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I. Một số vấn đề chung 

1- Vài nét về tổ chức bộ máy Chính phủ ở các nước trên thế giới 
Ở tất cả các nước trên thế giới, Nhà nước đều có chức năng quản lý tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội của đất nước (tuy có khác nhau về mục tiêu, phạm vi và phương 
thức quản lý). Để thực hiện các chức năng và các nhiệm vụ quản lý, Nhà nước tổ chức 
bộ máy quản lý bao quát tất cả các lĩnh vực; dù có nhiều điểm chung giống nhau, nhưng 
mô hình tổ chức bộ máy nhà nước cụ thể của mỗi nước lại có những đặc điểm riêng. 
Tuy nhiên, khi nói về tổ chức tổ chức bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc 
đa ngành - đa lĩnh vực là hàm ý nói về phạm vi quản lý nhà nước của một bộ, cơ quan 
ngang bộ ở Trung ương và các cơ quan tương ứng ở cấp địa phương được tổ chức để 
quản lý đa ngành - đa lĩnh vực, chứ không phải tổ chức để quản lý đơn ngành (một 
ngành). Điều này cũng nói chủ yếu về tổ chức bộ máy của Chính phủ (cơ quan hành 
pháp) của một nước. 

Ở nhiều quốc gia, Chính phủ là cơ quan quyền lực nằm ở trung tâm bộ máy nhà 
nước. Nhưng mỗi nước lại có những cách thức tổ chức Chính phủ khác nhau, phụ thuộc 
vào chế độ chính trị, thể chế chính trị, các yếu tố kinh tế, văn hóa, truyền thống…và 
trình độ phát triển. Thực tiễn tổ chức bộ máy của Chính phủ ở các nước cho thấy một 
số điểm sau: 

- Chính phủ các nước đều được hợp thành từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ (gọi chung là bộ), nhưng số lượng các bộ trong cơ cấu tổ chức của mỗi 
Chính phủ thường không giống nhau. Mức độ bao quát các lĩnh vực được giao cho một 
bộ quản lý cũng khác nhau. 

- Thành phần các bộ trong cơ cấu tổ chức của các Chính phủ khá đa dạng. Bên 
cạnh những bộ có chức năng giống nhau mà hầu hết các nước đều có như Bộ Ngoại 
giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, 
Bộ Giao thông…, không ít Chính phủ thành lập thêm các bộ có tính đặc thù riêng của 
mình. 

- Đa số các Chính phủ trên thế giới đều thành lập các cơ quan trực thuộc Chính 
phủ, với lĩnh vực, quy mô và phạm vi khác nhau. 



- Trong cơ cấu tổ chức của các Chính phủ đều tồn tại một bộ máy giúp việc đặc 
biệt (thường gọi là Văn phòng Chính phủ, hay văn phòng nội các…), để đảm bảo quản 
lý phục vụ hoạt động của Chính phủ. 

- Trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ (ở trung ương và địa phương) còn 
có các đơn vị sự nghiệp (có thể không có các chức năng quản lý nhà nước, hoặc được 
trao cho một số chức năng quản lý nhà nước[1]). 

Qua sự thay đổi (phát triển) tổ chức bộ máy Chính phủ ở các nước trên thế giới cho 
thấy những nét chung sau : 

- Tổ chức bộ máy Chính phủ (thể hiện ở các Bộ) theo hướng quả lý đa ngành - đa 
lĩnh vực là một yêu cầu khách quan của quá trình phát triển; phản ánh trình độ phát triển 
ngày càng cao của xã hội đòi hỏi phải “nâng tầm” tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động 
của nhà nước nói chung, đặc biệt là của Chính phủ. 

