lường như trong khu vực tư với mục tiêu rõ ràng là vì lợi nhuận.  

Tính nhiều mặt của hành chính công đòi hỏi sử dụng nhiều tiêu chí và 

phương pháp đánh giá hiệu quả khác nhau. Cách tiếp cận khởi đầu là từ góc độ 

đánh giá hiệu suất và hiệu quả kinh tế, nhưng các cách tiếp cận hiện đại được xây 

dựng trên cơ sở rộng hơn, từ góc độ hướng đến mục tiêu xã hội là cải thiện hệ 

thống quản lý và phục vụ lợi ích cộng đồng:   

 “Hiệu quả (effectiveness) được xác định trên cơ sở các chỉ số như tình trạng 

của xã hội và khách hàng, các kết quả đạt được, ý kiến của công dân, các hậu quả 

tiêu cực kèm theo đối với xã hội” [3]. 

  “Hiệu quả xã hội của hành chính công là mức độ đáp ứng của kết quả với 

nhu cầu, mong đợi của khách hàng và nguồn lực xã hội, được khách hàng chấp 

nhận và sử dụng” [1]. 
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Xuất phát từ quan niệm trên, sản phẩm, kết quả của tổ chức công được chia 

thành hai loại:  

- Thứ nhất, đó là kết quả về khối lượng công việc cụ thể hoàn thành (các 

quyết định ban hành hay lượng dịch vụ được cung cấp. Để nói đến loại kết quả này, 

các nhà nghiên cứu sử dụng các thuật ngữ khác nhau như: outputs (đầu ra) hay  (kết 

quả trực tiếp), kết quả trung gian. 

- Thứ hai, đó là sự tác động cuối cùng của hoạt động của tổ chức công dẫn 

đến thay đổi tích cực đến các quá trình xã hội và tạo nên phúc lợi xã hội. Để nói 

đến loại kết quả này, các nhà nghiên cứu sử dụng các thuật ngữ khác nhau như: 

outcomes (kết quả) hay final outcomes (kết quả cuối cùng).  

Việc đạt được kết quả cuối cùng chỉ ra kết quả hoạt động của tổ chức công từ 

góc độ xã hội, thể hiện ở chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức công, còn đạt 

được kết quả trực tiếp xác định việc thực hiện hoạt động của công chức và cơ quan 

từ góc độ đạt hiệu suất và hợp lý về nguồn lực (tính kinh tế). 

 Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được xác định là tập hợp các đặc đáp ứng 

các yêu cầu, mong đợi của các bên liên quan. Đối với tổ chức công, các bên liên 

quan là nhưng bên sử dụng kết quả hoạt động của tổ chức công, cũng như các tổ 

chức, cộng đồng xã hội tham gia hay gián tiếp phụ thuộc vào kết quả hoạt động của 

tổ chức công. Các bên liên quan bao gồm bên trong (công chức, viên chức làm việc 

trong tổ chức; cơ quan cấp trên và cấp dưới của tổ chức) và bên ngoài (tổ chức và 

công dân). Các yêu cầu và mong đợi của tất cả các bên liên quan của tổ chức công 

sẽ xác định mục tiêu của tổ chức đó, có tính đến những đặc trưng của các tổ chức 

trong khu vực công, đó là: Tính dân chủ và trách nhiệm; Tính tuân thủ nghiêm các 

quy định pháp luật;  Gắn với chính trị;  Cân bằng lợi ích của các nhóm khác nhau; 



Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập” 

 

 
 
 

32 
 

Hướng đến hoàn thiện cung cấp các dịch vụ công; Sử dụng hiệu quả các nguồn tài 

chính; Tính kết quả; Quản lý được các thay đổi và đổi mới. 

 Như vậy, việc xác định rõ ràng, đầy đủ các bên liên quan đến hoạt động của 

tổ chức công và các yêu cầu và mong đợi của từng bên liên quan đó; mức độ áp 

dụng các biện pháp đáp ứng yêu cầu, mong đợi này là cơ sở quan trọng để đánh giá 

hiệu quả hoạt động của tổ chức công. 

Bên cạnh đó, trong các nghiên cứu những năm gần đây tiếp cận đánh giá 

hiệu quả hành chính công từ góc độ chất lượng của quá trình thực hiện công việc. 

Ngân hàng Thế giới định nghĩa hiệu quả (performance) là quá trình sử dụng các 

tiềm năng để đáp ứng các nhu cầu của xã hội về các phúc lợi tương ứng  [5].  

Cách tiếp cận này xuất phát từ thực tiễn ứng dụng các phương pháp đánh giá 

kết quả, sản phẩm cuối cùng cũng phát sinh vấn đề bất cập là để đánh giá được sản 

phẩm cuối cùng nhiều khi phải chờ một thời gian dài sau đó. Trong trường hợp này 

nếu chờ đến khi đánh giá kết quả và chất lượng sản phẩm thì lúc đó việc khắc phục 

trong trường hợp chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ trở nên rất tốn kém và 

thậm chí không thể sửa chữa lại được. Vì vậy, cách giải quyết trong trường hợp này 

là chia sản phẩm cuối cùng thành các sản phẩm trung gian và tiến hành kiểm tra, 

đánh giá chất lượng sản phẩm trung gian sau khi hoàn thành từng công đoạn của 

hoạt động. Đồng thời xây dựng tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm trung gian 

cũng như kiểm soát để đảm bảo về chất lượng của từng công đoạn thực hiện, thể 

hiện ở mức độ tuân thủ và vận dụng các chuẩn mực và quy trình công việc. 

Hiệu quả tăng khi chất lượng sản phẩm, dịch vụ tăng lên và chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ tăng khi chất lượng thực hiện các chuẩn mực và quy trình công việc 
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tăng lên. Vì vậy để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của kết quả cuối cùng thì cần 

kiểm soát được toàn bộ quy trình thực hiện hoạt động.  

 Khi đánh giá hiệu quả hoạt động cũng cần tính đến các mối liên hệ trực tiếp 

và liên hệ ngược. Tác động của chủ thể quản lý (cơ quan nhà nước, công chức, viên 

chức) đến khách thể tạo thành mối liên hệ trực tiếp, bao gồm cung cấp các dịch vụ 

công cho công dân và tổ chức và ra quyết định quản lý. Các chỉ số vế mối liên hệ 

ngược là thông tin về mức độ hài lòng của các bên liên quan. Nếu các mối liên hệ 

thẳng hướng tới điều chỉnh hành vi và hoạt động của chủ thể tổ chức công thì mối 

liên hệ ngược cung cấp thông tin đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động. 
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Có thể khái quát và mô tả cách tiếp cận này theo mô hình dưới đây: 

                                                 Môi trường bên trong và bên ngoài 

                               Hiệu ích, hiệu quả chính trị, xã hội, môi trường                     

                   

                                             Hiệu quả thực thi 

                                

                                                   

 

 

 

                                               Hiệu suất, hiệu quả kinh tế 

                                     

                                         Hiệu quả kinh tế - xã hội 

                                          Các mối liên hệ ngược 

Cách tiếp cận trên hiện nay được nhiều quốc gia áp dụng rộng rãi trong đánh 

giá hiệu quả hoạt động của tổ chức công. 

 3. Nguyên tắc xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức 

công 

Nguyên tắc thứ nhất là, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức 

công phải được xây dựng trên cơ sở chuẩn đánh giá theo quan điểm thống nhất.  

Đánh giá hiệu quả hoạt động cần được nghiên cứu trên cơ sở tiếp cận hệ 

thống: xem xét hiệu quả từ các góc độ kinh tế, chính trị, xã hội và quản lý chất 

lượng toàn bộ: chất lượng các yếu tố đầu vào (các nguồn lực), chất lượng, hiệu quả 

quá trình thực thi công vụ, hiệu suất công việc, chất lượng sản phẩm, dịch vụ). Từ 

Nguồn 
lực 

Quá trình  Kết quả 
trực tiếp  

Kết quả 
cuối cùng  

Các mục 
tiêu 

Các yêu cầu 
mong đợi 
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đó hình thành hệ thống các tiêu chí tương ứng để đánh giá hiệu quả hoạt động của 

mỗi tổ chức. Để hình thành hệ thống tiêu chí và chỉ số hiệu quả cần xác định mục 

tiêu, đối tượng, nội dung, cấp độ đánh giá; xây dựng cây mục tiêu hoạt động của tổ 

chức công, từ mục tiêu chiến lược, mục tiêu chủ yếu đến mục tiêu của từng bộ phận 

cấu thành, cũng như xác định mức độ cân bằng tối ưu để đáp ứng lợi ích của các 

bên liên quan và xác định thứ tự ưu tiên của các yêu cầu, mục tiêu cần đạt được.  

Nguyên tắc thứ hai là phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, 

tính chất hoạt động của từng tổ chức. 

Tổ chức công được chia thành nhiều loại, nhiều nhóm khác nhau. Có thể 

phân loại tổ chức công theo lãnh thổ, theo thẩm quyền, theo hình thức thành lập, 

theo phương thức hoạt động, theo nguồn tài chính sử dụng… Theo tính chất và nội 

dung hoạt động, tổ chức hành chính công bao gồm: tổ chức hành chính nhà nước, 

các tổ chức sự nghiệp công, các tổ chức doanh nghiệp công ích. 

Trên cơ sở khung tiêu chí chung đánh giá hiệu quả tổ chức, cần xây dựng các 

tiêu chí thành phần cụ thể phù hợp với mỗi loại hình tổ chức, tương ứng với chức 

năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tính chất hoạt động của tổ chức đó. 

Nguyên tắc thứ ba là tiêu chí phải được xây dựng trên cơ sở quy định của 

pháp luật hiện hành.         

Nguyên tắc thứ tư là phải được xây dựng trên trên cơ sở thực tiễn hiệu quả 

hoạt động của tổ chức công.  

          Tiêu chí này đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật, thu thập thông tin phản 

hồi về thực trạng, những bất cập về hiệu quả hoạt động của tổ chức công để từ đó 

điều chỉnh, bổ sung thêm tiêu chí hay thay đổi thang điểm đánh giá. 

  Nguyên tắc thứ năm là tiêu chí đánh giá phải cụ thể. Các tiêu chí phản ánh 
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được các yêu cầu cần đạt được, thể hiện ở từng giai đoạn của quá trình và yêu cầu 

về sản phẩm cần đạt được. Các tiêu chí phải được cụ thể hóa bằng các tiêu chí 

thành phần, tức là sự diễn giải chi tiết yêu cầu về các công việc, các hoạt động quan 

trọng phải thực hiện và yêu cầu về sản phẩm, kết quả cần đạt được ở mỗi tiêu chí.  

Nguyên tắc thứ sáu là tiêu chí phải bảo đảm tính lượng hóa, tính đơn giản, dễ 

áp dụng. Tính lượng hóa này thể hiện các mức đo lường của từng tiêu chí rõ ràng, 

cụ thể và có thể đo lường và so sánh được theo các chỉ số khác nhau, bảo đảm tính 

phân loại theo bậc thang chất lượng, hiệu quả. 

Cần sử dụng đến các phương pháp khoa học để nghiên cứu quá trình chính 

trị, kinh tế, xã hội và đo lường hiệu quả. Việc ứng dụng chúng đem đến các kết quả 

tốt về lý luận và thực tiễn. Các phương pháp khoa học chung được áp dụng phổ 

biến là: 

- Đánh giá thẩm định; 

- Điều tra xã hội học (lập bảng hỏi và phỏng vấn); xác định phương pháp 

luận, phương pháp điều tra khảo sát, cách thức xây dựng bộ câu hỏi.... 

- Quan sát (công khai và bí mật); 

- Tiến hành thực nghiệm v.v… 

Nguyên tắc thứ bảy là diễn đạt các tiêu chí thể hiện bằng các yêu cầu, đặc 

tính cần có của hoạt động và sản phẩm; đồng thời, cân đối hợp lý về dung lượng, sự 

chính xác, đơn giản. Tên các tiêu chí hướng tới ngắn gọn, dễ hiểu, thông dụng đối 

với tất cả mọi người.  

Khi công bố kết quả đánh giá là cần sử dụng các hình thức biểu bảng, sơ đồ, 

đồ thị phù hợp để thể hiện bằng trực quan rõ nhất các chỉ số hiệu quả trong các mối 

quan hệ so sánh và sự biến động của chỉ số. 
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4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức công theo mô hình 

Khung đánh giá tổng hợp 

Một trong những mô hình đánh giá hệ thống và toàn diện hiệu quả hoạt động 

của tổ chức công đang được ứng dụng rộng rãi hiện nay trên thế giới là mô hình 

Khung đánh giá tổng hợp (Common Assessment Framework - gọi tắt là CAF), do 

Quỹ châu Âu về quản lý chất lượng (The European Foundation for Quality 

Management - EFQM) và mô hình do Trường Hành chính Speyer của Đức đề xuất.  

Cấu trúc của mô hình CAF gồm hai nhóm: nhóm “Các khả năng” và nhóm 

“Các kết quả” với tổng cộng 9 tiêu chí là cơ sở để tự đánh giá hoạt động của tổ 

chức.  

Cấu trúc của CAF được thể hiện tại Hình dưới đây:  

                   CÁC KHẢ NĂNG                               CÁC KẾT QUẢ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI 

 

Tiêu chí 1: “Lãnh đạo” đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo về các nội dung cơ bản như: xác định sứ mệnh của tổ chức, xây dựng 

 

   1. 

Lãnh 
đạo 

3. Đội ngũ 

2. Chiến lược 
và kế hoạch 

 

 
     5. 

Các    
quá 
trình 

7. Các kết quả 
đối với nhân viên  
 

6. Các kết quả 
đối với công 

dân/khách hàng 
 

 

9.  
Các  
kết  
quả  

chính 

4. Các đối tác 
và nguồn lực 

8. Các kết quả  
đối với xã hội 
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chiến lược phát triển và thúc đẩy việc thực hiện chiến lược đó; hình thành các giá 

trị cần thiết để đạt được mục tiêu dài hạn và nỗ lực trong việc thực hiện các mục 

tiêu đó thông qua việc áp dụng các biện pháp cần thiết và bằng việc nêu gương của 

chính bản thân; tập trung vào quá trình đảm bảo nâng cao chất lượng cung ứng các 

dịch vụ của tổ chức. 

Tiêu chí 2: “Chiến lược và Kế hoạch” đánh giá mức độ tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ, chiến lược phát triển, các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ, có tính đến 

nhu cầu và mong đợi của khách hàng thuộc lĩnh vực phục vụ của mình, tức là nhu 

cầu của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác, công 

chức, cơ quan công quyền ở các cấp khác nhau và xã hội nói chung. 

 Tiêu chí 3: “Đội ngũ” đánh giá các nguyên tắc thực hiện công tác nhân sự 

trong tổ chức, cách thức mà tổ chức sử dụng kiến thức và tiềm năng của nhân viên, 

cách thức phân công nhiệm vụ trong tổ chức để đảm bảo hiệu quả hoạt động. 

 Tiêu chí 4: “Các đối tác và nguồn lực” đánh giá về cách thức xây dựng mối 

quan hệ với các đối tác bên ngoài và cách thức lập kế hoạch, sử dụng các nguồn lực 

để đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả. 

 Tiêu chí 5: “Các quá trình” đánh giá về mức độ quy chế hoá, quản lý và 

hoàn thiện các quy trình hoạt động để đạt được mục tiêu đáp ứng một cách hiệu quả 

nhất các nhu cầu và mong muốn của tất cả các bên liên quan. 

 Tiêu chí 6: “Các kết quả đối với người dân/khách hàng”  đánh giá mức độ 

đạt được kết quả từ góc độ đáp ứng lợi ích của người dân, các nhóm khách hàng và 

các bên liên quan của tổ chức (ví dụ như các tổ chức kinh doanh, tổ chức xã hội, tổ 

chức chính trị và các tổ chức khác). 

 Tiêu chí 7: “Các kết quả đối với nhân viên”  đánh giá các kết quả từ góc độ 
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đáp ứng các lợi ích và nhu cầu của nhân viên trong tổ chức. 

 Tiêu chí 8: “Các  kết quả đối với xã hội” đánh giá các kết quả liên quan đến 

mức độ đáp ứng lợi ích của xã hội ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế. 

Tiêu chí 9: “Các kết quả chính”  đánh giá những kết quả chính trong việc tổ 

chức thực hiện kế hoạch chiến lược và kế hoạch ngắn hạn, bao gồm cả việc giải 

quyết các vấn đề chính trị. 

9 tiêu chí trên còn được tiếp tục chia nhỏ thành các tiêu chí thành phần. Tổng 

cộng 28 tiêu chí thành phần xác định các lĩnh vực ưu thế cần được đánh giá khi 

phân tích hoạt động của tổ chức. Mỗi tiêu chí thành phần bao gồm các lĩnh vực đề  

xuất để đánh giá, giúp xác định hoạt động của tổ chức có đáp ứng được các yêu cầu 

của yếu tố cấu thành đó hay không. Trên cơ sở đó giúp tổ chức xây dựng kế hoạch 

hành động, xác định các lĩnh vực ưu tiên cần hoàn thiện. Thực tiễn ứng dụng CAF 

cho thấy có thể sử dụng đa dạng các phương pháp và công cụ để hoàn thiện hoạt 

động theo từng tiêu chí của mô hình [6].     

