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1. Đôi nét khái quát
Tiền th ân  là Viện H ành  chính 

công (Institu te  of Public 
Administration - IPA), được th à n h  
lập ngày 15/6/1952, sau 4 lần đổi tên, 
đến ngày 26/11/1998, có tên  như hiện 
nay là Trường Quản trị và h àn h  
chính công quốc gia (The National 
College of Public Adm inistration and 
Governance - viết tắ t  là NCPAG). 
Với vị tr í là trường đầu ngành  của 
Phi-líp-pin trong nghiên cứu và đào 
tạo về hành  chính công, NCPAG luôn 
chú trọng việc phổ biến và quảng bá 
các k ế t quả nghiên cứu về khoa học 
hành  chính và kinh nghiệm thực tiễn 
trong lĩnh vực h àn h  chính công, 
nhằm  nâng  cao năng  lực lãnh  đạo và 
điều hành  của các cơ quan nhà  nước ở 
trung ương và địa phương; nghiên cứu 
và tư vấn chính sách phục vụ cho 
phản biện xã hội, đồng thời tiến  
hành  các hoạt động hỗ trợ  chuyên 
môn nghiệp vụ cho các tổ chức phi 
chính phủ và các tổ chức quô"c tế. 
Hiện nay, Trường còn có vai trò là 
văn phòng đại diện của Tổ chức h àn h  
chính khu vực miền Đông T h ế  giới 
(EROPA) và của Hiệp hội các trường

h àn h  chính công ở Phi-líp-pin (the 
Association of Schools of Public 
A dm inistration in the Philippines - 
ASPAP). Trường được ư ỷ  ban giáo 
dục Đại học của Phi-líp-pin 
(Commission on Higher Education) 
công n h ận  là cơ sở đào tạo hành 
chính công xuâ^t sắc n h â t  ở quốc gia 
này (năm  2004).

2. Các chương trình đào tạo
- Chương trình cử nhân  hành  

chính  công  (Bachelor of Public 
A dm innistration - BAPA) với thời 
gian đào tạo 4 năm. Chương trình  
cung cấp cho sinh viên nhừng kiến 
thức lý luận cơ bản và những kỹ năng 
th iế t  yếu về quản lý công, đồng thời 
tran g  bị mảng kiến thức về dịch vụ 
công, trách  nhiệm  giải tr ìn h  và sự 
công khai, minh bạch trong hoạt 
động công vụ.

- Chương trình thạc sỹ quản lý 
hành  chính công (Master of Public 
A dm in is tra tion  - MPA), với các 
chuyên ngành  chính sách công; quản 
lý vùng và địa phương; quản lý thông 
tin (spatial information management);
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q u a n  lý tổ chức (o rgan iza tiona l 
m anagem ent); quản lý tài chính (fiscal 
ad m in is tra t io n ) ;  quản  lý doanh 
ng h iệp  nhà nước (public enterprise  
m anagem ent).

~ Chương trìnìi dào tạo tiến sỹ 
hànììi chính công (Doctor of Public 
A dm inis tra tion  - DPA). Là chương 
trìmh câp bằng tiến sỹ định hướng 
thực h ành  thông qua việc cung câp 
kiê''n thức có liên quan tới bồi dường 
lý ỉluận chính trị, đường lôì p h á t tr iển  
k in h  tê - xã hội của quôc gia. Đồng 
thờ i, đào tạo về quản lý nhà  nước ở 
đ ịa  phương và chính quyền đô thị. 
Việc hoàn th àn h  chương tr ìn h  này 
đòii hỏi học viên vừa phải hoàn thành  
các đề án khoa học trong suôt quá 
trìmh học, vừa phải hoàn th iện  luận 
án trước khi kết thúc chương trình  
đà (0 tạo.

- Chương trình đào tạo cấp chứng  
chi' quản lý công (Diploma of Public 
A dm inis tra tion  - Dip PM): cung câp 
cho các nhân viên thừa h ành  và tác 
nglhiệp trực tiếp những kỹ năng  cần 
thi'ết về quản lý công phù hợp với lĩnh 
vực chuyên môn cụ thể đang thực thi.

;3. Các trung tâm trực thuộc
NCPAG thực th i chức năng, nhiệm  

vụ thông qua các trung tâm:
+ Trung tâm  đào tạo quản trị và 

hàinh chính công (Center for Public 
A d m in is tra tio n  and Governance 
Ediucation - CPAGE): tổ chức các
chương tr ình  đào tạo chuyên ngành 
hàmh chính và quản trị công. Đội ngũ 
giảing viên của Trung tâm  có chuyên 
mô)n sâu, trong đó 50% trong số  nhân  
sự của Trung tâm  này có tr ìn h  độ tiến

sỹ. Ngoài ra, Trung tâm  còn thường 
xuyên mời các học giả, chuyên gia, 
các giảng viên th ỉnh  giảng là những 
người giàu kinh nghiệm trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước tham  gia tư vân 
và giảng dạy.