- Ở tất cả các nước, dù trình độ phát triển khác nhau, nhưng quản lý nhà nước (thể 
hiện ở nền hành pháp, mà tập trung là ở Chính phủ) đều phải bao quát cả bốn cấp độ 
chủ yếu sau : i) - Hoạch định chiến lược và quy hoạch phát triển; ii) -   Quản lý vĩ mô 
(tập trung vào ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển, điều tiết vĩ mô; iii) - 
Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; iv) - Đảm 
bảo các dịch vụ công; cung cấp các dịch vụ công thông qua các đơn vị sự nghiệp của 
nhà nước. Tuy nhiên, tương quan về bốn cấp độ đó là khác nhau giữa các nước (ngay 
giữa các nước có nền kinh tế thị trường tự do, nền kinh tế thị trường xã hội, hay nhà 
nước phúc lợi, hay nhà nước kiến tạo phát triển cũng có sự khác nhau); song có xu 
hướng chung là khi trình độ phát triển của đất nước ngày càng cao, thì cấp độ quản lý 
vĩ mô ngày càng tăng lên, hai cấp độ sau (iii và iv) giảm đi tương đối. 

2. Về đổi mới tổ chức bộ máy Chính phủ  ở Việt Nam 

Trên thực tế, nước ta đã từng bước chuyển tổ chức bộ máy Nhà nước (Chính phủ) 
sang quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bằng cách ghép một số bộ, ngành để hình thành một 
bộ mới; chuyển đổi mô hình quản lý từ quản lý đơn ngành sang quản lý đa ngành. Bước 
chuyển đổi này đã đưa lại một số kết quả tích cực, như giảm số bộ, giảm biên chế, năng 
lực quản lý vĩ mô được nâng lên…Tuy nhiên, chưa có một sự tổng kết một cách sâu sắc 
cả về lý luận và thực tiễn, xem việc tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực như vậy 
có đáp ứng yêu cầu và đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý các ngành, lĩnh 
vực của Chính phủ, các Bộ như thế nào, những hạn chế gì, bất cập gì đang đặt ra (?), để 
trên cơ sở đó đưa ra được một mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ theo hướng tổ 
chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực thực sự phù hợp, hiệu quả cả về cơ cấu tổ chức, 
chức năng nhiệm vụ và cơ chế vận hành. 

Mặc dù về mặt số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ 
bộ sau các lần cơ cấu laị có giảm đi, tuy nhiên, tổng số các đơn vị cấp tổng cục, cấp cục, 
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vụ thuộc tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chình phủ lại hầu như 
không giảm đi trong hai nhiệm kỳ Chính phủ gần đây, thậm chí có loại còn tăng lên, 
như cấp vụ và cấp cục (xem bảng sau).  

 

  

Điều này cho thấy, cơ cấu bên trong của các bộ được tổ chức lại theo hướng đa 
ngành, đa lĩnh vực dường như chưa có sự cấu trúc lại thực sự hợp lý và hiệu quả, vẫn 
còn mang nhiều dấu ấn của sự “lắp ghép cơ học” các ngành, lĩnh vực vào trong một bộ. 
Cơ chế vận hành của một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực chưa được nghiên cứu - xây 

dựng thực sự khoa học, hiệu quả. 
Hơn nữa, đến nay, số lượng các bộ vẫn còn khá nhiều so với mặt bằng chung của 

các quốc gia trên thế giới, bộ máy Chính phủ và các bộ vẫn đang khá đồ sộ với một khối 
lượng công việc rất lớn cả về chức năng quản lý vĩ mô, chỉ đạo tổ chức thực hiện và 
đảm bảo cung cấp các dịch vụ công; đồng thời cũng còn nhiều nhiệm vụ chồng chéo, 
vướng mắc giữa các bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức cung 
ứng dịch vụ công và đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều 
đó đặt ra sự cần thiết phải tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu Chính phủ, các bộ cho gọn hơn 
bằng cách tiếp tục tổ chức các bộ đa ngành, đa lĩnh vực một cách khoa học hơn, thực 
tiễn hơn, hiệu quả hơn. 

II. Những vấn đề đặt ra 

1. Về nhận thức : Từ kinh nghiệm quốc tế, cũng như thực tiễn nước ta cho thấy, 
việc tổ chức bộ máy nền hành chính nhà nước quản lý theo đa ngành - đa lĩnh vực phải 
được đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ từ Trung ương xuống địa phương; trước hết bắt 



đầu từ Chính phủ, được cụ thể hóa ở các bộ. Cần làm rõ hơn và thống nhất các nhận 
thức sau : 

-  Mục tiêu bao trùm là nâng cao tính năng động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy 
quản lý nhà nước ( Chính phủ, các bộ, chính quyền địa phương); chứ không phải đặt 
mục tiêu tinh giản tổ chức bộ máy, nhân sự một cách cơ học lên hàng đầu. 