Trên cơ sở các tiêu chí theo mô hình CAF và nguyên tắc chung xây dựng 

tiêu chí đánh giá đã trình bày ở trên, có thể xây dựng, lược bớt hay bổ sung các tiêu 

chí thành phần phù hợp với đặc thù hoạt động của mỗi tổ chức; có thể chỉnh sửa về 

cách diễn đạt và thiết kế các biểu mẫu thu thập thông tin và sử dụng các cách thức 

hướng dẫn thực hiện, cũng như lộ trình và các hình thức triển khai phù hợp./. 
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1.Tổ chức là:
- Tập hợp người
- Hoạt động theo cách thức nhất định
- Nhằm đạt được mục tiêu chung
Ví dụ:
- Doanh nghiệp
- Hợp tác xã
- Hội phụ huynh học sinh…

 
 

2. Tổ chức nhà nước
- Cơ quan lập pháp
- Cơ quan tư pháp
- Cơ quan hành pháp

Cơ quan hành pháp:
+ Cơ quan hành chính nhà nước
+ Đơn vị sự nghiệp công lập
+ Doanh nghiệp nhà nước
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3.Các yếu tố quan trọng của tổ chức
- Chức năng
- Nhiệm vụ
- Cơ cấu tổ chức
- Nhân sự
- Lãnh đạo
- Kinh phí hoạt động…

 
 

1.Theo quan niệm phổ biến thì:
- Đánh giá tổ chức là quá trình thu thập thông tin về kết quả hoạt

động của tổ chức và các yếu tố tác động tới kết quả hoạt động nhằm
có những điều chỉnh, thay đổi cần thiết.
- Lưu ý:

+ Kết quả
+ Yếu tố tác động
+ Điều chỉnh, thay đổi
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2. Mục tiêu đánh giá tổ chức
- Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong đánh giá
Ví dụ, mục tiêu là:
+ đánh giá kết quả
+ đánh giá nhân lực của tổ chức
+ đánh giá cơ cấu tổ chức...

- Tùy theo mục tiêu đánh giá sẽ có tiêu chí đánh giá tương ứng
- Ví dụ về dự thảo Đề án đánh giá tổ chức HCNN của Bộ NV:

Mục tiêu đánh giá là: đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức HCNN
để nâng cao HLHQ của công tác quản lý đối với các tổ chức HCNN

 
 

5 nhóm tiêu chí đánh giá được đưa ra:
+ Đánh giá về các yếu tố bảo đảm chất lượng:

* Chất lượng nguồn nhân lực
* Trách nhiệm công vụ của người đứng đầu tổ chức
* Quản lý tài chính, ngân sách nhà nước ....

+ Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý:
* Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch
* Mức độ phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức
* Thực hiện công tác ban hành văn bản
* Tỷ lệ % số tổ chức, đơn vị trực thuộc có sai phạm trong việc thực hiện CS, PL về 

ngành, lĩnh vực  thuộc phạm vi quản lý
* Tỷ lệ % số TC, ĐV trực thuộc bị khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến phạm vi 

quản lý
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* Kết quả công tác kiểm tra/ thanh tra và xử lý vi phạm
* Mức độ tham gia của dân, tổ chức vào quá trình quản lý.

+ Đánh giá về cung ứng dịch vụ công:
* Mức độ thuận tiện
* Khả năng đáp ứng...

+ Đánh giá về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức:
* Về thái độ của công chức
* Về thời gian, quy trình, thủ tục xử lý công việc...

+ Đánh giá của các tổ chức hành chính có liên quan:
* Đánh giá của lãnh đạo phụ trách tổ chức
* Đánh giá của tổ chức chịu sự quản lý trực tiếp...

 
 

- Từ ví dụ trên cho thấy gì?

+ Mục tiêu đánh giá phải rõ: chất lượng hoạt động của tổ
chức là gì

+ Tiêu chí đánh giá phải phù hợp: các tiêu chí có phản ánh
thực sự chất lượng hoạt động hay không
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1.Khắc phục phương pháp đánh giá hiện nay
- Cuối năm đánh giá CBCCVC:

+ Cả nước chưa đến 1 phần trăm không hoàn thành nhiệm vụ
- Đánh giá tổ chức: phần lớn qua báo cáo tổng kết năm

+ Đặc điểm báo cáo tổng kết: kết quả hoạt động thường chung chung, bằng chứng, 
chứng thực về kết quả hoạt động ít
- Đánh giá tổ chức hiện nay:

+ Không bám vào đánh giá kết quả hoạt động
+ Vì vậy chưa chỉ rõ kết quả đạt được
+ Vì vậy chưa chỉ rõ mặt yếu kém của tổ chức dẫn đến kết quả kém

 
 

2. Phương pháp ĐGDTKQ
-Tổ chức sinh ra là để làm cái gì đó
- Làm cái gì đó có nghĩa là sẽ đạt được cái gì đó
- Đạt được cái gì đó chính là kết quả hoạt động của tổ chức
- Đánh giá tổ chức có thể trên nhiều phương diện khác nhau:

+ Về kết quả hoạt động
+ Về nhân sự
+ Về cơ cấu tổ chức
+ Về lãnh đạo...
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- Lưu ý: chú trọng đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức
Tức là: đánh giá dựa trên kết quả
- Hệ thống quản lý theo kết qủa ( Performance Management System PMS) là một
tập hợp phương pháp tiếp cận và công cụ cho phép xác định được kết quả cần
đạt được và cách thức để đạt được các kết quả đó.

- Trong thực tiễn, kết quả hoạt động năm của một tổ chức:
+ Thường được xác định trong kế hoạch năm
+ Ví dụ: Kế họach công tác năm 2017 của Bộ Nội Vụ

Kế hoạch công tác năm của Cục Văn thư- Lưu trữ...
Nhận xét rút ra: Kết quả thường xác định không rõ

Cái để đo lường kết quả khó xác định
Khó đánh giá đạt được kết quả, hoàn thành kế hoạch

 
 

- Muốn đánh giá kết quả thì việc quan trọng là phải có kết
quả
- Lập kế hoạch dựa trên kết quả
- Các yếu tố của lập kế hoạch dựa trên KQ:
+ MỤC TIÊU: là trạng thái mới, sự thay đổi kỳ vọng mà kế

hoạch muốn tạo ra
Ví dụ: thông qua CCHC xây dựng một nền hành chính nhà

nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu
phục vụ dân, phục vụ xã hội ngày càng tốt hơn

Như vậy, MT thường là một phát biểu định tính, hướng đích
mà KH hướng tới

MT thường có tính lâu dài
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+ HOẠT ĐỘNG: là các công việc cụ thể phải thực hiện hướng tới
đạt kết quả
+ KẾT QUẢ: 
+ Là các tác động ngắn hạn hoặc trung hạn được tạo ra
+ Thường khó khi xác định
+ Sau khi có mục tiêu, cần xác định cho được các kết quả
+ Xác định được KQ mới giúp mô tả được thế nào là thành công, là thực

hiện thành công kế hoạch.
+ Phương pháp xác định kết quả:

Công thức: chuyển từ vấn đề ( tồn tại ) thành kết quả
Ví dụ:

Trẻ em bỏ học >>>     Tạo động lực khuyến khích các gia
đình đưa con em đến trường

 
 

Nông sản ở nông thôn bị thối hỏng trước khi tới chợ >>> Tăng
cường khả năng tiếp cận thị trường của người nông dân

Thủ tục hành chính phức tạp, phiền hà >>> Giảm sự phiền hà, phức
tạp của thủ tục hành chính

Kỹ năng giao tiếp công chức một cửa thấp >>> Nâng cao kỹ năng
giao tiếp của công chức một cửa....
Lưu ý: có khi phải chia nhỏ để đạt được kết quả quan trọng nhất

cần đạt, ví dụ:
Từ vấn đề thất nghiệp lớn, dẫn đến xác định kết quả chung phải

đạt là tăng tỷ lệ người có việc làm
Đây là kết quả có tính chung, nhưng nếu muốn nhấn kết quả quan trọng

nhất muốn đạt, cần trả lời mấy câu hỏi:
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+ Cho ai
+ Ở đâu
+ Bao nhiêu
+ Tới lúc nào

Kết quả cần xác định là: Tăng số việc làm ở nông thôn cho thanh
niên thêm 20% trong vòng 4 năm tới
- CHỈ SỐ KẾT QUẢ:
+ Ý nghĩa: quan trọng, dựa vào để biết có đạt kết quả hay 

không
+ Chỉ số là biến số định tính hoặc định lượng cho ta các

phương tiện để đo lường kết quả, là bằng chứng chứng tỏ đã
đạt được kết quả.

 
 

Lưu ý: Chỉ số kết quả không phải là kết quả.
Chuyển kết quả thành chỉ số kết quả:
+ Đo lường kết quả không phải là đo lường đầu vào, đầu ra
+ Phải chuyển hóa kết quả thành một tập hợp các chỉ số phản

ánh kết quả có thể đo được.
Ví dụ:
Vấn đề: Sinh viên có kết quả học tập kém
Kết quả: Cải thiện kết quả học tập của SV
Chỉ số KQ: Sự thay đổi điểm số của SV khi làm bài thi các kỳ.
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Lưu ý: có thể có nhiều chỉ số, nhưng không nên
quá nhiều chỉ số kết quả

Ví dụ trên Cải thiện kết quả học tập của SV, có thể có mấy chỉ số
sau:

+ Nâng cao trình độ giáo viên
+ Cải thiện chất lượng giáo trình
+ Nhưng: Chỉ số sự thay đổi điểm số của SV là chỉ số kết quả

trực tiếp cần lựa chọn
Kinh nghiệm cho thấy nhiều chỉ số là tốn kém, khó khăn, vì vậy

nên lựa chọn xác định một CS phản ánh trực tiếp kết quả.

 
 

Làm bài tập: Vấn đề - Kết quả - chỉ số KQ

- Vấn đề: thủ tục HC phức tạp gây tốn kém nhiều chi phí cho doanh nghiệp

- Kết quả: Giảm chi phí cho doanh nghiệp khi làm TTHC

- Chỉ số KQ: Mức độ giảm chi phí cho doanh nghiệp khi làm TTHC
Các ví dụ khác:
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- CHỈ TIÊU: là giá trị của chỉ số ở các mốc thời gian, là sự lượng hóa ý đồ kế 
hoạch phải đạt tới tại một thời điểm

Ví dụ: Chỉ tiêu trên 80% người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan 
HC vào năm 2020.

Ở đây: 
+ Vấn đề là: dân không hài lòng với HC
+ Kết quả là: Nâng cao sự hài lòng của dân
+ Chỉ số KQ là: Tỷ lệ hài lòng của người dân
+ Chỉ tiêu là trên 80%

 
 

- CHỈ SỐ GỐC ( TÌNH TRẠNG BAN ĐẦU ): chỉ tiêu 2020 là trên 80% dân
hài lòng, vậy năm 2016 đưa ra chỉ tiêu này thì sự hài lòng là %? Đây là chỉ số
gốc.
- NGUỒN, PHƯƠNG TIỆN KIỂM CHỨNG: là tài liệu, văn bản làm bằng

chứng chứng tỏ hoạt động hay kết quả đã hoàn thành
- ĐẦU VÀO: là nguồn lực mà chủ yếu là người, tiền để tiến hành các hoạt

động
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ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN KQ THỰC CHẤT BAO GỒM:
-THEO DÕI
- ĐÁNH GIÁ

+  Đối tượng TDĐG là Kế hoạch công tác năm của tổ chức
* Như vậy phải có Kế hoạch CCHC
* Kế hoạch phải được xây dựng trên cơ sở phương pháp dựa trên kết quả, tức là rõ:

Mục tiêu
Hoạt động
Kết quả
Chỉ số kết quả
Chỉ tiêu, chỉ số gốc
Trách nhiệm triển khai
Thời gian
Kinh phí

 
 

THEO DÕI LÀ GÌ
- Là hoạt động thường xuyên thu thập và phân tích thông tin về tiến độ thực

hiện KH, qua đó phát hiện các vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời có
biện pháp khắc phục

+ Các hoạt động có được triển khai không

+ Tiến độ thực hiện các hoạt động so với KH

+ Tình hình huy động và sử dụng kinh phí
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Như vậy việc theo dõi tương đối toàn diện, nhằm vào tất cả các hoạt
động của KH

- Có bao nhiêu hoạt động phải triển khai
- Thực trạng triển khai: 

+ Có hoạt động nào không triển khai
+ Thời gian có bảo đảm không ( bảo đảm, chậm, vượt...); 
+ Sử dụng kinh phí thế nào ( sử dụng tốt, không có kinh phí, kinh phí

bố trí không đủ theo KH...)
LƯU Ý: Theo dõi hoạt động hướng tổ chức vào thực

hiện một chuỗi hoạt động đã được xác định trước

 
 

ĐÁNH GIÁ LÀ GÌ
- Đánh giá là hoạt động định kỳ, thường là 6 tháng hoặc một năm nhằm xác

định việc hoàn thành mục tiêu, kết quả của KH, tức là kết quả hoạt động của
tổ chức
- Qua đó nhận diện được tác động của triển khai KH
- Đồng thời đưa ra được những điều chỉnh cần thiết cho xây dựng KH năm

tới
- Như vậy, khác với theo dõi, đánh giá chủ yếu tập trung vào xem xét việc

có hoàn thành, đạt được các kết quả của kế hoạch hay không
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TÓM TẮT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC DỰA TRÊN KẾT 
QUẢ:  

- KHUNG THEO DÕI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHỈ SỐ GỐC    CHỈ TIÊU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
 

- CÁC YẾU TỐ CHÍNH CỦA ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC DỰA TRÊN KẾT QUẢ:
+ XÁC ĐỊNH RÕ KẾT QUẢ PHẢI ĐẠT THÌ SAU MỚI ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC
+ KẾT QUẢ PHẢI ĐẠT CỦA TỔ CHỨC: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM
+ LẬP KẾ HỌACH DỰA TRÊN KẾT QUẢ

* MỤC TIÊU
* KẾT QUẢ : KHÓ XÁC ĐỊNH
* HOẠT ĐỘNG
* CHỈ SỐ KẾT QUẢ: KHÓ XÁC ĐỊNH
* CHỈ SỐ GỐC
* CHỈ TIÊU
* THỜI GIAN
* NGUỒN LỰC
* TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 
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- THEO DÕI CÁC HOẠT ĐỘNG
- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
- ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT SAU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
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KINH NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ 
CHỨC TRONG KHU VỰC CÔNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA  

TRÊN THẾ GIỚI 
 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 
Trưởng khoa, Học viện Hành chính Quốc gia 

 

1. Kinh nghiệm của Mỹ 

Ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20, Chính phủ Mỹ đã vận dụng lý thuyết 
về đánh giá tổ chức nói chung vào thực tiễn đánh giá các tổ chức trong khu vực 
công nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ, lấy lại niềm tin của người 
dân vào chính quyền. Năm 1913, Tổng thống Mỹ W. H. Taff thành lập Ủy ban 
quốc gia về hiệu suất. Năm 1916, Chính phủ Mỹ thành lập Viện Nghiên cứu hiệu 
quả quản lý, năm 1928 thành lập Ủy ban quốc gia về tiêu chuẩn địa phương với 
mục đích nghiên cứu xây dựng các chỉ số tiêu chuẩn, chuẩn mực để làm căn cứ 
đánh giá. Vào cuối những năm 1930, ở Mỹ lần đầu tiên ra mắt cuốn cẩm nang về 
quản lý nhà nước, trong đó chỉ dẫn về phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan quản lý cấp địa phương6. Năm 1973, Chính phủ Mỹ đã công bố 
“Phương án xác định hiệu suất công tác của chính phủ liên bang” nhằm hệ thống 
hóa, qui phạm hóa, thường xuyên hóa việc đánh giá hiệu quả các tổ chức công 
cộng. Theo phương án này, cơ quan hữu quan đã đề ra hơn 3.000 tiêu chí để cục 
thống kê lao động tiến hành thống kê và phân tích hiệu quả công tác của các cơ 
quan chính phủ7.  

Đặc biệt, năm 1993, Nghị viện Mỹ thông qua Luật hiệu quả và kết quả của 
chính phủ (Government Performance and Results Act of 1993; viết tắt là GPRA); 
được sửa đổi, bổ sung vào năm 2010 là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thiết lập hệ 
thống đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành pháp.  
                                           
6 Đánh giá hiệu quả hoạt động trong khu vực công ở Mỹ, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân, Th.S Đoàn Văn Dũng 
7 Đánh giá hoạt động của Chính phủ, Diệp Văn Sơn 
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Luật GPRA được áp dụng cho hầu hết các cơ quan trong ngành hành pháp 
Mỹ (không áp dụng cho cơ quan lập pháp và tư pháp). Theo luật GPRA, mỗi cơ 
quan hành pháp của chính quyền liên bang phải thiết lập một kế hoạch chiến lược 
với các mục tiêu dài hạn, những kế hoạch tác nghiệp hàng năm với các mục tiêu 
liên quan đến thực hiện kết quả và bản báo cáo kết quả hàng năm. Trong 5 năm đầu 
từ khi thực hiện Đạo luật GPRA,  các cơ quan đã vận hành hệ thống đo lường kết 
quả công việc để giúp họ đạt được kết quả tốt hơn. Hệ thống này không chỉ được sử 
dụng ở chính phủ liên bang mà còn được áp dụng khá phổ biến trong các cơ quan 
hành chính của chính quyền bang, chính quyền địa phương cũng như các chương 
trình tài chính và tổ chức phi lợi nhuận.  

Theo luật GPRA, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động của các tổ chức 
hành pháp thuộc chính quyền liên bang dựa trên ba nền tảng: kế hoạch chiến lược; 
kế hoạch tác nghiệp hàng năm; Báo cáo kết quả thực hiện công việc hay chương 
trình của cơ quan8 và phải được công khai rộng rãi trên website, gửi đến cơ quan 
quản lý ngân sách của Chính phủ và đệ trình lên Tổng thống, Nghị viện9. 