+ Trung tâm  nghiên cứu, phát 
t r iể n  ch ính  sách và điều h àn h  
(C enter for Policy and Executive 
Development - CPED). Tiền thân  là 
Chương tr ình  p h á t tr iển  hành chính 
(Administrative Development Program
- ADP), được thành  lập từ năm 1968, 
sau nhiều lần đổi tên, đến năm 1998, 
ADP được đổi tên thành  CPED như 
hiện nay. Trung tâm  này cung cấp 
các dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, tư 
vân cho các tồ chức thuộc khu vực 
công, tổ chức phi chính phủ, doanh 
nghiệp nhà  nước, các cơ quan, tổ chức 
ở địa phương, cũng như cho các tổ 
chức quốc tê những kiến thức nhằm 
đáp ứng yêu cầu chuyên môn th iế t 
yếu và giải quyết các vân đề có liên 
quan đến chính sách công, phát triển 
và điều h ành  hành  chính, các vân đề 
đ ặ t ra của quản trị. CPED nghiên 
cứu để bổ sung và hoàn th iện  các tài 
liệu, giáo tr ình  giảng dạy cho các cơ 
quan nhà  nước ở trung ương và địa 
phương, các tổ chức phi chính phủ và 
các tổ chức quốc tế.

+ Trung tâm  nghiên cứu quản trị 
vùng và địa phương (Center for Local 
and Regional Governance - CLRG): CÓ 
nhiệm  vụ nghiên cứu, đào tạo và cung 
câ'p các chương tr ình  hỗ trợ cho các 
vùng, địa phương nhằm  đẩy mạnh 
phân  cấp quản lý nhà nước và tự 
quản địa phương trong cả nước. Trung 
tâm  này là đơn vị đi đầu trong công
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tác nghiên cứu, tư vấn về tự chủ địa 
phương và phân  cấp quản lý nhà nước 
(kể từ năm 1965). Được sáp nhập từ 
Trung tâm  nghiên  cứu về chính 
quyền địa phương, sau này CLRG đã 
mở rộng phạm  vi quan tâm  tới quản 
lý vùng, miền, chính quyền đô thị. 
H iện nay, Trung tâm  đang hợp tác 
với các viện quôc tế  và viện nghiên 
cứu địa phương để phổ biến các kết
quả nghiên cứu về phân câ'p quản lý
nhà nước, đồng thời xuất bản các tài 
liệu nghiên cứu về lý luận cũng như
kinh nghiệm thực tiễn hữu ích cho
các cơ quan nhà nước ở địa phương và 
các quốc gia khác trong khu vực.

+ Trung tâm  nghiên cứu lãnh  đạo, 
công dân và nền dân chủ (Center for 
Leadersh ip , C itizenship , and 
Democracy - CLCD). Kể từ khi thành  
lập năm  1992 đến nay, Trung tâm  đã 
đảm  nhận  việc nghiên cứu, cung cấp 
các chương tr ình  đào tạo và tư vấn về 
kỹ năng  lãnh  đạo, về vai trò, thực 
tiễn  lãnh  đạo ở các cơ quan nhà nước 
và các đơn vị ngoài khu vực công; 
nghiên cứu và tham  gia phổ biến về 
vai trò, quyền và nghĩa vụ của công 
dân đôi với nhà  nước, với các th iế t 
chế  chính tr ị  khác và với xã hội dân 
sự; nghiên cứu và xây dựng năng lực 
cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi 
nhuận, các tổ chức tình  nguyện và các 
tổ chức quần chúng. Ngoài ra, còn 
tham  gia tư vấn về đánh giá thực thi 
dân  chủ của các th iế t chế chính trị 
nói riêng và nền dân chủ của Phi-líp- 
pin nói chung.

4. Công tác thông tin tư  liệu  và 
xuâ't bản

Thư viện của NCPAG hiện có

khoảng 38.000 đầu sách thuộc lĩnh 
vực hành  chính công, quản trị học, 
các tà i liệu nghiên cứu p h á t  triển của 
quốc gia và các lĩnh vực khác có liên 
quan. Ngoài ra, còn liên tục cập nhậ t 
trên  300 tạp chí và tập  san được xuất 
bản định kỳ của hơn 50 đơn vị trong 
nước cũng như của các cơ sở nghiên 
cứu là đối tác nước ngoài. Đồng thời, 
Thư viện cũng lưu trữ  trên  20.000 báo 
cáo thông kê h àn h  chính, về tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan chính 
phủ ở Phi-líp-pin. Đây là nguồa tài 
liệu phong phú và hữu ích phục vụ 
cho công tác nghiên cứu, giảng dạy 
của NCPAG. Thư viện còn tạo điều 
kiện cho các học giả, s inh  viên của 
các cơ sở nghiên cứu và đào tạo khác 
có thể  sử dụng dịch vụ tra  cứu ũiông 
tin trực tuyến thông  qua website 
chính thức http://www.mainlib.upd. 
edu.ph.

Ngoài ra, NCPAG có văn phòng 
xuất bản riêng: chịu trách  niiiệm 
quản lý công tác p h á t  h à n h  Tạp chí 
H ành chính công Phi-líp-pin (The 
Philippine Jo u rn a l of Pablic 
Administration - PJPA) - tạp chí 
khoa học chuyên ngành  có lịch sử 
p h á t tr iển  lâu đời n h ấ t  ở quốc gii này  
(từ năm  1957 đến nay), xuâ't bản 2 
số/năm với mã số tiêu chuẩn quDc tế  
là ISSN: 0031-7675. Đồng thời, văn  
phòng chịu trách  nhiệm  xuất bản  
giáo tr ình , sách chuyên khảo V i các 
tà i liệu khác phục vụ cho cônf tác  
giáo dục và đào tạo của NCPAG3

Tài liệu tham khảo:
1. http://www.up-ncpag.org
2. http://www.eropa.org.ph
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