- Xây dựng tổ chức bộ máy nền hành chính - hành pháp với cấu trúc phù hợp, tinh 
gọn, không trùng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng với yêu cầu phát 
triển nhanh, năng động của đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Xây dựng Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực không phải là sự ghép cơ học quản 
lý nhà nước một số ngành, lĩnh vực vào một bộ, mà là sự tái cấu trúc về chức năng, 
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý các ngành, lĩnh vực đó hợp lý hơn, gắn kết hữu cơ 
hơn…nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý tổng hợp tất cả các ngành, 
các lĩnh vực đó. 

- Xây dựng Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực, đương nhiên có mục tiêu là nâng 
cao hiệu lực hiệu quả quản lý vĩ mô, tuy nhiên, bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực vẫn 
phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng chung của Chính phủ trong phạm vi 
quản lý của mình (Hoạch định chiến lược và quy hoạch phát triển; Quản lý vĩ mô, tập 
trung vào ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển, điều tiết vĩ mô; Chỉ đạo tổ 
chức triển khai thực hiện; kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; Đảm bảo các dịch vụ 
công; cung cấp các dịch vụ công thông qua các đơn vị sự nghiệp của nhà nước).    

- Dù có thành lập bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực, nhưng do sự phát triển mang 
tính liên kết giữa các ngành, các lĩnh vực với các quy mô, phạm vi, không gian và thời 
gian khác nhau, có thể là nhất thời, hoặc trong một thời gian nào đó, trong nước hoặc 
với quốc tế, cho nên vẫn cần thiết phải có các tổ chức phối hợp liên ngành ở những cấp 
độ khác nhau. 

2. Nhận rõ hơn những đặc điểm tổ chức Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực ở 
Việt Nam 

- Mặc dù đã đi vào kinh tế thị trường, từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền, 
quản lý nhà nước đã có sự chuyển hướng mạnh sang quản lý vĩ mô, song thể chế quản 
lý nhà nước nói chung và trong các bộ vẫn còn mang nhiều dấu ấn của thể chế quản lý 
kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp (đây vừa có nguyên nhân khách quan của quá 
trình chuyển đổi thể chế vừa có các nguyên nhân chủ quan). 

- Do quá trình chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế từ chủ yếu là sở hữu nhà nước và sở 
hữu tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần vẫn đang còn phải tiếp tục hoàn thiện, 
nhà nước (cả ở cấp trung ương và địa phương) vẫn còn đang là chủ sở hữu một khối 
lượng lớn tài sản, tư liệu sản xuất, đơn vị sản xuất kinh doanh, vì vậy quản lý của các 
Bộ (và chính quyền cấp tỉnh) không thể chỉ tập trung thực hiện quản lý vĩ mô (như các 



nước phát triển), mà còn phải trực tiếp (ở những mức độ khác nhau) chỉ đạo phát triển 
sản xuất kinh doanh, trực tiếp can thiệp vào thị trường…Việc chế định vai trò đại diện 
chủ sở hữu cả ở cấp trung ương và địa phương vẫn còn những bất cập. 

- Do tình chất của chế độ chính trị - xã hội nước ta, Nhà nước (mà trực tiếp là Chính 
phủ) không chỉ ban hành cơ chế chính sách, mà còn phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các 
chính sách xã hội, trực tiếp chỉ đạo thực hiện cung cấp nhiều dịch vụ công cơ bản, dịch 
vụ xã hội thiết yếu cho nhân dân (giáo dục, y tế, bảo vệ mội trường, nước sạch…) từ 
nguồn lực nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa. Đây là một nhiệm vụ trọng yếu của 
nhà nước, Chính phủ, mà các bộ và các cơ quan chính quyền địa phương phải thực hiện 
(đây cũng là điểm khác biệt nhiều với các nước khác trên thế giới). Điều này thể hiện ở 
một số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp do các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa 
phương đang quản lý. Theo báo cáo của các Bộ ngành, địa phương, tính đến thời điểm 
31/12/2016 đang có  1.109  đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ; 55.104 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương . 