Kế hoạch chiến lược (thường là kế hoạch 5 năm) xác định nhiệm vụ và các 
mục tiêu chiến lược và dài hạn của cơ quan. Một kế hoạch chiến lược bao gồm 
nhiệm vụ chiến lược và hệ thống các mục tiêu dài hạn (thường được coi là kết quả 
đầu ra). Đây là cơ sở cho việc đánh giá kết quả đầu ra. 

 Các mục tiêu này có thể được định lượng hoặc không nhất thiết phải mang 
tính định lượng tùy thuộc tính chất hoạt động của cơ quan. Nếu mục tiêu chiến lược 
không được lượng hóa thì cơ quan đó phải cho biết các công cụ đo lường được sử 
dụng để đánh giá kết quả đầu ra.   

Kế hoạch chiến lược bao gồm một hệ thống các mục tiêu tác nghiệp và mô tả 
mối quan hệ giữa hệ thống mục tiêu này với mục tiêu dài hạn. Đồng thời, kế hoạch 
                                           
8Government Performance Results Act of 1993 
9 GPRA Modernization Act of 2010 
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này cũng bao gồm một bản mô tả ngắn gọn những yếu tố bên ngoài có thể ảnh 
hưởng đến việc đạt được mục tiêu dài hạn và các nguồn lực cần thiết nhất để thực 
hiện và không nhất thiết phải diễn giải các khoản chi phí được sử dụng cho kế 
hoạch. 

Các mục tiêu chiến lược được thiết lập bởi người đứng đầu của cơ quan. 
Nhiều mục tiêu chiến lược lại được thiết lập trên cơ sở quy định của pháp luật. 
Sự phát triển của kế hoạch chiến lược là một quá trình “mở” trong đó có mối liên 
hệ chặt chẽ giữa nhà nước và công dân.  

Mỗi bản kế hoạch chiến lược phải bao quát quá trình hoạt động trong thời 
gian ít nhất 4 năm và phải phản ánh được: cách thức cơ quan hợp tác với các cơ 
quan khác để đạt được mục tiêu của mình cũng như mục tiêu ưu tiên cần đạt được 
của chính phủ; cách thức đạt kết quả của cơ quan phù hợp với quan điểm và đề xuất 
của cơ quan tham vấn. Hơn nữa, Luật GPRA sửa đổi, bổ sung năm 2010 còn cho 
phép người đứng đầu cơ quan điều chỉnh kế hoạch đồng thời yêu cầu các cơ quan 
tham vấn với các ủy ban thích hợp của Quốc hội về kế hoạch chiến lược ít nhất 2 
năm một lần. 

Kế hoạch tác nghiệp hàng năm bao gồm các mục tiêu thực thi công việc có 
thể lượng hóa được với các cấp độ mục tiêu trong một năm tài khóa nhất định. Kế 
hoạch này mô tả một cách cơ bản quá trình vận hành, kỹ năng và công nghệ, nguồn 
nhân lực, thông tin và các nguồn lực khác cần thiết cho việc đạt được các mục tiêu 
đồng thời thiết lập các công cụ đo lường kết quả đầu ra. Các cơ quan phải chuẩn bị 
2  đến 3 bản kế hoạch tác nghiệp. Bản thứ nhất là kế hoạch ban đầu, được gửi cho 
Văn phòng quản lý ngân sách (OMB) và đệ trình lên Tổng thống. Các cơ quan sẽ 
điều chỉnh lại kế hoạch và các mục tiêu trọng điểm nếu OMB và Tổng thống yêu 
cầu xem xét lại. Bản kế hoạch thứ hai là kế hoạch cuối cùng, được gửi cho Nghị 
viện. Bản thứ ba (nếu có) là bản kế hoạch điều chỉnh, trong đó phản ánh các hoạt 
động của cơ quan trên nguồn ngân sách được cấp. 
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Bản báo cáo kết quả đánh giá kế hoạch thực thi công việc trong năm tài khóa 
gần nhất; chỉ ra những mục tiêu chưa đạt được và giải trình nguyên nhân vì sao mục 
tiêu đó không đạt được; đề xuất biện pháp giải quyết vấn đề. Không không muộn 
quá ngày 31 tháng 5 mỗi năm, thủ trưởng của cơ quan chuẩn bị bản báo cáo kết quả 
thực thi công việc của năm tài khóa trước trình Tổng thống và Nghị viện. 

Sau khi xem xét bản báo cáo của cơ quan gửi đến, trong năm tài chính, người 
đứng đầu Văn phòng Quản lý Ngân sách sẽ xác định chương trình hoặc hoạt động 
của cơ quan nào đạt yêu cầu đồng thời gửi báo cáo đến thủ trưởng cơ quan, các Ủy 
ban của Quốc hội, Văn phòng trách nhiệm Chính phủ (GAO) các mục tiêu hoặc 
hoạt động chưa đạt được. Cơ quan chưa đạt được mục tiêu cần đệ trình kế hoạch cải 
tiến một cách hiệu quả nhất với các mốc quan trọng có thể định lượng được; đồng 
thời chỉ định một quan chức cấp cao để giám sát quá trình cải tiến này. Đối với cơ 
quan không hoàn thành mục tiêu trong 2 năm tài chính liên tiếp, cần đệ trình cho 
Quốc hội bản mô tả các hoạt động mà chính quyền sẽ thực hiện để cải thiện hiệu 
suất, có thể bao gồm các thay đổi theo luật định hoặc  kế hoạch hành động và đề 
xuất bổ sung nguồn tài chính cần thiết cho việc đạt được mục tiêu. Trong trường 
hợp cơ quan không đạt được mục tiêu trong 3 năm tài chính liên tiếp, Văn phòng 
Quản lý ngân sách có trách nhiệm gửi đề xuất cho Quốc hội về kế hoạch cải thiện 
hoạt động trong thời hạn 60 ngày bao gồm các đề xuất ủy quyền lại, các thay đổi 
theo luật định hoặc cắt giảm ngân sách chính phủ cho cơ quan đó.  

Theo luật GPRA, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành pháp được 
đặt trong tương quan so sánh giữa kết quả hoạt động của cơ quan và nguồn ngân 
sách được sử dụng cho hoạt động đó. Tuy nhiên, đánh giá theo luật GRRA gặp phải 
một số khó khăn nhất định. Theo báo cáo của GAO, 19 trên 24 cơ quan được GAO 
khảo sát gặp khó khăn trong việc tổng hợp dữ liệu kết quả hoạt động. Chỉ có 5 cơ 
quan đã đệ trình được báo cáo tài chính năm 2000 lên Quốc hội bao gồm các đánh 
giá về tính đầy đủ và độ tin cậy của dữ liệu theo yêu cầu của Đạo luật Hợp nhất Báo 
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cáo năm 2000. GAO cho biết 19 cơ quan còn lại nộp bản báo cáo đánh giá kết quả 
hoạt động không đầy đủ. GAO cũng chỉ ra rằng chỉ có sáu cơ quan sử dụng một 
thước đo tiêu chuẩn để đo dữ liệu hiệu suất: bốn cơ quan đã sử dụng các tiêu chuẩn 
của Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB), một cơ quan sử dụng một công cụ tự 
đánh giá và một cơ quan khác thuê một nhà thầu10.  

Hiện nay, các tổ chức hành pháp ở trung ương và địa phương ở nước Mỹ đã 
áp dụng một cách đa dạng và linh hoạt một số phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt 
động của tổ chức tư nhân vào đánh giá hoạt động của tổ chức mình, trong đó có 
phương pháp đánh giá theo thẻ điểm cân bằng. Phương pháp đánh giá theo thẻ điểm 
cân bằng được áp dụng ở các cơ quan hành pháp trung ương và chính quyền địa 
phương ở nước Mỹ. Đánh giá hoạt động của mỗi cơ quan hành pháp theo bốn tiêu 
chuẩn: 1) định hướng khách hàng: bảo đảm an ninh, tỷ lệ tội phạm giảm; 2) định 
hướng tài chính: khả năng thu thuế, tạo ra nguồn thu cho ngân sách, hiệu quả chi 
tiêu tài chính; 3) định hướng quá trình hoạt động nội bộ: đổi mới quy trình hoạt 
động nội bộ, kế hoạch nâng cấp chất lượng cung ứng dịch vụ công; 4) định hướng 
hoàn thiện và phát triển: khả năng nâng cao về kỹ năng làm việc của công chức; 
mức độ vận dụng các thành tựu khoa học vào quản lý11.  

Ví dụ đánh giá theo thẻ điểm cân bằng tại Tổ chức dịch vụ tài chính và kế 
toán quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng (The Defense Finance and Accounting 
Service -DFAS)12. Tầm nhìn của tổ chức là trở thành một nhà cung cấp tài chính kế 
toán đẳng cấp thế giới; một đối tác tài chính sáng tạo và tin cậy. Đánh giá hiệu quả 
hoạt động của tổ chức dựa trên 4 tiêu chí: 

Thứ nhất, định hướng khách hàng. Hoạt động của tổ chức tập trung vào giải 

                                           
10Yannis A.Pollalis, Marc Gartenberg, Barbara Edmunds, Apply the balanced scorecard methodology in the public 
sector: the case of the department of defense in the United States 
11Đánh giá hiệu quả hoạt động trong khu vực công ở Mỹ, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân, Th.S Đoàn Văn Dũng 
12Yannis A.Pollalis, Marc Gartenberg, Barbara Edmunds, Apply the balanced scorecard methodology in the public 
sector: the case of the department of defense in the United States 
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quyết yêu cầu của khách hàng: thông tin chính xác, dữ liệu toàn vẹn, chất lượng 
dịch vụ khách hàng, cung cấp sản phẩm kịp thời, hiểu được khách hàng, cung cấp 
cho khách hàng các tài nguyên, thông tin theo hình thức trực tuyến. 

Thứ hai, định hướng tài chính. Định hướng tài chính của tổ chức nhằm mục 
tiêu giảm chi phí cho khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ; phát triển phương pháp 
cắt giảm chi phí, nâng cao kết quả một cách hiệu quả nhất; giảm đầu mối hoặc tổ 
chức lại các phòng ban, bộ phận. 

Thứ ba, định hướng quá trình hoạt động nội bộ. Quá trình hoạt động nội bộ 
của tổ chức tập trung vào các giải pháp về chất lượng, đổi mới và tính hệ thống. 

Thứ tư, định hướng hoàn thiện và phát triển. Trong đó, tổ chức tập trung đầu 
tư vào việc giáo dục, đào tạo cho nhân viên,  tạo động lực làm việc cho nhân viên, 
tăng cường công nghệ thông tin và hệ thống thông tin.   

Việc áp dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng mang lại lợi ích cho DFAS. 
Thẻ điểm cân bằng đưa ra chiến lược của tổ chức vào thực tiễn; giúp sắp xếp các 
mục tiêu, biện pháp để điều phối các sáng kiến; thúc đẩy quá trình phân bổ vốn và 
tài nguyên; giúp các cá nhân và các nhóm trong tổ chức tập trung vào các ưu tiên 
chiến lược. Thẻ điểm cân bằng đã giúp cho DFAS xác định một cách rõ ràng và 
thống nhất chiến lược của tổ chức và làm thế nào để đạt được chiến lược đó. 

Bên cạnh đó, do Mỹ là nhà nước liên bang nên có sự đa dạng trong cách thức 
đánh giá ở các bang. Một số bang của Mỹ thực hiện đánh giá và chấm điểm hiệu 
quả hoạt động của tổ chức công trên 8 tiêu chí13: 

- Tính minh bạch và trách nhiệm; 
- Hiệu quả sử dụng các nguồn lực; 
- Khả năng thích ứng với sự thay đổi: đổi mới quản lý, kịp thời điều chỉnh kế 
hoạch phát triển khi có sự thay đổi; 

                                           
13 PGS.TS Nguyễn Đăng Thành, Đo lường và đánh giá hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, NXB Lao động, năm 
2012 
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- Chỉ số tính hiệu lực, hiệu quả kinh tế: khả năng tìm nguồn tăng thu; khả năng 
thu thuế; hiệu quả trong việc thu thuế; hiệu quả sử dụng ngân sách; hiệu quả kinh 
tế; 
- Điều hành nội bộ: Năng lực về tuyển dụng công chức đúng yêu cầu công 
việc; Phát triển năng lực công chức thường xuyên và hiệu quả; Năng lực về thực thi 
công việc – lập kế hoạch phát triển; Năng lực về thực thi công việc – phối hợp 
trong bộ máy; Năng lực về thực thi công việc – theo dõi, giám sát công việc; Năng 
lực về thực thi công việc – hoàn thành kế hoạch; 
- Khả năng, cơ hội tiếp cận các dịch vụ công; 
- Chất lượng các dịch vụ công cơ bản: Môi trường bảo đảm, An ninh trật tự, 
Cơ hội phát triển của cộng đồng, công dân. 

 2. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh 

Từ những năm 1980, Anh là quốc gia đi đầu trong phong trào cải cách hành 
chính với trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành 
chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, 
việc đánh giá hiệu quả hoạt động của khu vực công được Chính phủ Anh có vai trò 
quan trọng. Xuất phát từ nguyên tắc cơ bản: Không đánh giá thì không thể quản lý, 
báo cáo của Ủy ban Kiểm toán quốc gia chỉ rõ: “Việc đánh giá hiệu quả hoạt động 
của các tổ chức thuộc chính phủ là cần thiết và quan trọng. Nó cho phép chính phủ 
nhìn nhận được đã đạt được mục tiêu ưu điên đề ra và tìm được cách thức để đạt 
được mục tiêu một cách hiệu quả, ít tốn kém nhất”. Cụ thể hơn, các kết quả đánh 
giá sẽ là căn cứ cho quá trình chi tiêu ngân sách, góp phần đảm bảo việc chi ngân 
sách đúng, tiết kiệm và có hiệu quả. Đồng thời, đánh giá hoạt động của các tổ chức 
hành chính và đơn vị sự nghiệp công được công khai sẽ góp phần để công chúng 
hiểu được các kết quả đạt được của chính phủ, mức độ cải tiến dịch vụ mà chính 
phủ cung cấp nhằm gia tăng niềm tin của người dân đối với chính phủ [6]. 
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Do đó, trong vòng gần 40 năm trở lại đây, các nghiên cứu về đánh giá hoạt 
động trong khu vực công như đánh giá theo tiêu chuẩn (benchmarking), đánh giá 
thực thi công vụ theo định hướng kết quả, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức, 
đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước… đã được phát triển 
và ứng dụng ở nước Anh. Điểm chung của các cách thức đánh giá này là nhìn nhận 
mối liên hệ giữa các nguồn lực đầu vào, kết quả đầu ra, tác động, hiệu lực và hiệu 
quả trong hoạt động của các tổ chức thuộc khu vực công. Trong đó, đánh giá hiệu 
quả hoạt động của tổ chức thuộc khu vực công ở Anh là công việc tuy phức tạp 
nhưng có nhiều điểm nổi bật là bài học kinh nghiệm cho nhiều quốc gia trên thế 
giới học tập. 

Các cơ quan có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đánh giá hoạt động 
của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Anh là Ủy ban 
kiểm toán quốc gia (National Audit Office – NAO), Văn phòng thống kê (ONS) và 
năm 2005 Văn phòng Thống kê thành lập Trung tâm đánh giá hoạt động chính phủ 
và các chính quyền địa phương thuộc bộ máy của Văn phòng Thống kê Vương 
quốc Anh. 

Hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị 
sự nghiệp công được thực hiện ở cả cấp độ đạt được mục tiêu tổ chức và cả cấp độ 
hiệu suất cung cấp đối với mỗi dịch vụ cung cấp. Ở cấp độ tổ chức, một hình thức 
quản lý công vụ làm căn cứ cơ bản cho việc đánh giá hoạt động của các tổ chức 
thuộc khu vực công nổi bật ở Anh đó là các Bản Thỏa thuận. Điểm đặt biệt trong 
các Bản Thỏa thuận này đó là nó bao gồm các mục tiêu và các chỉ số được lượng 
hóa, chi tiết hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý thực thi và đánh giá 
hiệu quả hoạt động đối với mỗi đơn vị trong bộ máy chính phủ. Đối với các bộ 
phận thuộc cơ quan trung ương, từ năm 1998, Chính phủ Anh ban hành cácThỏa 
thuận dịch vụ công (Public service Agreement). Trong bản thỏa thuận đầu tiên này 
có chứa 600 mục tiêu thực thi ở 35 lĩnh vực. Các thỏa thuận cung cấp dịch vụ này 
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thay đổi 3 năm một lần là những ưu tiên thực hiện của chính phủ trong vòng 3 năm, 
bao gồm các mục tiêu thực thi đo lường được và các chỉ số được định nghĩa cho 
mỗi bộ trong chính phủ, các mục tiêu này có liên quan đến chu trình ngân sách và 
tính trách nhiệm của mỗi cơ quan. Chi tiết hóa hơn bản thỏa thuận này là các thỏa 
thuận cung cấp dịch vụ (Service delivery Agreement), trong đó có chứa các mục 
tiêu ở cấp thấp hơn và chi tiết hơn. Đến năm 2010, Các bản thỏa thuận dịch vụ 
công bị bãi bỏ bởi chính phủ Coalition. Bản thỏa thuận dịch vụ công cuối cùng có 
chứa 30 ưu tiên thực hiện với 160 chỉ số đánh giá. 

