
PHỎNG VấN đAu XUAN

KHOA HỌC HÀNH CHÍNH - CỘI NGUỒN SÁNG TẠO vô TẬN 
CÙA QUẢN LÝ NHÀ NÜ0C

L 7S. Hướng tới kỷ niệm 55 năm  thành lập Học viện H ành  chính quốc gia 
(29 ! t ! 1959 - 29!5!2014), Tạp chí Quản lý nhà nước đã có cuộc phỏng  vấn 
G S.TSK H . Nguyễn Duy Gia - nguyên Giám đốc Học viện H ành  chính quốc gia 
(từ  mỉm 1992 - 1997) với chủ đề vai trò, vị trí của khoa học hà n h  chính trong 
công  tác quản lý nhà nước. Tạp chí trân trọng giới th iệu  cùng bạn đọc.

PV: Thưa Giáo sư, với kinh  
nghiệm  lãnh đạo  Học viện H ành  
chinh quốc g ia  trong nhiều năm, 
xin  Giáo 8Ư cho bạn đọc b iế t bản  
c h ấ t nền hành chinh mà chúng ta  
đan g  xây dựng là  gì?

GS.TSKH. N guyen Duy Gia: ở
V iệ t Nam, quyền lực nhà nước là 
thốnịí n h ấ t  thuộc về n h ân  dân. Và 
đ iều  này đã được khẳng  định trong 
H iế n  pháp  năm  2013 về Nhà nước, về 
Đ ảng Cộng sản, về nhân  dân, về 
quyền lực, về các th à n h  phần k inh  tế  
đa SC hữu và xây dựng nền k inh  tế  
th ị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩE (XHCN)...

H iin  pháp  ghi rõ: “Nhà nước Cộng 
hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam là 
n h à  nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩ£ của n h ân  dân, do nhân  dân  và 
vì ruhàn d â n ” (Điều 2). Nhà nước ta  do 
nhékn dân  làm chủ, t ấ t  cả quyền lực 
n h à  nước thuộc về n h ân  dân m à nền 
tảriig là liên m inh giữa giai cấp công 
n h â n  với giai cấp nông dân và đội 
ngũi Irí thức. Quyền lực nhà nước là 
thômf: n h ấ t ,  có sự phân  công, phối

hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong 
việc lập pháp, h à n h  pháp, tư pháp. 
Đảng Cộng sản V iệt N am  là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân , đồng 
thời là đội tiên  phong của n h ân  dân 
lao động và cả dân  tộc Việt Nam, đại 
biểu trung th à n h  cho lợi ích giai cấp 
công nhân , n h ân  dân  lao động và của 
cả dân tộc, lâ"y chủ nghĩa Mác - Lê nin 
và tư tưởng Hồ Chí M inh làm nền 
tảng  tư tưởng, là lực lượng lãnh  đạo 
N hà nước và xã hội.

Nền k inh  t ế  Việt Nam  là nền  kinh 
tế  thị trường định hướng XHCN với 
nhiều h ình  thức sở hữu, nhiều thành  
phần  kinh tế, trong đó k inh  tế  nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành  
phần  kinh t ế  đều là bộ phận  cấu 
th à n h  quan trọng của n ền  kinh tế  
quốc dân, có quyền bình  đẳng, hợp 
tác và cạnh t ra n h  theo pháp  luật... 
Tài sản hợp pháp của cá nhân , tổ 
chức đầu tư  sản  xuất - k inh  doanh 
được pháp luật bảo hộ và không bị 
quốc hữu hoá.

Nền h à n h  chính m à chúng ta  đang 
tiến  h àn h  xây dựng và cải cách là
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nền hành  chính quốc gia có bản chấ t 
sau đây:

Một là, nền h àn h  chính đang xây 
dựng là nền hành  chính của một nhà  
nước dân chủ XHCN, một nhà  nước 
của dân, do dân và vì dân, nằm  trong 
hệ thông chính trị, dựa trên  nguyên 
tắc cơ bản là tấ t  cả quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân  dân, dưới sự lãnh  
đạo của Đảng Cộng sản  Việt Nam. 
Nền h àn h  chính dân chủ của Nhà 
nước pháp quyền Việt Nam được quản 
lý theo pháp luật và bằng pháp luật 
đế’ có một nền pháp chế XHCN 
nghiêm ngặt, giữ vững t r ậ t  tự xã hội, 
đảm bảo công lý và công bằng xã hội. 
Hướng tới, xây dựng nền  h àn h  chính 
chính quy, hiện đại m ang đậm  tính  
dân tộc.