 

  

- Do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (và do đó là quan hệ sản xuất), trình 
độ phát triển của nền kinh tế thị trường - thể chế kinh tế thị trường còn tương đối thấp, 
chưa hoàn thiện so với yêu cầu hội nhập quốc tế ở trình độ cao, vì vậy vai trò của nhà 



nước, trực tiếp là vai trò của Chính phủ và các Bộ, không thể chỉ tập trung vào quản lý 
vĩ mô như ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển cao, mà vẫn phải thực hiện 
nhiều nhiệm vụ can thiệp vào thị trường, điều tiết thị trường, thông qua quy hoạch, kế 
hoạch phát triển… 

- Vể mặt pháp lý, chưa hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ thể chế, cơ chế hoạt động, vận 
hành của bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực. 

- Trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức về nhiều mặt còn chưa đáp ứng với yêu 
cầu của quản lý nhà nước theo đa ngành - đa lĩnh vực; tư duy chia cắt, biệt lập, cục bộ 
vẫn còn khá phổ biến (ngay trong một bộ). 

Những đặc điểm trên cho thấy việc chuyển sang bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực, 
tập trung vào quản lý vĩ mô cần có bước đi phù hợp, nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
các chức năng chủ yếu : Hoạch định chiến lược và quy hoạch phát triển; Quản lý vĩ mô, 
tập trung vào ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển, điều tiết vĩ mô; Chỉ đạo 

tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; Đảm bảo các dịch vụ 
công; cung cấp các dịch vụ công thông qua các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và xã hội 
hóa. 

III. Nguyên tắc và định hướng xây dựng-hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý 
đa ngành, đa lĩnh vực 

1- Các nguyên tắc tổ chức bộ máy Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực 

Các nguyên tắc tổ chức Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực cần hướng theo những 
xu hướng chung của thế giới, đồng thời phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm và trình 
độ cụ thể của Việt Nam. Xin nêu một số vấn đề có tính nguyên tắc để tham khảo như 
sau : 

1) Xây dựng Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực phải đặt lên hành đầu mục tiêu 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thực hiện đồng bộ, tổng hợp các chức 
năng :  Hoạch định chiến lược và quy hoạch phát triển; Quản lý vĩ mô, ban hành luật 
pháp, cơ chế, chính sách phát triển, điều tiết vĩ mô; Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; 
kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; Đảm bảo các dịch vụ công; cung cấp các dịch vụ 
công thông qua các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và xã hội hóa. 

2) Các ngành, lĩnh vực trong Bộ phải là những ngành, lĩnh vực có những nội dung 
trùng nhau, liên quan mật thiết với nhau về bản chất, hoặc chế định trực tiếp lẫn nhau…, 
mà nếu để ở các bộ riêng rẽ sẽ gặp khó khăn, trùng chéo trong hoạch định cơ chế, chính 
sách, bố trì nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện; dẫn đến hiệu lực hiệu quả quản lý 
nhà nước thấp, không kịp thời. 



3) Phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong một Bộ cần được xem xét theo tính 
chất, quy mô đối tượng được quản lý phù hợp với trình độ quản lý thực tế của đội ngũ 
cán bộ, công chức. 

4) Các ngành, lĩnh vực trong Bộ phải xác định được những nội dung quản lý nhà 
nước, nội dung chuyên môn có thể “tích hợp” chung được trong bộ. Trên cơ sở đó xây 
dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ là một thực thể hữu cơ, phù hợp, hiệu quả, ổn 
định, tạo tiền đề để hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa; không phải là phép cộng cơ học tổ 
chức bộ máy quản lý nhà nước đối với riêng từng ngành, lĩnh vực. 