Ở địa phương, các Thỏa thuận trên các lĩnh vực ở địa phương (Local areas 
agreement) cũng được ban hành lần đầu tiên vào năm 2004, thay đổi 3 năm 1 lần, là 
những thỏa thuận giữa chính quyền trung ương và địa phương về những mục tiêu 
chiến lược cả hai bên cùng chia sẻ thực hiện. Đồng thời, trong bản thỏa thuận này 
cũng chứa các mục tiêu mà chính quyền địa phương cam kết phải đạt được.Tại các 
bản thỏa thuận trên các lĩnh vực ở địa phương thường bao gồm 4 ưu tiên mục tiêu 
sau đây: 

- Trẻ em và thanh thiếu niên 
- Cộng đồng an toàn và mạnh mẽ hơn. 
- Sức khỏe cho cộng đồng và các vấn đề với người cao tuổi. 
- Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Từ các ưu tiên lớn trên được chia thành 198 chỉ số quốc gia, và cả 198 chỉ số 
này đều được đánh giá (tham khảo chi tiết ở phụ lục). Mỗi chỉ số được lượng hóa 
hoặc mô tả ngắn gọn. Hầu hết các chỉ số được mô tả chi tiết về cách thức thực hiện 
để làm căn cứ cho việc có thể đánh giá được. Những thông tin đó được mô tả đầy 
đủ trong quyển “Chỉ số quốc gia cho chính quyền địa phương và các đối tác: Định 
nghĩa”. Như vậy, khi đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, chủ 
thể đánh giá sẽ đánh giá theo bộ 198 chỉ số và với bộ tiêu chí này sẽ cho ra kết quả 
rõ ràng, đầy đủ, chính xác [3]. 
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Bên cạnh việc sử dụng các chỉ tiêu từ các bản thỏa thuận dịch vụ và chỉ số 
đánh giá được thiết kế, việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ Anh cũng 
có nhiều bước tiến kể từ năm 1998. Trong báo cáo toàn diện về hiệu quả của khu 
vực công trong giai đoạn 2014-2015, Chính phủ Anh nhấn mạnh năng suất khu vực 
công là một thành phần quan trọng của hiệu quả khu vực công. Hiệu quả của các cơ 
quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đề cập đến “toàn bộ quá trình 
chuyển tiền công vào các kết quả mong muốn. Nó có thể được chia thành: làm việc 
đúng tức là đạt được mục tiêu và làm việc đúng đắn, tức là đạt được những kết quả 
như mong muốn với chi phí thấp hơn”. Năng suất của khu vực công được định 
nghĩa là mối quan hệ lượng sản phẩm đầu ra được tạo ra cho từng đơn vị đầu vào. 
Vai trò của việc đánh giá năng suất trong tổng thể đánh giá hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức thuộc khu vực công ở Anh được thừa nhận và thực hiện từ năm 1998. 

Trước đó, tuy thừa nhận vai trò của việc đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ 
chức thuộc khu vực công nhưng ở Anh, việc đánh giá này chủ yếu dựa vào quy ước 
kết quả đầu ra = đầu vào. Nói cách khác, cách đánh giá này đo lường đầu ra bởi các 
kết quả đầu vào, sự tăng trưởng sản lượng luôn bằng tăng trưởng từ đầu vào.Quy 
ước đánh giá này hàm ý hiệu quả trong hoạt động của tổ chức hành chính và đơn vị 
sự nghiệp công không thể thay đổi theo thời gian. Điều này có nghĩa là không có 
khả năng chính phủ thực hiện bất kỳ cải tiến nào trong các dịch vụ mà nó cung cấp 
trong mức tài nguyên hiện có. 

Từ năm 1998, Chính phủ Anh bắt đầu có những thay đổi trong đánh giá hiệu 
quả hoạt động khi đánh giá trực tiếp các kết quả đầu ra và so sánh với chi phí đầu 
vào. Năm 2005, trong bản báo cáo cuối cùng của nhà kinh tế Atkinson, người được 
Ủy ban kiểm toán quốc gia ủy nhiệm việc đánh giá các kết quả đầu ra và hiệu suất 
hoạt động năm 1998, ông đã đề xuất những khuôn khổ và nguyên tắc để đánh giá 
trong một số lĩnh vực chủ chốt như y tế và giáo dục. Điểm mấu chốt trong cách 
thức đánh giá của Atkinson là đánh giá trực tiếp các kết quả đầu ra trong tương 
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quan với chi phí đầu vào. Như vậy về cơ bản phải đo lường được: chi phí đầu vào 
và kết quả đầu ra [5]. 

 So với đo lường kết quả đầu ra, việc tính toán chi phí đầu vào là đơn giản 
hơn. Vì đầu vào là các nguồn lực được mua trong khuôn khổ thị trường nơi có giá 
hiện hữu, do đó nó tương tự như đo lường đầu vào của khu vực tư nhân. Đo lường 
đầu vào là bao gồm tất cả các nguồn lực được sử dụng để tạo ra hàng hóa dịch vụ. 
Có ba loại đầu vào bao gồm: lao động, chi phí trung gian và chi phí vốn. Ví dụ đầu 
vào của dịch vụ công bao gồm: 

- Lao động: tất cả nhân viên tham gia tạo ra hàng hóa dịch vụ như 
bác sĩ, y tá, trợ lý y tế trong dịch vụ y tế, giáo viên, trợ lý giảng dạy, cán bộ 
hành chính trong dịch vụ giáo dục. 

- Hàng hóa và dịch vụ: ví dụ thuốc theo toa, giường bệnh, thiết bị 
phẫu thuật trong dịch vụ y tế; sách giáo khoa, thiết bị văn phòng, bàn làm 
việc cho dịch vụ giáo dục. 

- Vốn: ví dụ bệnh viện trong các dịch vụ sứ khỏe hay trường học 
và trang thiết bị máy tính cho dịch vụ giáo dục. 

Việc đánh giá trực tiếp kết quả đầu ra có nghĩa là đo lường bằng cách 
đếm dịch vụ mà người tiêu dùng nhận được. Các kết quả đầu ra của Chính phủ 
Anh có thể được phân chia thành hai loại: một là dịch vụ cho cá nhân, có nghĩa 
là dịch vụ được sử dụng bởi một cá nhân gia đình như giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe. Hai là dịch vụ cho tập thể công cộng, nghĩa là dịch vụ cung cấp cho toàn 
xã hội như quốc phòng, luật pháp, trật tự… Các kết quả đầu ra này dù là cho cá 
nhân hay cho xã hội đều được đánh giá ở hai mặt: số lượng hàng hóa dịch vụ và 
chất lượng hàng hóa dịch vụ. Không giống như các khu vực khác, các kết quả 
đầu ra của khu vực công là phi thị trường, nghĩa là không giao dịch trên thị 
trường, cơ chế giá cả không theo thị trường. Tuy nhiên không có nghĩa là chính 
phủ và người dân không đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức thuộc khu 
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vực công mà chỉ là cách thức đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức này 
sẽ khó khăn, phức tạp hơn so với khu vực tư tuân theo những quy luật thị 
trường. Do đó, chỉ có hai cách thức để đo lường được kết quả đầu ra: Một là: 
đầu ra = đầu vào > phương tiện. Hai là: trực tiếp đếm các đầu ra. Tuy nhiên số 
lượng dịch vụ cung cấp trong hoạt động của mỗi đơn vị là nhiều và có tính chất 
không giống nhau, do đó, cần sử dụng biện pháp trọng số. Có nghĩa là chuyển 
đổi lượng của các đơn vị dịch vụ khác nhau về cùng một đơn vị dịch vụ theo 
tiêu chí tầm quan trọng của hàng hóa dịch vụ. Cách thức đánh giá này đánh giá 
trực tiếp những kết quả đầu ra của các hoạt động trọng số tạo giá trị. Ví dụ:Các 
chỉ số đánh giá đầu ra của dịch vụ công bao gồm: 

- Đánh giá kết quả y tế được đo theo trọng số chỉ số cho các dịch 
vụ y tế quốc gia và dịch vụ sức khỏe gia đình (số lần tư vấn của bác sĩ, đơn 
thuốc, xét nghiệm thị giác, điều trị nha khoa…)  

- Đánh giá kết quả đầu ra giáo dục được đo bằng trọng số là số 
học sinh được thay đổi về chất lượng 

- Đánh giá an sinh xã hội được đo bằng số lượng yêu cầu bồi 
thường đối với 24 lợi ích lớn nhất 

- Đánh giá dịch vụ chữa cháy được đo bằng số vụ cháy, số lần 
tham gia các dịch vụ đặc biệt liên quan đến cháy và phòng cháy được tính 
gián tiếp. 

Hiệu quả cung cấp dịch vụ do khu vực nhà nước thực hiện được tính theo 
công thức sau: 

Hiệu quả = kết quả đầu ra  chi phí đầu vào [4]. 

Chính phủ Anh chấp nhận khuyến nghị của Atkinson về đánh giá hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan thuộc chính phủ và Văn phòng Thống kê có chức năng 
lãnh đạo việc thực hiện đánh giá theo những nguyên tắc và khuyến nghị của 
Atkinson. Văn phòng Thống kê đã thành lập Trung tâm đánh giá hoạt động của 
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chính phủ .Vai trò của Trung tâm là tiếp tục thực hiện và phát triển những khuyến 
nghị của Atkinson vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ. Năm 2006, 
Trung tâm đánh giá hoạt động của Chính phủ có bản báo cáo đầu tiên trong đó chỉ 
ra quá trình và kế hoạch đánh giá hiệu quả trong lĩnh vực y tế và giáo dục ở Anh. 
Hiện nay, có khoảng 63% lĩnh vực của chính phủ Anh được đánh giá theo cách 
thức này bao gồm giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm sóc xã hội, trật tự công cộng 
và an toàn, tòa án, chữa cháy, nhà tù, quản chế…  

Như vậy, trọng tâm trong cách thức đánh giá hiệu quả hoạt động của phần 
lớn tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công về y tế và giáo dục ở 
Anh hiện nay là: xác định các kết quả đầu ra đạt được, chi phí đầu vào và hiệu quả 
là tỉ lệ giữa kết quả đầu ra trong tương quan với chi phí đầu vào. 

Tóm lại, Anh là quốc gia đi đầu trong nghiên cứu và thực hiện cách thức 
đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công. Để đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức thuộc khu vực công, bên 
cạnh việc đánh giá các tổ chức, bộ phận đã hoàn thành mục tiêu đề ra hay chưa, 
Chính phủ Anh còn nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệu suất thực hiện cung cấp 
dịch vụ công, có nghĩa là tổ chức hoàn thành mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất. 

3. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam  

Nghiên cứu cách thức đánh giá tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công ở một số nước phát triển trên thế giới như đã trình bày ở trên cung cấp 
cho nước ta một số bài học kinh nghiệm dưới đây: 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức thuộc khu vực công là một việc 
khó khăn và phức tạp, đặc biệt đối với các tổ chức hành pháp do mục tiêu của tổ 
chức này thường mang tính định tính, khó lượng hóa thông qua các chỉ tiêu kinh tế 
cụ thể như các tổ chức ở khu vực tư nhân. Do đó, để đánh giá hiệu quả hoạt động 
của tổ chức thuộc khu vực công cần có cách thức đánh giá phù hợp với mỗi loại 
hình tổ chức hành pháp đồng thời áp dụng những thành tựu của cách thức đánh giá 
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tổ chức tư nhân vào các tổ chức thuộc khu vực tư. 

- Do đặc thù của các tổ chức hành pháp nên bên cạnh các tiêu chí định lượng, 
cần phải chú ý cả các tiêu chí định tính  

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành pháp cần được thể chế hóa 
bằng các văn bản pháp luật và thiết lập các cơ quan có trách nhiệm thực hiện công 
việc này. Cần kết hợp giữa đánh giá nội bộ (tự đánh giá) và đánh giá bên ngoài 
(được thực hiện bởi tổ chức độc lập bên ngoài). 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức cần dựa trên nền tảng mục tiêu 
chiến lược, kế hoạch tác nghiệp cụ thể của tổ chức để đo lường mức độ đạt được 
mục tiêu của mỗi bộ phận, tổ chức. Đồng thời, cần làm rõ mục tiêu/kết quả cần đạt 
được ngay từ đầu mỗi chu trình đánh giá. Mặc dù có thể có khó khăn, nhưng trong 
đánh giá hiệu quả hoạt động, các kết quả đạt được trong tương quan so sánh với chi 
phí cho hoạt động đó cũng là nội dung quan trọng cần được làm rõ./. 
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                                                                                                       ThS. Chế Viết Sơn
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          Nhà nước có hai chức năng cơ bản, đó là quản lý và phục vụ. 

 Phục vụ giờ đây, có thể được hiểu sâu rộng hơn chính là dịch vụ. 

 Chức năng quản lý chủ yếu được thực hiện bởi các tổ chức hành chính nhà 
nước. Một trong những mục tiêu chúng ta đang hướng tới là tăng cường sự kết hợp 
giữa quản lý nhà nước theo ngành hoặc lĩnh vực, với quản lý nhà nước theo lãnh 
thổ. 

          Chức năng phục vụ, dịch vụ chủ yếu được tổ chức thực hiện bởi các đơn vị 
sự nghiệp công lập. Một trong những mục tiêu chúng ta đang hướng tới là nâng cao 
mức độ hài lòng của tổ chức và công dân (khách hàng) đối với chất lượng dịch vụ 
công. (Theo nội dung Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai 
đoạn 2011 – 2020: Phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của tổ chức, công 
dân đối với chất lượng dịch vụ của hai ngành Giáo dục và Y tế là 80 %). 

 Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân cũng chính là thước đo hiệu quả quản 
lý đối với các cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng dịch vụ của các đơn vị 
sự nghiệp công (bằng cả hai phương pháp: trực tiếp và trực tuyến). 

 Như vậy, các tổ chức hành chính nhà nước chủ yếu thực hiện chức năng 
quản lý. 

 Quản lý, là quá trình tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý, 
nhằm đạt được mục tiêu quản lý (tác động bằng công cụ quản lý và phương pháp 
quản lý). 
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 Chu trình quản lý được tiến hành qua các bước: Hoạch định (lập kế hoạch) - 
tổ chức - lãnh đạo - kiểm tra, đánh giá... 

          Đánh giá là bước cuối cùng trong chu trình quản lý, là khâu rất quan trọng, là 
công việc rất khó và rất phức tạp, đồng thời cũng là vấn đề còn nhiều bất cập, hạn 
chế trong công tác quản lý nhà nước hiện nay. Đặc biệt là đối với bộ máy quản lý 
hành chính nhà nước - các tổ chức hành chính nhà nước, khi chuyển từ nền kinh tế 
kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

          Lâu nay ở Việt Nam, chúng ta luôn chú trọng và thường xuyên tiến hành 
đánh giá định kỳ đối với từng cá nhân là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 
hoặc người lao động. Chúng ta đã xây dựng, ban hành các văn bản nêu rõ mục 
đích, yêu cầu; quy định và hướng dẫn thực hiện nội dung, tiêu chuẩn, quy trình, 
phương pháp đánh giá cho từng đối tượng khá cụ thể. Việc chấp hành các quy định 
chung về đánh giá đối với cá nhân trong bộ máy hành chính nhà nước đã dần trở 
thành nề nếp. 

 Ngoài duy trì phương pháp truyền thống và phổ biến, những năm gần đây Đà 
Nẵng và nhiều địa phương trong cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin, chủ động nghiên cứu để xây dựng khung đánh giá cụ thể cho từng đối tượng; 
xác lập hệ thống tiêu chí, thang điểm khá chi tiết và sử dụng phần mềm hỗ trợ cho 
việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo phương pháp mới. 

 Có thể nói, đây là bước tiến rất đáng khích lệ nhằm từng bước đổi mới, hoàn 
thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đánh giá đối với từng cá nhân 
trong các tổ chức hành chính nhà nước. 

          Tuy nhiên, việc đánh giá đối với tập thể - đối với hoạt động của các tổ chức 
hành chính nhà nước, lại chưa được chú trọng đúng mức, chưa được quan tâm đầu 
tư thỏa đáng về thời gian, công sức và nguồn lực khác nhằm nghiên cứu, xây dựng 
để ban hành thành quy định thực hiện chung. 
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 Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có một hệ thống văn bản quy định và hướng 
dẫn một cách thống nhất, cụ thể về mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi, nội 
dung, quy trình, phương pháp, thang đo, biểu mẫu, công cụ hỗ trợ cho việc đo 
lường và đánh giá kết quả cũng như hiệu quả hoạt động đối với các tổ chức nói 
chung, trong đó có các tổ chức hành chính nhà nước. 

 Hai thuộc tính cơ bản của hành chính là điều hành và chấp hành. Các tổ chức 
hành chính là thực thể của bộ máy hành chính. Bộ máy hành chính nhà nước ở Việt 
Nam hiện nay được tổ chức tuân theo nguyên tắc thứ bậc, gồm 4 cấp. 

 Nội dung cụ thể và chi tiết để đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức 
hành chính nhà nước ở mỗi cấp hành chính là không thể hoàn toàn giống nhau. 

          Đánh giá hiệu quả hoạt động đối với tổ chức hành chính thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước theo ngành hoặc lĩnh vực cũng sẽ khác so với đánh giá hiệu quả 
hoạt động của tổ chức hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lãnh 
thổ… 

 Mặc dù có sự khác biệt, nhưng đòi hỏi phải xác định được khung đánh giá 
chung nhất về hiệu quả hoạt động đối với các tổ chức hành chính nhà nước. Hiện 
nay, chúng ta còn đang thiếu các căn cứ pháp lý và cơ sở khoa học, biện chứng, khả 
thi nhằm phục vụ cho việc đánh giá đối với các tổ chức hành chính nhà nước. 

          Thực tế cho thấy: Đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá đối với các tổ chức 
hành chính nhà nước đã và đang được thực hiện thông qua các hoạt động và hình 
thức như:  

 - Công bố quyết định công nhận và trao các danh hiệu thi đua hoặc hình thức 
khen thưởng; 

 - Công bố quyết định và tôn vinh các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen 
thưởng cao quý; 

 - Công bố kết quả đánh giá và xếp hạng về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công 
nghệ thông tin (ICT); 
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 - Công bố kết quả đánh giá và xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh  
(PCI); 

 - Công bố kết quả đánh giá về Chỉ số quản trị hiệu quả và hành chính công 
(PAPI); 

 - Công bố kết quả đánh giá về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với 
chất lượng dịch vụ công (CSI); 

 - Công bố kết quả đánh giá và xếp hạng về Cải cách hành chính nhà nước 
(PARI)… 

          Trong những năm qua, chúng ta đã từng bước tiến hành đổi mới công tác Thi 
đua - Khen thưởng, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn đánh giá để 
làm cơ sở cho việc bình chọn các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân 
(trong đó có các tổ chức hành chính nhà nước). 

 Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước 
trong hơn 15 năm qua, đã gắn liền với kết quả đầu tư về thời gian, khai thác mọi 
nguồn lực để xây dựng các bộ tiêu chí làm công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp cho việc 
đánh giá và xếp hạng các chỉ số cấp tỉnh về ICT, PCI, PAPI, CSI, PARI… ngày 
càng có chất lượng và hiệu quả. Từng bộ chỉ số đánh giá đã được tiến hành thí 
điểm, rút kinh nghiệm từ thực tế, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh rồi triển khai 
thực hiện trên diện rộng. 

 Có thể nói, việc tổ chức hình thức công khai, minh bạch kết quả đánh giá và 
xếp hạng các chỉ số cấp tỉnh đã chứng tỏ công tác đánh giá ngày càng được cải tiến, 
đổi mới, hướng đến mục tiêu lượng hóa khá cụ thể nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí 
đánh giá, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung và cảm tính; đánh giá ngày 
càng sát thực hơn, khoa học hơn, khách quan hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp 
hơn; kết quả đánh giá có tính thuyết phục hơn, có sức lan toả và tác động mạnh mẽ 
hơn. 
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           Có được những kết quả bước đầu về đánh giá hoạt động của các tổ chức 
hành chính nhà nước trên đây là nhờ có tinh thần quyết tâm cải cách hành chính 
của bộ máy chính quyền các cấp, nhờ có được những bài học kinh nghiệm thực tiễn 
từ các nước trên thế giới, vai trò của các chuyên gia tư vấn quốc tế cùng với sự phối 
hợp, hỗ trợ hiệu quả từ các dự án; sự phối hợp tích cực của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước; đặc biệt là vai trò nghiên cứu, tham mưu và tác nghiệp của các 
tổ chức chuyên trách thực hiện việc đánh giá độc lập đối với từng bộ chỉ số chuyên 
biệt. 

 Kết quả đánh giá, xếp hạng được công khai, minh bạch khá kịp thời hàng 
năm, đã tạo ra động lực thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức hành chính 
nhà nước ở mỗi cấp, thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước, góp phần cải thiện và 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội… 

 Nhưng, thực tế cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sớm được nghiên 
cứu, điều chỉnh và hoàn thiện hơn nữa trong việc đánh giá hoạt động của các tổ 
chức hành chính nhà nước như sau: 

          - Nội dung từng bộ chỉ số đánh giá đều được áp dụng chung cho tất cả các 
ngành hoặc địa phương, mà chưa được nghiên cứu, xây dựng để có thể áp dụng sao 
cho cho phù hợp với đặc thù của từng nhóm ngành, lĩnh vực, vùng miền, nông 
thôn, đô thị… Vì vậy, chưa tạo ra động lực thúc đẩy các ngành và địa phương còn 
nhiều khó khăn do tính chất ngành nghề, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và các 
nguồn lực khác để phát triển kinh tế - xã hội… Do đó, còn có những ngành hoặc 
địa phương luôn được xếp ở thứ hạng thấp chưa thật sự hào hứng, thiếu tự tin và 
quyết tâm phấn đấu để cải thiện thứ hạng của ngành hoặc địa phương mình trong 
bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp hạng chung của cả nước;  

 - Nội dung một số tiêu chí đánh giá còn bị trùng lắp giữa các bộ chỉ số đánh 
giá chuyên biệt; 
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 - Có nhiều tổ chức riêng biệt để chuyên trách đánh giá độc lập cho từng bộ 
chỉ số chuyên biệt; 

 - Lực lượng đánh giá thực sự có năng lực, có tính chuyên nghiệp, chuyên sâu 
và chuyên trách còn thiếu; 

 - Chọn mẫu khảo sát số lượng còn ít, do đó chưa thật sự mang tính đại diện, 
vì vậy có tác động nhất định đến tính khách quan của kết quả đo lường, dẫn đến 
thiếu tính thuyết phục cao sau khi công bố kết quả; 

 - Mẫu phiếu khảo sát đánh giá còn khá dài và khá phức tạp; 

 - Nội dung, kết quả đánh giá chưa thể hiện được tính khái quát, toàn diện đối 
với hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước; 

 - Do mỗi bộ chỉ số chỉ phục vụ cho một nhóm nội dung đánh giá chuyên biệt, 
vì vậy cấp có thẩm quyền phải tổ chức công bố kết quả đánh giá và xếp hạng nhiều 
lần (mặc dù đã chuyển đổi từ hình thức hội nghị trực tiếp sang hội nghị trực tuyến); 

 - Thời gian chờ đợi công bố kết quả sau mỗi đợt khảo sát, đánh giá còn khá 
dài (thường vào quý 2 của năm sau); 

 - Kết quả đánh giá còn chưa được tham chiếu với những dữ liệu hữu ích từ 
các kênh, hoặc các nguồn thông tin liên quan đến nội dung đánh giá như: Các báo, 
đài phát thanh, đài truyền hình, các buổi đối thoại trực tuyến, chất vấn và trả lời 
chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 
kết quả công bố về khen thưởng - kỷ luật, kết quả xử lý thông tin phản ánh từ các 
số điện thoại đường dây nóng, trách nhiệm giải trình về chất lượng dịch vụ công, 
kết quả việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các tổ chức hành chinh nhà nước trong 
quá trình thực thi công vụ...; 

 - Đội ngũ công chức, viên chức có năng lực để tham gia vào quá trình khảo 
sát, đánh giá ở các ngành và địa phương còn thiếu và thường bị biến động… 
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         - Việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác đánh giá chưa được quan 
tâm đúng mức…  

          Từ một số nét thực trạng về công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức hành chính nhà nước ở nước ta cho thấy:  

          Cần sớm  xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quy định và hướng dẫn 
chung về việc đánh giá hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước.  

          Phải đầu tư nghiên cứu công phu, tỉ mỉ, khoa học nhằm xây dựng và ban 
hành thành quy định chung về khung đánh giá có tính khái quát và toàn diện, để áp 
dụng thống nhất cho các tổ chức hành chính nhà nước ở tất cả các cấp hành chính.  

          Khung đánh giá là cơ sở khoa học, là căn cứ quan trọng để cụ thể hóa các nội 
dung, tiêu chuẩn, tiêu chí, thang điểm, phương pháp, quy trình đánh giá, mẫu biểu 
tổng hợp, công cụ đo lường kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức 
hành chính nhà nước sao cho phù hợp với từng cấp hành chính, với từng tổ chức 
hành chính nhà nước của bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam trong tương 
lai./. 
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THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 
PGS.TS. Võ Kim Sơn 

Học viện Hành chính Quốc gia 
 
 Hiệu quả là một từ mang tính so sánh. Và do đó, hiển nhiên phải có những 
chuẩn mực nhất định để dựa vào đó để so sánh. 
 Thường có thể so sánh hiệu quả hoạt động giữa tổ chức này với tổ chức khác 
trên nguyên tắc tương đồng: hoạt động trên cùng một lĩnh vực. Khó có thể so sánh 
không mang tính đồng nhất đó. 
 So sánh cũng có thể dựa vào hiệu quả thời gian trước, so với hiện tại. 
 Mọi phép so sánh đều phải có cơ sở, số liệu. Nếu không sẽ không so sánh 
được. và do dó, tại sao hiệu quả hoạt động của nhà nước lại ít được quan tâm. 
 

1. Một vài vấn đề về hiệu quả hoạt động của tổ chức  
Một trong những vấn đề được quan tâm của cải cách hành chính các nước 

cũng như Việt Nam là vấn đề hiệu lực, hiệu quả (và cũng có lú chúng ta nói đến kết 
quả, hiệu quả). 

Trong chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính trước đây của Học viện 
Hành chính Quốc gia, chuyên đề cải cách hành chính hướng đến hiệu lực, hiệu quả. 
Điều đó đặt ra như là điều kiện tiên quyết của cải cách hành chính. Và chương trình  
tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010, mục tiêu tổng thể của cải cách 
hành chính cũng đã ghi rõ: “Mục tiêu chung của Chươngtrình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 là: xâydựng một nền hành chính dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đạihóa, hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xãhội chủ nghĩa dưới sự lãnh 
đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cóphẩm chất và năng lực đáp 
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ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”[14]. Chương trình  cải 
cách hành chính giai đoạn 2011-2020 cũng nhấn mạnh: “Xây dựng hệ thống các cơ 
quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững 
mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt 
động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước”[15]. 

Trong các tư duy mới về hành chính nhà nước hay hành chính công, tư duy 
governance cũng đề cập đến cụm từ “hiệu lực, hiệu quả” và coi đây là một trong 8 
tiêu chí của Good governance[16]. 
 Tuy nhiên, trên thực tế, định nghĩa để hiểu rõ bản chất của hai cụm từ hiệu 
lực và hiệu quả chưa thực sự rõ ràng. Và điều đó sẽ không tạo ra được công cụ hữu 
hiệu để đánh giá. Theo định hướng good governance guide của Chính phủ 
Australia, hiệu lực, hiệu quả (effective and efficient) đòi hỏi chính quyền địa 
phương phải thực hiện quyết định và tuân thủ quy trình sử dụng tốt nhất nhân lực, 
vật lực, thời gian và bảo đảm kết quả tốt nhất cho cộng đồng[17]. Theo ESCAP, 
hiệu lực, hiệu quả là quy trình và các thể chế tạo ra kết quả đáp ứng đòi hỏi của xã 
hội khi sử dụng tốt nhất nguồn lực trao cho. Hiệu quả trong bối cảnh chung của 
good governance bao gồm cả khía cạnh sử dung bền vững nguồn tài nguyên và bảo 
về môi trường”. 

Tuy nhiên, trên thực tế, cụm từ hiệu lực, hiệu quả hay kết quả, hiệu quả có 
thể sử dụng thay thế lẫn nhau. 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng hai cụm từ, thường quan tâm đến 
kết quả và hiệu quả. Tức đã làm được những gì; những sản phẩm gì; số lượng, chất 
lượng như thế nào và xem xét tổng chi phí (các loại) để tạo ra được những sản 

                                           
14 Quyết định 136/2001/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ ngày  ngày 17 tháng 09 năm 2001  Phê duyệt chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhànước giai đoạn 2001 – 2010. 
15 Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011của Chính phủ ban hành chương trình  tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 
16 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. What is Good Governance? 
17 About good governance. http://www.goodgovernance.org.au 
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phẩm đó. Do đó, về nguyên tắc hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh hay 
cung cấp dịch vụ thường dễ dàng đánh giá, xem xét. 

Cũng hai cụm từ, trên lĩnh vực quản lý, thường nói đến hiệu lực, hiệu quả. 
Hiệu lực quản lý  thừng gắn với mức độ thực hiện hoá của các quyết định quản lý. 
Nó cho thấy quyết định quản lý đưa ra được thực hiện như thế nào, nhanh hay 
chậm, đúng trình tự và đúng tiêu chuẩn của kế hoạch hay không . Thể hiện sự tôn 
trọng và tuân thủ của đối tượng quản lý đối với chủ thể quản lý đồng thời thể hiện 
trình độ năng lực quản lý và tính đúng đắn của các quyết định quản lý”. Và để xem 
xét tính hiệu lực của quyết định quản lý, đòi hỏi quyết định đó phải thỏa mãn đầy 
đủ cả hai yếu tố: hợp pháp và hợp lý[18]. 

Trong khi đó, hiệu quả mang tính so sánh nhiều hơn là cái gì làm được.Hiệu 
quả là sự liên quan giữa nguồn lực đầu vào khan hiếm (như lao động, vốn, máy 
móc…) với kết quả trung gian hay kết quả cuối cùng. Hiệu quả là một phạm trù 
được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, xã hội. Hiểu theo 
nghĩa rộng, hiệu quả thể hiện mối tương quan giữa các biến số đầu ra thu được 
(outputs) so với các biến số đầu vào đã được sử dụng để tạo ra những kết quả đầu 
ra đó. Và đơn giản hơn hiệu quả được định nghĩa là đạt được một kết quả giống 
nhau nhưng sử dụng ít thời gian, công sức và nguồn lực nhất[19]. 

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 
 Trong hoạt động quản lý, đặc biệt là hoạt động quản lý của các cơ quan hành 
chính nhà nước, sản phẩm mà các cơ quan hành chính nhà nước tạo ra là những 
quyết định hành chính. Chính vì vậy, nếu vận dụng cách tư duy hiệu quả như trên 
đã nêu, cần phải được tiếp cận hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước của 
các tổ chức hành chính nhà nước theo hai hướng: 
Hướng thứ nhất, hiệu quả gắn với việc ban hành quyết định quản lý hành chính nhà 
nước.  

                                           
18 Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên chính. Học viện Hành chính Quốc gia. Chuyên đề quyết định hành chính. 
19 Nhiều giáo trình quản trị kinh doanh đều đưa ra cách tiesp cận tương tự về hiệu quả (Effeciency) 
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Hướng thứ hai, hiệu quả gắn với việc tổ chức thực hiện các quyết định quản lý đó. 
Hướng thứ 1: hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước có 

thẩm quyền phải xây dựng và ban hành các quyết định hành chính. Một quyết định 
hành chính được cơ quan có thẩm quyền ban hành phải được đánh giá tính hiệu quả 
của quyết định đó. Nghĩa là chúng ta tốn bao nhiều tiền; bao nhiêu thời gian và các 
nguồn lực khác để soạn thảo, góp ý, thẩm định và phê duyệt, ban hành quyết định 
đó. Thực tế ít ai bàn đến hiệu quả này, do không ai quan tâm. Một dự thảo Nghị 
định về thu hút trọng dụng nhân tài trong các cơ quan hành chính nhà nước làm đi 
làm lại nhiều lần, nhưng vẫn chưa đạt được đủ “ điều kiện” để có thể ban hành; dự 
thảo nghị định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các cấp trong cơ quan 
hành chính nhà nước từ 2014 lại nay vẫn chưa có thể được thẩm định, đủ điều kiện 
để ban hành. Khá nhiều trường hợp, tốn thời gian, tốn sức người; sự tham gia của 
nhiều người, nhưng vẫn chưa thể nào làm được, mặc dù đáng phải làm được. 
 Và khi một dự thảo văn bản được thẩm định, phê duyệt, ít ai tính xem bao 
nhiêu tiền, nguồn lực đã tiêu tốn và để đưa ra kết luận có hay không có hiệu quả.  

Điều đặc trưng, chính là chúng ta không có một định mức cụ thể mang tính 
bắt buộc để có thể ra đời một đạo luật; một văn bản lập quy của Chính phủ (nghị 
định, quyết định). Và có lẽ không có thể đưa ra định mức đó trong điều kiện để ra 
đời một đạo luật; môt văn bản lập quy đòi hỏi một quy trình và quy trình đó về 
nguyên tắc được xác định nhưng lại không rõ ràng quy thể; thiếu chi tiết nội dung. 
Quy trình lập pháp; quy trình lập quy đều được quy định. Nhưng có thể một dự 
thảo đòi hỏi vài ba lần trình Quốc hội cũng như văn bản dự thảo nghị định, quyết 
định trình cho Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ. Quyết định về Học viện Hành 
chính Quốc gia có lẽ cũng là một ví dụ. Không ấn định được định mức; chi phí; 
thời gian nên trải qua nhiều năm vẫn chưa thể ra đời một quyết định về một đơn vị 
thuộc bộ máy nhà nước. 

Hiệu quả của việc ban hành một quyết định hành chính phụ thuộc rất lớn vào 
năng lực xây dựng chính sách; pháp luật và quyết định. Cần một tư duy sáng tạo, 
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tích cực trong quá trình soạn thảo. Đồng thời đòi hỏi sự chỉ đạo rõ ràng, định 
hướng mục tiêu cụ thể cho quyết định.  

Khó có thể đánh giá hết những nhân tố đó. Và do đó, ít khi đánh giá hiệu quả 
của quá trình soạn thảo văn bản  

Hướng thứ 2: hiệu quả thông qua việc triển kahi tổ chức thực hiện quyết 
định. Quyết định hành chính được thông qua, ban hành, đòi hỏi phải triển khai tổ 
chức thực hiện. Hiệu quả của triển khai tổ chức thực hiện quyết định hành chính 
được đo cụ thể bằng ngân sách; thời gian, nguồn lực khác cần cho thực hiện để đạt 
được mục tiêu đặt ra trong quyết định hành chính. 

Hai ví dụ để có thể xem xét hiệu quả của việc thực hiện quyết định hành 
chính. Ví dụ thứ nhất gắn với việc thực hiện “cấm đốt pháo”. Đề đạt được mục tiêu 
của quyết định này, nếu có chỉ một phần hỗ trợ chuyển đổi người dân vốn gắn với 
sản xuất phảo. Và chúng ta đã làm rất thành công. 

Ví dụ thứ hai, quyết định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên 
xe máy. Để quyết định này đạt được mục tiêu là người ngồi trên xe máy phải đội 
mũ bảo hiểm, ngân sách nhà nước đã bỏ ra để làm các bảng báo hiệu; cảnh sát phải 
có mặt; thường xuyên phải xử lý. 