5) Xây dựng Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực cần hướng tới hình thành thể chế, 
cơ chế đáp ứng hiệu quả yêu cầu liên kết ngày càng tăng lên giữa các ngành, lĩnh vực 
và các chủ thể trong sản xuất kinh doanh trong nước cũng như hội nhập quốc tế. 

6) Quy mô, phạm vi và sự phân công quản lý đa ngành - đa lĩnh vực giữa các bộ 
cần hướng tới sự cân bằng, đảm bảo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả tổng thể quản 
lý nhà nước của Chính phủ (chính quyền địa phương), không dẫn đến tình trạng cục bộ, 
khép kín của riêng từng bộ. 

7) Những vấn đề liên ngành, liên bộ cần thiết thành lập các Tổ chức điều phối liên 
ngành, hoặc cơ chế phối hợp liên ngành, trong đó chế định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm, nghĩa vụ, trách nhiệm giải trình của Bộ chủ trì (người chủ trì) và các cơ 
quan (người) phối hợp. 

2- Định hướng xây dựng - hoàn thiện Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực 

- Từ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay, 
cần xác định các loại bộ sau : 

+ Bộ Tổng hợp (mang chức năng chủ yếu giúp Chính phủ hoạch định chiến lược 
phát triển, quản lý và điều phối vĩ mô). 

+ Bộ quản lý đa ngành - đa lĩnh vực (là những bộ được giao quản lý một số ngành, 
lĩnh vực liên quan mật thiết với nhau). 

+ Bộ quản lý chuyên ngành (là bộ được giao quản lý một ngành, lĩnh vực cụ thể). 
+ Bộ (hay cơ quan ngang bộ) được giao nhiệm vụ là cơ quan thực hiện chức năng 

bảo vệ, kiểm tra, thanh tra… 

+ Các bộ được xem xét hợp nhất với một số cơ quan có những chức năng tương 
đồng của Đảng. 

- Chức năng, nhiệm vụ quản lý của các Bộ được giao theo nguyên tắc: không có 
chức năng, nhiệm vụ nào không có bộ chủ trì; mỗi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 
nước chỉ có một bộ chủ trì; một bộ có thể được giao chủ trì quản lý nhà nước một số 



chức năng, nhiệm vụ, các bộ phối hợp phải được chế định rõ nhiệm vụ, chức năng, thẩm 
quyền, trách nhiệm. 

- Xem xét xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong của Bộ quản lý đa 
ngành - đa lĩnh vực : cần xen xét kỹ mối quan hệ các mặt, các nội dung quản lý nhà 
nước, quản lý sự nghiệp… giữa các ngành, lĩnh vực để tích hợp lại những nội dung, 
nhiệm vụ trùng nhau, liên quan mật thiết lẫn nhau; từ đó xây dựng cấu trúc chức năng, 
nhiệm vụ chung của bộ và của từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó xây dựng cơ cấu tổ chức 
của Bộ phù hợp hiệu quả, tránh tình trạng hình thành “bộ con trong bộ to” (dưới dạng 
các tổng cục rất đồ sộ, có hầu như đầy đủ ban bệ như ở một số Bộ). 

- Xây dựng - hoàn thiện và ban hành thể chế, cơ chế phối hợp quản lý liên ngành. 
- Trên cơ sở những định hướng chung nêu trên, cần triển khai rà soát lại chức năng, 

nhiệm vụ, nội dung quản lý nhà nước của tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực 
thuộc Chính phủ. Trên cơ sở đó xem xét điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các bộ, 
sáp nhập một số bộ (ví dụ xem xét việc sáp nhập Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và đầu 
tư, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông - vận tải…, hay hình thành các bộ mới (ví dụ xem 
xét lập lại Bộ giáo dục riêng, thành lập Bộ Đào tạo nhân lực và phát triển khoa học - 
công nghệ…) trong tổ chức của Chính phủ; khắc phù tình trạng trùng chéo, trùng lắp, 
bỏ sót, hoặc không chế định rõ trong chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ[2], nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của Chính phủ nói chung và của 
tùng bộ nói riêng, đáp ứng với yêu cầu phát triển nhanh - bền vững đất nước trong giai 
đoạn mới/. 
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