Hiệu quả của việc triển khai thực hiện một quyết định có thể nói phụ thuộc 
rất lớn vào năng lực tổ chức thực hiện và sự phối kết hợp của nhiều tổ chức. Tuy 
nhiên, lại không có cơ chế, thước đo để xem xét cụ thể. Do đó, ít khi tổng kết khía 
cạnh hiệu quả của thực hiện quyết định. 

Thay cho mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính 
nhà nước nói chung, các học giả, các nhà quản lý thường quan tâm đến mô hình 
đánh giá theo kết quả. Đây là phần đánh giá thiên về kết quả gần giống với mô hình 
sản xuất, kinh doanh.  

Mô hình đánh giá dựa vào kết quả thay đổi cách theo dõi, đánh giá hoạt động 
của các tổ chức nói chung cũng như các tổ chức hành chính nhà nước. Theo 
UNCEP, có  sự khác biệt giữa theo dõi và đánh giá truyền thống (như đang được 
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thực hiện hiện nay ở các địa phương và ngành) tập trung chủ yếu vào các đầu vào 
và đầu ra (kết quả trực tiếp hay ngắn hạn) với theo dõi và đánh giá theo phương 
pháp mới (dựa trên kết quả) chú trọng đến các kết quả và tác động trung hạn và dài 
hạn, kể cả những tác động ngoài mong muốn, bởi vì đây mới là bản chất của sự 
phát triển. 

Như vậy, cũng có thể cho thấy, khó có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của 
cơ quan hành chính nhà nước theo nghĩa tuyệt đối của đánh giá hiệu quả. Thay vào 
đó, sẽ đánh giá việc tạo ra được những kết quả gì và những kết quả đó có chất 
lượng; bền vững như thể nào. 

Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước thiểu chuẩn 
mực, định mức để so sánh nên cũng tác động đến đánh giá công chức hàng năm. 
Do phải thiện về đánh giá kết quả, nhưng lại không có chuẩn mực so sánh, cân 
đong, đo đếm, nên gần như 100% đều có kết quả tịch cực. 

Ở Việt Nam cũng như nhiều nước, chưa đánh giá được hiệu quả hoạt động 
của tổ chức nhà nước. Nguyên nhân cơ bản chưa có tổ chức nào đánh giá chi phí cơ 
hội cũng như tổn thất x phải gánh chịu họ hạn chế, yếu kém trong quá trình triển 
khai thực hiện các quyết định quản lý (bao gồm cả văn bản pháp luật). Cách thức tổ 
chức thực hiện các quyết định quản lý mang tính “duy ý chí”; thiếu tư duy sáng tạo 
và hiểu biết. Tại một tuyến ngã t đường phố, cơ quan quản lý nhà nước lắp cột đèn 
tín hiệu, nhưng chỉ đơn giản theo cách tiếp cận “thẳng”. Nhưng chính tiếp cận 
thẳng đó làm cho các ngã tư giờ cao điểm gây ùn tắc mạnh hơn. 

Nhiều vấn đề mang tính đổi mới tư duy, đã được nhiều quốc gia trên thế giới 
công nhận. Và văn bản pháp luật của nhà nước cũng đã đề cập đến. Tuy nhiên, 
chậm triển khai tổ chức thực hiện nên vẫn tốn kém hơn so với bình thường. Thi 
tuyển chức danh quản lý, là điều mà ai cũng thấy đúng, nhưng triển khai vẫn chần 
chừ. Ban tổ chức trung ương mạnh dạn triển khai; Bộ Giao thông mạnh dạn làm và 
còn có lúc dám vượt rào, cho cả người chưa được đưa vào diện quy hoạch nhưng 
lại đủ điều kiện (trừ điều kiện duy nhất là “chưa được quy hoạch”) và chính đó lại 
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là người xuất sắc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã khàng định kể cả những người 
không thuộc diện quy hoạch cũng được tham gia thi tuyển nếu đủ tiêu chuẩn. 

Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý là cách làm phổ biến. Lợi ích đem lại 
không phải bây giờ, mà tư lâu ai cũng có thể nhận thấy. Việc thí điểm đổi mới cách 
tuyển chọn lãnh đạo góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng những người có đức, 
có tài, không để “chảy máu” chất xám. Đây là đột phá quan trọng trong công tác 
cán bộ, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, công khai, minh 
bạch, tăng cường sự giám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể. Thi tuyển bỏ 
được tính hình thức, tình trạng “quân xanh, quân đỏ” diễn ra trong một số kỳ thi 
tuyển trước đây. Đồng thời, cuộc thi cũng khắc phục được hiện tượng để lọt cán bộ 
“chạy ghế, chạy chức”, tình trạng thao túng, lợi ích nhóm và tham nhũng trong 
công tác cán bộ[20]. Cả nước chỉ mới có 22 địa phương và 14 Bộ được Bộ nội vụ 
đưa vào danh sách các đơn vị tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý, trong 
đó có cả Bộ nội vụ[21]. Nhưng ngay cả tại Bộ Nội vụ, khi khuyết chức danh quản lý 
tại Học viên Hành chính quốc gia; Tại trường Đại học Nội vụ, Bộ vẫn chưa áp 
dụng cơ chế thi tuyển cạnh tranh để chọn “nhân tài” cho các vị trí đó.  

Thế mà việc này vẫn chưa thực hiện và hệ quả tất yếu tạo nên “tốn tiền, tốn 
công sức” để đi thanh tra, kết luận các vụ “cả nhà làm quan”; “chồng bổ nhiệm vợ 
làm phó”; “ bố bổ nhiệm con”; “bí thư bổ nhiệm người nhà, người thân”. Và tất cả 
sự sai phạm đó, lại tốn kém thêm rất nhiều tiền để thanh tra, đúng sai. Vụ “hot girl” 
tại Thanh hóa, không chỉ sai phạm, bổ nhiệm sai người, không đúng người mà còn 
mất thêm rất nhiều tiền để xác minh, tìm kiếm cả trong nội Bộ tỉnh; cả trung ương 
và báo chí. Có thông tin cung cấp để biết chúng ta đã phải chi bao nhiêu tiền để xác 
minh, đánh giá,v.v, những sai lầm đó. 

                                           
20 Thông tin trên các mạng xã hội chính thống về thi tuyển và chọn được ba chức danh (vụ trưởng) tại Ban tổ chức 
trung ương vào hai ngày 29/9 và 1/10. 
21 Công văn 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017. 
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Hiệu quả của hoạt động các tổ chức hành chính nhà nước là đó. Và không ai 
từ trước đến nay tính toán điều đó. 

Buông lỏng quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng không những không đạt được 
kết quả, mục tiêu như mong muốn, phê duyệt; thua lỗ trầm trọng, kéo dài, thì đâu 
cần phải nghiên cứu đến hiệu quả. Không tạo ra được cái mong muốn (kết quả), thì 
không có lý thuyết nào xem xét hiệu quả cho một chiếc ô tô được tạo ra những chỉ 
có 1,5 bánh xe, vứt không dùng được. 

Có thể thấy, việc phải “làm đi, làm lai; làm không đúng theo pháp luật quy 
định,v.v.” hình như đang phổ biến. Không hiệu quả, không tính được sự mất mát 
do tham ô, lãng phí; tham nhuzng, hối lộ,v.v. chính là yếu tố quan trọng để nói về 
kết quả, hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước trong quản lý. Hơn 
4,000 con lợn bị tiêm thuốc an thần, vượt quá mức cho phép mà cũng phải làm đến 
vai ba lần. Một lần xử lý những con đã chết; cho phép đợi thêm 1 tuần nữa để kiểm 
tra lại; một lần khảng định phải tiêu hủy tất cả vì…. 

3.Đánh giá hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập 
Về nguyên tắc, các đơn vị sự nghiệp công lập gần với các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh của khu vực tư nhân, nên đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập sẽ theo cách thức đánh giá hiệu quả của khu vực sản xuất, kinh 
doanh. 

Một sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà các đơn vị sự nghiệp công lập tạo ra 
cũng giống như sản phẩm của cac nhà sản xuất kinh doanh khu vực tư nhân tạo ra, 
mối quan hệ giữa kết quả (sản phẩm tạo ra) với hiệu quả là mối quan hệ mang tính 
biện chứng. 

Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tạo ra (kết quả) phải đảm bảo các tiêu chí cụ 
thể như mong muốn; số lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Và khi cả hai tiêu 
chí đó đáp ứng, mới phải xem xét tính hiệu quả. Đây là điều mang tính sống còn 
của các nhà sản xuất, kinh doanh trên thị trường và đặc biệt không còn “thị trường 
ao làng”, như thế nào cũng được chấp nhận của thời kinh tế bao cấp. Mà đó là thị 
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trường mang tính khu vực, toàn cầu. Các nhà sản xuất, kinh doanh cả trong và 
ngoài khu vực nhà nước đều phải tư duy đúng điều đó. Số lượng, đáp ứng tiêu 
chuẩn chất lượng mới có thể (tối thiểu) bán được trên thị trường khu vực và toàn 
cầu. Và muốn cạnh tranh được, cần phải tính đến hiệu quả- tức chi phí, giá thành để 
tạo ra sản phẩm đó.  

Trong cơ chế thị trường, không thể tiền nào, thị tạo ra sản phẩm đó và bán 
được hay không không quan trọng.  

Hệ thống các cơ sở giáo dục Việt Nam đã và đang ở trong tư duy đó. Sản 
phẩm họ tạo ra, ngay cả “nội địa” vẫn không “tiêu dùng được” vì không đáp ứng 
được tiêu chuẩn chất lượng (gọi chung là chất lượng). Và hệ quả là những người sử 
dụng sản phẩm đó, mất thêm một nguồn lực nhất định để “đào tạo lại”. Và rõ ràng 
chi phí này không ai tính. Và cơ sở đào tạo suy nghĩ gì về kết quả và hiệu quả hoạt 
động của mình. 

Do ảnh hưởng của các trường công lập, nên các trường đại học tư thục cũng 
có dấu hiệu tương tự. Và sản phẩm mà họ tạo ra cũng không khác gì sản phẩm  của 
các trường đại học công lập.  

Trong khi đó, không ít trường, ngay cả khu vực, tạo ra những sản phẩm đủ 
tiêu chuẩn chất lượng không chỉ đáp ứng thị trường nội địa mà cho cả thị trường 
khu vực và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp những trường đó, những người sử dụng 
họ, nếu có phải làm, chỉ làm cho người lao động quen với “văn hóa doanh nghiệp”, 
không phải tiêu tốn thêm tiền, nguồn lực để “đào tạo lại”. 

Dơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc cho dơn vị sự nghiệp công lập, 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, số lượng người trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập ngày càng tăng, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Hiện số 
lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước gấp 7 - 8 lần số lượng công 
chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.Theo 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy Nhà nước, nói 
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chung chưa thực sự khoa học, còn cồng kềnh, chưa tinh gọn, nên hoạt động chưa 
hiệu quả, chồng chéo, lãng phí nguồn lực[22]. 

Đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam mang dấu ấn của thời ký bao cấp. Và 
ngay khi Pháp lệnh cán bộ, công chức (1998) ra đời, cũng chưa tách hẳn những 
người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước với đơn vị sự nghiệp công 
lập. Một trong xu hướng hiện nay là trao cho đơn vị sự nghiệp công lập cơ chế tự 
chủ. “Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công” là các quy định về quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công”[23]. Tuy nhiên, số lượng đơn vị sự nghiệp công 
lập thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn lại là vấn đề. Đến tháng 5/2017, ngay tại hà 
nội cũng như có đơn vị sự nghiệp công lập nào tự chủ hoàn toàn.  

Ví thiếu cơ chế tự chủ đầy đủ đẻ có thể các đơn vị này hoạt động giống như 
một doanh nghiệp, công ty trong cơ chế thị trường, nên có thể nói khó có thể đánh 
giá hiệu quả hoạt động của các loại đơn vị này. Ngân sách nhà nước vẫn phải tiếp 
tục nuôi, hoặc vẫn phải trong chờ vào ngân sách nhà nước nên hoạt động không đạt 
được kết quả, hiệu quả. 

Đơn vị sự nghiệp công ích như giao thông, do trong chờ vào ngân sách nên 
mookt đoạn đường vai trăm mét giữa lòng Thủ đô Hà Nội hỏng, gây ách tắc, nhưng 
vì cơ chế nên phải chờ đợi. 

Thực tế hiện nay, nhiều công trình công ích, do các đơn vị sự nghiệp công 
lập quản lý. Nhưng ít ai nghĩ đến cần phải thường xuyên duy tu bão dưỡng. Chỉ đến 
khi nào hỏng hoàn toàn mới nghĩ đến. Và chắc chắn, chi phí sẽ tốn kém hơn là việc 
duy tu bão dưỡng thương xuyên. 

Thiếu một tư duy sòng phảng về kinh tế thị trường; mong muốn chuyển đổi 
các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp, nhưng nếu không khéo 

                                           
22 Làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ với Hà nội 
23Nghị định của Chính phủ Số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công lập. 
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lại dẫn đến “mô hình kiểu doanh nghiệp – tổng công ty nhà nước” liên tục thua lỗ 
như hàng loạt tập đoàn, tông công ty nhà nước thuộc Bộ Công thương[24]. 

Tổng kết việc thực hiện cơ chế tự chủ theo tinh thần nghị định 43/2006/NĐ-
CP và thay thế bằng nghị định 16/2015/NĐ-CP đã chỉ ra khó khăn để làm cho các 
đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động thực sự giống như một doanh nghiệp và chỉ 
tồn tại được nếu như hoạt động tạo ra được sản phẩm mang tính cạnh tranh lành 
mạnh, bình đăng trong cơ chế thị trường và hướng đến có mức độ cạnh tranh cao. 
Đó chính là hiệu quả. 

Tuy nhiên, đòi hỏi những “ông chủ thực sự” của các đơn vị sự nghiệp công 
lập phải thoát ra khỏi tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước. Đây là 
điều thách thức. Nếu họ chưa phải thực sự là ông chủ, vẫn sống nương nhờ vào 
ngân sách nhà nước thì không vượt qua được hạn chế. Trình độ và tư duy của chính 
ông chủ này mang nặng tính nhà nước. Chậm đổi mới, còn quan liêu, hách dịch, 
đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ 
mang tính độc quyền, ít có cạnh tranh. Và không bao giờ “chết”, và nếu có “chết” 
cũng khó bị đưa đi chôn. Và cần gì phải quan tâm đến hiệu quả. 

Tại cơ chế, chính sách của nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp khá nhiều 
trường hợp không tạo ra “chi phí thực, mà vẫn được bao cấp” và do đó cứ tưởng 
rằng mình hoạt động hiệu quả. Chưa hoạch toán đầy đủ tất các các yếu tố. Để bên 
ngoài yếu tố ngân sách nhà nước hay bao cấp của nhà nước. Nếu như một bệnh 
viện công lập hay trường công lập, hạch toán hết tất cả phần bao cấp; cho không 
của nhà nước về đất đai, nhân sự, liệu có thể cạnh tranh được với doanh nghiệp 
cùng loại của thị trường. Đây cũng chính là điều làm cho đơn vị sự nghiệp công lập 
lầm tưởng họ hoạt động tốt hơn doanh nghiệp khu vực tư nhân. Hàng năm, ngân 
sách nhà nước chi cho giáo dục, tập trung vào các trường công lập, nhưng liệu chất 

                                           
24 Vinachem hay các tập đoàn công nghiệp của Bộ giao thông như Vinalines; Vinashin 
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lượng cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống trường công lập có “so sánh được 
với trường tư thục”. Chưa ai làm một phép so sánh đó. 

Cơ chế trả công, trả lưỡng dù là đơn vị sự nghiệp, nhưng vẫn mang tính “nhà 
nước hóa”, do đó khó có thể xem xét mối quan hệ giữa kết quả và chi phí để đánh 
giá hiệu quả. Một giảng viên dạy tốt, giỏi cũng chỉ được trả lương theo hạng nghề 
nghiệp giống như giảng viên. Kết quả có thể tốt hơn, nhưng chỉ phí lại cào bằng. 
Và hệ quả tất yếu là kém đi kết qua, chất lượng của sản phẩm. 

Thiếu hẳn một hệ thống định mức để xem xét kết quả với chi phí hoạt động 
của đơn vị sự nghiệp công lập. Và do đó, các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật 
mang tính bao cấp; rập khuôn và lạc hậu. Và điều đó khó tạo nên đánh giá hiệu 
quả.Các cơ sở nghiên cứu khoa học công lập khá nhiều trường hợp chỉ đưa ra đinh 
mức mang tính số lượng, không cần quan tâm đến chất lượng. Và đồng nhất giữa 
các sản phẩm có chất lượng khác nhau. 

Hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước cũng như các đơn 
vị sự nghiệp công lập phải được xem xét từ hai nhóm yếu tố: 

- Sản phẩm mà các tổ chức nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tạo 
ra trên nguyên tắc phải được lượng hóa theo số lượng và chất lượng. Điều 
này đòi hỏi phải gắn liền với những định mức kinh tế- kỹ, v.v, cụ thể. Tuy 
nhiên, cơ quan hành chính nhà nước cũng như các đơn vị sự nghiệp công 
lập lại chưa thể đưa ra được tiêu chí này. Một giảng viên, nghiên cứu viên 
phải có những công trình gì; số lượng bao nhiêu, nhưng chỉ mang tính 
chung chung. Trong cơ quan hành chính nhà nước lại chưa có những định 
mức kinh tế - kỹ thuật; định mức quản lý để làm thước đo về số lượng, 
chất lượng. Khi các yếu tố trên được đáp ứng theo quy đinh, mong đợi 
mang tính pháp lý, sẽ có cơ sở để đánh giá hiệu quả. 

- Tổng chí phí của các cơ quan hành chính nhà nước; các đơn vị sự nghiệp 
công lập để tạo ra những sản phẩm đó. Đây cũng là một thách thức không 
có khả năng vượt qua. Dù có ban hành được ít hay nhiều nghị định, văn 
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bản pháp luật hay quyết định quản lý, ngân sách chi thường xuyên vẫn 
không thay đổi, thậm chi gia tăng (khi mức lương tối thiểu thay đổi). 
Không có định mức tài chính, sẽ không thể tính được hiệu quả. 

Hiệu quả trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự 
nghiệp công lập nói chung và ở Việt Nam nói riêng là một lĩnh vực hình như chưa  
có lời giải đáp. 

Thay việc đánh giá hiệu quả, hãy tập trung đánh giá kết quả thực thi nhiệm 
vụ được giao trong tổng ngân sách nhà nước giao.  Mô hình này sẽ hiện thực hơn là 
đánh giá hiệu quả. 

Về nguyên tắc, ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho các tổ chức hành 
chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập đều đã được phê duyệt. Đồng 
thời, cần phải hướng đến phê duyệt một số yêu cầu đòi hỏi mang tính bắt buộc kết 
quả hoạt động. Kết quả hoạt động phải được xác định trên hai yếu tố: số lượng và 
tiêu chuẩn chất lượng. 

Hàng năm, tập trung đánh giá kết quả đạt được hay không theo hai tiêu chí: 
số lượng và tiêu chuẩn chất lượng. Và cùng với áp dụng khoa học công nghệ; 
Chính phủ số,v.v, số lượng có thể gia tăng; tiêu chuẩn chất lượng có thể phải nâng 
cao (đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khu vực hay quốc tế). Trong khi tổng chi 
thường xuyên có thể không đổi hoặc bị cắt giản. Đó sẽ là cách tiếp cận để nâng cao 
hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cũng như đơn vị sự nghiệp 
công lập./. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 
PGS.TS. Ngô Thành Can  

Học viện Hành chính Quốc gia 
 

Hiệu quả hoạt động của một tổ chức nói chung, của cơ quan hành chính nhà 
nước nói riêng là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của tổ chức đó trong xã 
hội. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, sự thay đổi của môi trường và quá 
trình chuyển đổi từ nền hành chính mang tính “cai trị” quan liêu sang nền hành 
chính mang tính “phục vụ” đòi hỏi các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) phải 
thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.  

Hiệu quả hoạt động của cơ quan HCNN được thể hiện ở những tiêu chí nhất 
định phụ thuộc vào quá trình thực hiện và kết quả đầu vào, đầu ra của từng cơ 
quan. Cơ quan HCNNlà cơ quan chấp hành và điều hành, đóng vai trò là cơ quan 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp 
luật, cung cấp dịch vụ công và thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu, phân công của 
cơ quan HCNN cấp trên. Vì vậy, hoạt động của cơ quan HCNN có ý nghĩa quan 
trọng trong việc hiện thực hóa những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc 
gia và địa phương.  

Hiện nay chúng ta đã đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá các cơ quan HCNN 
nhằm xếp loại thi đua, mà chưa thực sự có hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động của 
cơ quan HCNN, vì vậy trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến một số nội 
dung cơ bản trong đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan HCNN ở Việt Nam 
hiện nay. 
 1. Các cơ quan hành chính nhà nước 

Cơ quan HCNN là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước, được thành 
lập với chức năng quản lý HCNN. Việc tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của cơ quan 



Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập” 

 

 
 
 

93 
 

HCNN sẽ giúp phân biệt cơ quan HCNN với các cơ quan khác trong bộ máy nhà 
nước, hiểu rõ hơn về chức năng cũng như địa vị pháp lý của cơ quan HCNN.  

Cơ quan HCNN là một cơ quan của nhà nước, “Cơ quan nhà nước là một tổ 
chức được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc và trình tự nhất định, có 
cơ cấu tổ chức nhất định và được giao những quyền lực nhà nước nhất định, được 
quy định trong các văn bản pháp luật để thực hiện mộ phần những nhiệm vụ, quyền 
hạn của nhà nước”25. Như vây, cơ quan nhà nước có mấy đặc điểm cần lưu ý: 

- Được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định.  
- Được giao một phần nhiệm vụ, quyền hạn của nhà nước, Nhân danh Nhà 

nước, thực hiện quyền lực nhà nước. 
- Nhiệm vụ, quyền hạn cũng như cơ cấu tổ chức được quy định trong các văn 

bản pháp luật. 
 Cơ quan HCNN là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước được thành 
lập để thực hiện chức năng quản lý HCNN. “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà 
nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc 
hội”26.Các cơ quan hành chính nhà nước có các bộ, các cơ quan ngang bộ và ủy ban 
nhân dân các cấp. Như vậy, cơ quan hành chính nhà nước được xác định “là bộ 
phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp cơ quan 
quyền lực nhà nước cùng cấp, có phương diện hoạt động chủ yếu là hoạt động chấp 
hành – điều hành, có cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy 
định”27. 

Cơ quan HCNN là bộ phận của bộ máy nhà nước nên cũng có các đặc điểm 
chung của cơ quan nhà nước, đồng thời có những đặc điểm cơ bản như sau: 

- Cơ quan HCNN có quyền nhân danh Nhà nước khi tham gia vào các quan 
hệ pháp luật nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lí. Cơ quan HCNN có quyền 

                                           
25Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, NXB Công an nhân dân 
26Hiến pháp năm 2013, điều 94 
27Xem 1. 
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ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và có thể được áp dụng những biện pháp 
cưỡng chế nhà nước nhất định. 

- Hệ thống các cơ quan HCNN có cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định. Cơ cấu tổ chức của cơ quan hành 
chính nhà nước được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật như 
Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương,… 

- Các cơ quan HCNN được thành lập và hoạt động dựa trên những quy định 
của pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền riêng và có những mối quan hệ 
phối hợp trong thực thi công việc được giao. Đây là một điều kiện quan trọng đảm 
bảo cho các cơ quan HCNN thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý HCNN của mình, tránh 
sự chồng chéo, trùng lặp trong quá trình thực thi hoạt động quản lý nhà nước. 

- Nguồn nhân sự chính trong cơ quan HCNN là đội ngũ cán bộ, công chức 
được hình thành từ tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc bầu cử theo quy định của Pháp luật, 
như Luật cán bộ, công chức. 

Ngoài những đặc điểm chung nói trên, cơ quan HCNN còn có những đặc 
điểm riêng như sau: 

- Cơ quan HCNN là cơ quan có chức năng quản lý hành chính nhà nước. Để 
thực hiện chức năng này, các cơ quan HCNN thực hiên hoạt động chấp hành – điều 
hành, những hoạt động được tiến hành trên cơ sơ luật và để thi hành luật.  

- Cơ quan HCNN là hệ thống cơ quan có mối liên hệ trên dưới chặt chẽ, 
thống nhất. Hệ thống các cơ quan HCNN được thành lập từ trung ương đến cơ sở, 
đứng đầu là Chính phủ, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, được tổ chức theo hệ 
thống thứ bậc, có mối quan hệ mật thiết phụ thuộc nhau về tổ chức và hoạt động 
nhằm thực thi quyền quản lý HCNN. 

- Thẩm quyền của các cơ quan HCNNđược pháp luật quy định trên cơ sở 
lãnh thổ, ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn mang tính tổng hợp. Cơ quan hành 
chính nhà nước trong phạm vi thực thi quyền hành pháp, tiến hành các hoạt động 
để chấp hành hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà 
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nước thông qua việc tiến hành các hoạt động tổ chức và chỉ đạo trực tiếp đối với 
các đối tượng quản lý thuộc quyền.  

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi cho rằng, cơ quan hành chính nhà 
nước là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, trực thuộc trực tiếp hoặc gián 
tiếp cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, phương diện hoạt động chủ yếu là hoạt 
động hoạt động chấp hành, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, có 
cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định. 

Cơ quan hành chính nhà nước thực thi quyền hành pháp là quyền thi hành 
pháp luật do lập pháp ban hành và tổ chứcthực hiện những chính sách cơ bản về 
đối nội, đối ngoại của quốc gia, quyền điều hànhcông việc chính sự hàng ngày của 
quốc gia. Quyền hành pháp có quyền lập quy và quyền hành chính. Đó là quyền 
ban hành các văn bản pháp quy (còn gọi là văn bản dưới luật) và quyền tổ chức ra 
bộ máy cai quản, sắp xếp nhân sự, điều hành công việc quốcgia, sử dụng nguồn tài 
chính và công sản để thực hiện những chính sách của đất nước. 

 
2. Một vấn đề về đánh giá hoạt động cơ quan hành chính nhà nước 
 
Xem xét đánh giá về quản trị nhà nước của các quốc gia, Ngân hàng thế giới 

(World Bank) đưa ra 6 tiêu chí để đánh giá khả năng quản trị nhà nước như sau28:  
Tiếng nói và trách nhiệm giải trình;  

 Ổn định chính trị và khả năng của bạo lực;  
 Hiệu năng chính phủ;  
 Chất lượng quản lý;  
 Thi hành pháp luật;  
 Kiểm soát tham nhũng. 

                                           
28https://en.wikipedia.org/wiki/Good_governance 
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Ủy ban Kinh tế và xã hội đối với Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hiệp 
quốc (UNESCAP) đưa ra 8 tiêu chí để đánh giá quản trị nhà nước tốt29 như sau: 

1. Quản lý theo các quy định của pháp luật 
2. Đảm bảo tính minh bạch 
3. Tính thích ứng linh hoạt đối với sự thay đổi 
4. Đảm bảo sự định hướng và đồng thuận 
5. Bình đẳng và công bằng 
6. Hiệu lực và hiệu quả 
7. Trách nhiệm báo cáo, giải trình 
8. Đảm bảo sự tham gia của các chủ thể trong xã hội. 

 
Ở nước ta với mục tiêu xây dựng nền 

hành chính chuyên nghiệp, chính quy, từng 
bước hiện đại, việc đánh giá hoạt động của 
các cơ quan HCNN nói chung và xây dựng 
các tiêu chí đánh giá nói riêng có vai trò 
quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan này. Hoạt động đánh giá các 
cơ quanHCNN từ các chủ thể bên ngoài nhà 
nước đã được chú ý trong những năm gần đây. Như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) đánh giá về chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các tỉnh mà 
trọng tâm là vấn đề tạo lập môi trường kinh doanh. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 
Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được phối hợp thực hiện giữa CECODES (Trung 
tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng), Mặt trân Tổ quốc (MTTQ) Việt 
Nam, và UNDP Việt Nam. PAPI đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và 

                                           
29https://en.wikipedia.org/wiki/Good_governance 
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hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt nam dựa vào cảm nhận và trải nghiệm 
của người dân.  

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI) trong những năm gần đây được đánh giá cao ở những 
phương diện nhất định. Tuy nhiên, có những khía cạnh của hoạt động đánh giá cho 
thấy các chỉ số vẫn còn không ít vấn đề. Cách tiếp cận trong hoạt động đánh giá của 
các chỉ số này là góc nhìn của một loại hình chủ thể đánh giá. 

Để đánh giá hoạt động quản lý HCNN, năm 2009 chúng ta đã thí điểm thực 
hiện đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI – Public 
Administration Performance Index). PAPI được xem xét trên 3 lĩnh vực chủ yếu:  

i. Xây dựng chính sách,  
ii. Thực thi chính sách,  
iii. Các dịch vụ công.  

Có 6 trục nội dung chính của quản lý hành chính công: 
1. Sự tham gia (của người dân)  
2. Minh bạch  
3. Trách nhiệm giải trình 
4. Phòng, chống tham nhũng 
5. Thủ tục hành chính 
6. Dịch vụ công. 

Mỗi trục bao gồm một tập hợp các chỉ số. Mỗi chỉ số được khảo sát dựa trên 
một số câu hỏi cụ thể 

Nhằm xem xét sự đánh giá của người sử dụng dịch vụ hành chính công, Bộ 
Nội vụ triển khai thực hiện đề án: Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ 
hành chính công (SIPAS-Satisfy Index for Public Administration Service). Quyết 
định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án 
xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan HCNN. Thông qua đánh giá khách quan chất lượng cung cấp 
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dịch vụ hành chính công, các cơ quan HCNN nắm bắt được yêu cầu, mong muốn 
của người sử dụng để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp 
dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Đánh giá 
đươc thực hiện quan phiếu hỏi, gồm 20 câu hỏi, với 04 tiêu chí:  

- Tiếp cận dịch vụ;  
- Thủ tục hành chính;  
- Sự phục vụ của công chức và  
- Kết quả giải quyết công của cơ quan HCNN 

Tiêu chí đánh giá hoạt động của cơ quan HCNN là hệ thống các chỉ số nhằm 
lượng hóa mức độ đáp ứng về mục tiêu của một hoạt động, một cơ quan hành chính 
nhà nước nhất định, phản ánh kết quả hoạt động, đưa ra kết luận về chất lượng hoạt 
động của cơ quan đó. 

Tỉnh Lào Cai, năm 2011 UBND tỉnh đã ban hành quyết định về đánh giá 
thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan HCNN, có các tiêu chí như sau: 

1. Đăng ký chương trình, mục tiêu, kế hoạch công tác năm của cơ quan và 
dự kiến kết quả đạt được (đánh giá 10 điểm) 
- Nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (đối với các sở, 

ngành) 
- Các đề án, dự án, chiến lược phát triển của ngành thực hiện trong 

năm... 
- Các mục tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao (nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị). 
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức 
- Mục tiêu kế hoạch về công tác cải cách hành chính 
- Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra. 

2. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu kế hoạch công tác năm đã đăng 
ký (đánh giá 50 điểm) 

3. Kết quả hoạt động nội bộ cơ quan (đánh giá 35 điểm) 
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- Kết quả quản lý, sử dụng cán bộ công chức 
- Công tác quản lý tài chính, tài sản 
- Công tác Thi đua - khen thưởng 
- Thực hiện quy chế dân chủ và công khai đầy đủ các nội dung theo quy 

chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 
- Thực hiện đúng các quy định về nếp sống văn hoá công sở, quy chế 

công sở 
- Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trong cơ quan 
- Hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. 

4. Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, chữ thập 
đỏ (đánh giá 05 điểm). 

Hoạt động đánh giá các cơ quan HCNN từ bản thân nội bộ bên trong các cơ 
quan này chưa được thực hiện đầy đủ, nến có vẫn còn mang tính hình thức, đại trà, 
chung chung. 
 3. Một số giải pháp nhằm tăng cường đánh giá hoạt động của cơ quan 
hành chính nhà nước 

3.1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể đánh giá 
hoạt động cơ quan HCNN 

Trước hết, cần thực hiện rà soát tổng thể các văn bản liên quan đến đánh giá 
hoạt động của các cơ quan HCNN, đánh giá mặt được và chưa chưa được của công 
tác này. 
Hai là, hoàn thiện những quy định đã có, xây dựng những văn bản quy phạm cần 
thiết để triển khai thực hiện việc đánh giá các cơ quan HCNN 

3.2. Hình thành đội ngũ cán bộ, công chức chuyên sâu về đánh giá tổ chức 
HCNN 

Tổ chức các hội thảo, các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 
môn về đánh giá cho những cán bộ, công chức được lựa chọn nhằm từng bước hình 
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thành đội ngũ cán bộ, công chức chuyên về đánh giá ở các đơn vị bộ ngành và địa 
phương. 

Xây dựng nhóm cán bộ, công chức ở trung ương có trình độ, năng lực chuyên 
sâu về đánh giá tổ chức HCNN. Nhóm này được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về 
đánh giá ở trong và ngoài nước. 

3.3. Xây dựng các tiêu chí đánh giá cơ quan HCNN 
Hiệu quả hoạt động của cơ quan HCNN được phản ánh qua nhiều khía cạnh 

khác nhau như: Xây dựng và thực hiện thể chế; hiệu quả kinh tế - xã hội thuộc 
trách nhiệm quản lý của HCNN; chất lượng dịch vụ công do các cơ quan HCNN 
chịu trách nhiệm cung ứng; sự hài lòng của công dân, tổ chức đối với các dịch vu 
do cơ quan HCNN cung ứng. ... Mỗi khía cạnh này có ý nghĩa khác nhau trong việc 
cấu thành hoạt động của cơ quan HCNN. Chính vì vậy, qua nghiên cứu, chúng tôi 
đưa ra các tiêu chí đánh giá hoạt động của cơ quan HCNN như sau: 

1. Tiêu chí đánh giá địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan HCNN 

2. Tiêu chí đánh giá về cơ cấu tổ chức của cơ quan HCNN 
3. Tiêu chí đánh giá về nguồn nhân lực và các nguồn lực khác của cơ quan 

HCNN 
4. Tiêu chí đánh giá về quy trình giải quyết công việc của cơ quan HCNN 
5. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của cơ quanHCNN 
6. Tiêu chí đánh giá về ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan và cộng 

đồng xã hội của cơ quan HCNN. 
Mỗi một tiêu chí đều có những tiêu chí thành phần để có thể xem xét, phân tích, 
đánh giá cho điểm. 

(1) Tiêu chí đánh giá địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quanHCNN 

- Mức độ rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
- Trách nhiệm của tổ chức với cấp trên và cấp dưới được xác định cụ thể 
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- Sự tương xứng giữa chức năng, nhiệm vụ với trách nhiệm, quyền hạn 
- Trách nhiệm của tổ chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu 
- Nhiệm vụ của cơ quan không chồng chéo, trùng lắp 
(2) Tiêu chí đánh giá về cơ cấu tổ chức của cơ quanHCNN 
- Mức độ hợp lý trong phân công chức năng, nhiệm vụ 
- Mức độ rõ ràng của các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ở mỗi bộ phận cấu 

thành 
- Mức độ hợp lý của cơ cấu tổ chức 
- Mức độ phù hợp giữa cơ cấu tổ chức với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
- Khả năng phối hợp giữa các bộ phận cấu thành 
- Sự rõ ràng về trách nhiệm. 
(3) Tiêu chí đánh giá về nguồn nhân lực và các nguồn lực khác của cơ 

quanHCNN 
- Mức độ hợp lý của số lượng nguồn nhân lực 
- Chất lượng nguồn nhân lực 
- Sự hợp lý trong cơ cấu số lượng và chất lượng nguồn nhân lực 
- Quản lý tài chính hiệu quả 
- Quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chấ.t 
(4) Tiêu chí đánh giá về quy trình giải quyết công việc của cơ quanHCNN 
- Mức độ rõ ràng, công khai về quy trình hoạt động 
- Mức độ chuyên môn hóa 
- Mức độ chuẩn hóa, hiện đại hóa 
- Mức độ tuân thủ quy trình 
- Mức độ hiệu quả trong giám sát quy trình 
- Trách nhiệm rõ ràng trong quy trình giải quyết công việc 
- Mức độ đổi mới của quy trình giải quyết công việc. 
(5) Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của cơ quanHCNN 
- Mức độ hoàn thành mục tiêu của tổ chức 
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- Mức độ hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
- Mức độ hài lòng trong nội bộ tổ chức 
- Mức độ cố gắng, nỗ lực đổi mới, cải thiện chất lượng hoạt động của cơ quan 
- Mức độ tin tưởng vào sự phát triển của tổ chức. 
(6) Tiêu chí đánh giá về ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan và cộng 

đồng xã hội của cơ quanHCNN 
- Mức độ hài lòng của người dân 
- Mức độ hài lòng của tổ chức 
- Mức độ hài lòng của cơ quan cấp trên 
- Mức độ hài lòng của các Đại biểu Quốc hội hoặc Đại biểu HĐND các cấp. 

 
Đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan HCNN là một yêu cầu cấp thiết của 

quá trình cải cách HCNN. Bởi, yêu cầu hoạt động của cơ quan HCNN đòi hỏi phải 
thực sự phục vụ nhân dân, tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh 
tế - xã hội của địa phương phát triển. Nếu không có tiêu chí đánh giá sẽ khó có thể 
nhận thức được thực trạng, khó có thể hình thành định hướng để thay đổi, phát 
triển. Vì vậy thực thi việc đánh giá là cơ sở để đánh giá, xem xét một cách đúng 
đắn thực trạng hoạt động và tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ của các cơ quan 
HCNN nhằm tới mục tiêu xây dựng bộ máy HCNN gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quả. Sự phát triển của một quốc gia, của một tỉnh phụ thuộc rất nhiều vào chất 
lượng hoạt động của bộ máy HCNN, như nhà nghiên cứu về quản lý tổ chức Peter 
Drucker đã nói “Không có quốc gia giầu hay nghèo, chỉ có quản trị nhà nước tốt 
hay không”./. 
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QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

TS. Thang Văn Phúc 
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

 
I. Đặt vấn đề 
Thực hiện đường lối đổi mới 1986, từ những năm 90, Đảng ta đã triển khai 

thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước (cương lĩnh 91), thực hiện đường lối cải 
cách cơ bản, toàn diện Bộ máy nhà nước lấy trọng tâm là cải cách nền hành chính 
(CCHC) cho phù hợp với thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. Đây là quyết định có tính cách mạng đã đem lại nhiều kết quả quan 
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng. Bằng 
hai chương trình CCHC mang tính chiến lược giai đoạn (2001 – 2010)  và giai đoạn 
(2011 – 2010) hiện nay đã đem lại sự thay đổi lớn trong tư duy quản trị đất nước 
theo hướng phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển, từng bước hiện đại hóa – cải 
cách hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng, Việt Nam ngày càng 
khẳng định vị trí một quốc gia phát triển, có trách nhiệm và ngày càng có uy tín 
trên thị trường quốc tế. 

Tuy nhiên, đổi mới hệ thống chính trị, CCHC của Việt Nam còn chậm, các 
mục tiêu cải cách chưa đạt yêu cầu và đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh 
khủng hoảng kinh tế thế giới và những thay đổi khó lường làm đảo lộn nhiều kế 
hoạch trong gần 10 năm trở lại đây. Ở trong nước, cải cách hệ thống chính trị, 
CCHC không theo kịp với cải cách kinh tế (CCKT), đã tạo ra các lực cản trong 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chưa phát huy được tốt các lợi 
thế, thời cơ và huy động có hiệu quả các nguồn lực phát triển cả trong và ngoài 
nước…. Suy cho cùng thì tính hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, của CCHC 
còn thiếu, chưa tạo ra sự thống nhất, đồng thuận cao trong bộ máy nhà nước từ 
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Trung ương tới địa phương, tính phân tán,… còn khá phổ biến, kể cả tập trung quá 
mức trong chỉ đạo từ phía Trung ương, Chính phủ, Bộ ngành. 

Trong những nguyên nhân của thực trạng trên là tiến trình chỉ đạo thực hiện 
cải cách đã chưa sử dụng các công cụ quản trị khoa học, phù hợp với đặc thù của tổ 
chức, bộ máy nhà nước, bộ máy hành chính nên hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 
nước là 2 yếu tố bao trùm đánh giá hoạt động của bộ máy nhà nước, bộ máy hành 
chính đã chưa đạt được. Đối với nước ta quản lý nhà nước đang trong quá trình 
chuyển đổi, thực chất là một quá trình động, do đó cần tiếp cận một cách khoa học, 
phù hợp với một chủ thể động để xây dựng một khung đánh giá đúng, khách quan, 
kịp thời là một đòi hỏi cần thiết hiện nay nhằm khắc phục những bất cập trong đánh 
giá tổ chức bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công để 
kịp thời bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, chính sách trong tiến trình cải cách 
hiện đại hóa. 

II. Một số nhận thức, quan điểm mới về đánh giá tổ chức hành chính và 
đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Các hình thức và phương pháp đánh giá 
Trong tiến trình CCHC, hiện đại hóa việc xác định các hình thức và phương 

pháp đánh giá một cách khách quan, khoa học đối với tổ chức và hoạt động của các 
cơ quan hành chính nhà nước luôn là một vấn đề khó khăn và phức tạp, nhất là xác 
định các tiêu chí hình thành khung đánh giá cơ bản làm công cụ để kiểm soát hoạt 
động quản lý của nó là rất quan trọng. 

Hiện nay, có 2 hình thức đánh giá: Một là đánh giá từ bên trong (hệ thống tổ 
chức hành chính nhà nước) và đánh giá từ bên ngoài (từ người dân, từ các tổ chức 
đánh giá độc lập). Ở nước ta hiện nay đã có một số hình thức sau:  

a) Đánh giá từ bên trong hệ thống thống tổ chức hành chính – Chỉ số 
PARINDEX do Bộ Nội vụ đánh giá hàng năm đối với Bộ ngành và các tỉnh. 

b) Đánh giá từ bên ngoài: 
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- Chỉ số PCCI về môi trường kinh doanh của các tỉnh do VCCI đánh giá từ 
phía doanh nghiệp. 

- Chỉ số PAPI về hiệu quả CCHC và Dịch vụ Công từ cảm nhận của người 
dân do Tổ chức phi CP, Mặt trận Tổ quốc và UNDP thực hiện từ 2009 đến nay. 

Đây là những hình thức mới được thực hiện trong thực tế thời gian qua là 
một kết quả của đổi mới tư duy theo tiếp cận với các hình thức đánh giá hiện đại, 
có tác dụng trong chỉ đạo, điều hành và làm thay đổi quá trình quản lý theo hướng 
hiệu quả, phù hợp với thông lệ của thế giới. 

Tuy nhiên, các hình thức, phương pháp đánh giá trên, nhất là đánh giá từ bên 
ngoài (phía người dân và các tổ chức phi chính phủ) chưa trở thành các quy định 
pháp lý chính thức giữa các cơ quan quản lý nhà nước các cấp sử dụng trong quá 
trình chỉ đạo, điều hành, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật chính sách kịp thời. 

2. Cần xây dựng hệ thống phân loại các loại tổ chức hành chính phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ được quy định trong hệ thống pháp luật. Để xây dựng khung 
tiêu chí đánh giá phù hợp.  

a) Ở Trung ương:  
- Các cơ quan bộ, ngành có chức năng tham mưu, tổng hợp. 
- Các cơ quan bộ, ngành quản lý chuyên môn, kỹ thuật (kinh tế, kỹ thuật). 
- Các cơ quan bộ, ngành quản lý văn hóa – xã hội. 
- Các cơ quan bộ, ngành quản lý Quốc phòng, An ninh. 
b) Ở địa phương: 
- Các thành phố trực thuộc Trung ương: 
+ 2 thành phố đặc biệt: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh 
+ 3 thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ 
- Các tỉnh Đồng bằng Nam bộ 
- Các tỉnh Tây Nguyên 
- Các tỉnh miền núi phía Bắc 
- Các tỉnh miền Trung 
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3. Xây dựng hệ thống phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập 
a) Về sự nghiệp giáo dục: 
- Các trường tiểu học và cơ sở thuộc diện giáo dục phổ cập do Nhà nước chịu 

trách nhiệm. 
- Các trường giáo dục Trung học phổ thông (nhà nước và nhân dân) 
- Các trường Đào tạo nghề, trung cấp (hướng tự chủ) 
- Các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện,…(theo hướng tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm) 
b) Sự nghiệp y tế: 
- Bệnh viện cấp huyện, xã do Nhà nước chịu trách nhiệm 
- Bệnh viện cấp tỉnh 
- Bệnh viện chuyên cấp trung ương. 
c) Các tổ chức sự nghiệp khoa học: 
- Hai Viện Hàn lâm Khoa học 
- Các viện khoa học thuộc Bộ, ngành trung ương 
- Các viện khoa học, trung tâm thuộc cấp tỉnh. 
d) Các tổ chức sự nghiệp văn hóa, xã hội: 
- Các tổ chức cấp TW 
- Các tổ chức thuộc cấp tỉnh 
Trên cơ sở hệ thống phân loại, xác định nhiệm vụ cụ thể các sản phẩm của 

dịch vụ chính của từng đơn vị để xác định kết quả về số lượng, chất lượng đầu ra 
nhằm sác định các tiêu chí đánh giá của từng loại, từng cấp phù hợp. 

4. Cần đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá: 
- Duy trì hình thức đánh giá từ bên trong theo hệ thống phân loại với các chỉ 

tiêu chủ yếu, cơ bản theo kết quả sản phẩm đầu ra. 
- Phát triển hình thức đánh giá từ bên ngoài, hình thành các tổ chức đánh giá 

độc lập và huy động sự tham gia giám sát, đánh giá từ phía các tổ chức xã hội, 
thành các quy định pháp luật. 
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- Hình thành các loại hình thức diễn đàn xã hội để tiến hành đánh giá hoặc 
phê phán các kết quả quản lý hoặc các dịch vụ công để bổ sung, điều chỉnh chính 
sách pháp luật kịp thời. Đây là phương thức có hiệu quả trong việc phát huy sự 
tham gia của người dân trong xây dựng nền hành chính dân chủ và nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân, vì dân. 

III. Định hướng đổi mới đánh giá tổ chức hành chính 
Trong điều kiện tổ chức bộ máy nhà nước thống nhất, đơn nhất do một đảng 

duy nhất cầm quyền ở nước ta, tổ chức nền hành chính cũng được tổ chức thống 
nhất với hệ thống 4 cấp từ Chính phủ tới cơ sở xã, phường, mặc dù Hiến pháp 2013 
đã kiến định việc phân cấp, phân quyền giữa TW và địa phương phù hợp. Do đó, 
cần có bước đi, từng bước trao quyền nhiều hơn cho địa phương. Do đó, việc 
nghiên cứu để xác định các tiêu chí đánh giá tổ chức hành chính các cấp là một 
công viêc to lớn, khó khăn. Cần đổi mới phương thức đánh giá theo hướng thuận 
lợi, hiệu quả (thích dụng) là một thách thức trong nghiên cứu. Từ kinh nghiệm thực 
tiễn của tiến trình cải cách, đổi mới hơn 30 năm qua, cùng kinh nghiệm của các nền 
hành chính hiện tại trong khu vực và quốc tế, xin nêu một số giải pháp mới sau: 

1. Để đánh giá đúng, kịp thời hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức 
hành chính các cấp, cần các quy định pháp luật rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền, trách nhiệm của từng tổ chức với một cơ cấu bộ máy phù hợp và có đội ngũ 
cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản trị mới. Trên cơ sở đó, xác định các sản 
phẩm quản lý đầu ra cơ bản và trọng tâm của từng giai đoạn đánh giá. Kết quả đầu 
ra trở thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức và là công cụ để 
cơ quan tự đánh giá và tự giám sát, đánh giá của cấp trên. 

2. Xác định chủ thể đánh giá của đơn vị là cơ quan tổ chức nhân sự, thay vì 
cơ quan thanh tra chịu trách nhiệm đánh giá kết quả của đơn vị và giám sát, đánh 
giá hoạt động của cơ quan cấp dưới trực tiếp. 
 3. Hình thành hệ thống tổ chức đánh giá độc lập, chuyên nghiệp phù hợp với 
ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước các cấp, có trách nhiệm về những kết quả, đánh 
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giá độc lập này và quyền kiến nghị các kết quả đánh giá với các cơ quan nhà nước 
có trách nhiệm. 
 4. Huy động sự tham giám sát, đánh giá của các tổ chức xã hội dân sự về 
hoạt động và hiệu quả quản lý của các tổ chức nhà nước, các cơ quan nhà nước 
phải coi đây là quyền tham gia của người dân. 
 5. Hệ thống đánh giá, phân loại hàng năm của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phải được công bố công khai minh bạch trong hệ thống và trong phạm vi 
không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Đây là cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức 
lãnh đạo, quản lý các cấp – kết quả này là cơ sở để đánh giá khách quan trong bổ 
nhiệm cán bộ có tài thực vào các vị trí lãnh đạo quản lý cao hơn. 
 IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ CÁC TỔ CHỨC SỰ 
NGHIỆP CÔNG 
 Trong điều kiện thực hiện các mục tiêu cải cách, chuyển nền hành chính từ 
chức năng “cai trị”, quản lý sang chức năng phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển – 
cần tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công. Do đó, việc đổi mới 
các tiêu chí đánh giá các đơn vị sự nghiệp công lập là đòi hỏi của thực tiện quản lý 
phát triển:  
 1. Về tiêu chí tổ chức quản lý  

Chuyển mạnh các tổ chức sự nghiệp công sang xã hội hóa theo yêu cầu tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm có chức năng nhiệm vụ dịch vụ công rõ ràng, không chồng 
chéo, có cơ cấu tổ chức hợp lý, tinh giản biên chế công chức, viên chức nhận lương 
từ ngân sách sang tự chủ tài chính, nhận lương từ các sản phẩm dịch vụ và theo kết 
quả không hạn chế về mức lương, tức tiêu chí mức độ xã hội hóa, tự chủ của đơn 
vị. 

Xác định các hình thức quản lý mới; đề cao trách nhiệm cá nhân của công 
chức, viên chức, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp với tính sẵn sàng phục 
vụ.  
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2. Tiêu chí chất lượng, hiệu quả dịch vụ 
  Đây là tiêu chí cần được lượng hóa cụ thể thông qua các công cụ này đánh 
giá tổ chức.  
  + Các kết quả dịch vụ công theo đầu ra. 
  + Sự hài lòng của người dân, của xã hội. 
  + Sử dụng có hiệu quả các phương tiện, công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hiện 
đại. 
  + Chi phí của người dân thống nhất khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ công 
so với thị trường. 
  3. Các tiêu chí về sáng kiến, sáng tạo các sản phẩm dịch vụ cho sản xuất, đời 
sống và bảo vệ con người, tính ứng dụng của các công trình, sản phẩm nghiên cứu 
và khả năng thị trường hóa các sản phẩm này. 
  4. Các tiêu chí về tiện ích và hiệu quả sử dụng của các loại dịch vụ công, tính 
cạnh tranh trong cơ chế thị trường. 
  5. Mức độ chuyển giao của các hoạt động dịch vụ công sang cho doanh 
nghiệp, cho xã hội và khu vực tư nhân nhưng đề cao trách nhiệm đảm bảo các tiêu 
chuẩn dịch vụ công và vai trò kiểm tra, kiểm soát của cơ quan nhà nước đối với các 
dịch vụ công cộng – đảm bảo tính thống nhất, công bằng trong cả nước.  
  Tóm lại, việc đổi mới tiêu chí và phương thức đánh giá các tổ chức trong bộ 
máy hành chính nhà nước về tính hiệu lực, hiệu quả, về cơ cấu tổ chức phù hợp là 
công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu chung trong chứng 
năng kiến tạo phát triển, một chính phú hành động và trách nhiệm. Các tổ chức sự 
nghiệp công được tổ chức lại theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức tổ 
chức, sở hữu đảm bảo đáp ứng các yêu cầu dịch vụ công toàn xã hội với việc đề 
cao vai trò kiểm tra, kiểm soát toàn xã hội của bộ máy quản lý nhà nước đáp ứng 
mọi nhu cầu phát triển của xã hội, của con người. Rõ ràng việc xác định hệ thống 
tiêu chí đánh giá mới phù hợp, hiệu quả sẽ giúp cho việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện 
các chính sách pháp luật phát triển đất nước trong điều kiện mới sẽ đem lại sự phát 
triển ổn định, bền vững trước những thay đổi của trong nước và thế giới./. 