Hai là, nền hành  chính mà Việt 
Nam đang xây dựng và cải cách là 
nền hành  chính mang tính  phục vụ 
và phục tùng chính trị, quyền lực của 
nhân dân - nghĩa là thực hiện  đầy đủ 
những nhiệm vụ chính trị do Đảng và 
Nhà nước đề ra.

Theo đó, những nội dung cải cách 
quan trọng cần tuân theo những 
nguyên tắc sau: cải cách kinh  t ế  và 
cải cách hành  chính; điều chỉnh và 
cải cách hoạt động của Chính phủ và 
hệ thống hành  pháp; cơ câu th iế t  chế 
bộ máy nhà nước, quyền lực và phân  
bô' quyền lực nhà nước trong khuôn 
khổ pháp luật h àn h  chính và hệ 
thống pháp luật, quản lý nguồn n h ân  
lực và nhân  sự, quản lý ngân  sách và 
tài chính, tà i phán h àn h  chính và toà 
án hành  chính; vai trò quản lý của 
Nhà nước trong nền k inh  tế  thị 
trường phải vừa đảm  bảo t ín h  tập  
trung, thống nhât, thông suôt của hệ 
thống hành  chính, đồng thời p h á t

huy tính năng  động, sáng tạo của địa 
phương. Hoàn th iện  các chính sách, 
công cụ quản lý vĩ mô, đồng bộ các 
yếu tố  của thị trường, quản lý chặt 
chẽ ngân sách, tà i chính. Đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ công chức h àn h  chính 
nhà nước (HCNN) và có cơ chế đãi 
ngộ thoả đáng.

Ba là, thể  chế h àn h  chính phải 
đảm bảo nguyên tắc: nhân  dân có 
quyền hạn và điều kiện để kiểm tra, 
giám sá t hoạt động của bộ máy hành 
chính. Nội dung cải cách nền hành 
chính quốc gia r ấ t  rộng lớn và phức 
tạp, nó liên quan đến mọi khâu, mọi 
quá tr ình  và toàn bộ hoạt động kinh 
tế  - xã hội. Do vậy, theo quan niệm 
quyền lực thông nhấ t,  tổ chức bộ máy 
hành  chính gọn nhẹ và có hiệu quả, 
nhâ't th iế t phải chuyển đổi, thay thế  
cho được bộ máy cồng kềnh, sự vụ, 
thủ công, lẫn  lộn chức năng  giữa 
hành  chính, k inh  tế  với kinh doanh 
bằng một bộ máy có chức năng, 
nhiệm  vụ và thẩm  quyền của cơ quan 
hành  pháp.

Phương thức quản lý nhà nước 
bằng pháp luật k ế t  hợp phương pháp 
cưỡng bức h àn h  chính với phương 
pháp kinh tế, tổ chức, giáo dục chính 
trị - tư tưởng mà phương pháp giáo 
dục chính tr ị  - tư tưởng có vị trí đặc 
biệt quan trọng  trong quá trình xây 
dựng nền dân  chủ XHCN, Nhà nước 
pháp quyền Việt Nam. Những phương 
thức quản lý đó được k ế t  hỢp lại 
nhằm  mục đích là nâng  cao năng lực, 
quyền lực, hiệu lực và hiệu quả của 
quản lý HCNN.

Để thực h iện  mục tiêu cơ bản trở 
th à n h  một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại, Đ ảng và N hà nước ta 
đang tiếp tục đổi mới sâu rộng và

TẠP CHÍ QUÀN LÝ NHÀ Nước - số 217 (2/2014)



PHỎNG VẤN ĐẦU XUÂN

đồng bộ hơn, tập  trung ưu tiên tái cấu 
tríìc nền kinh tế  gắn với chuyển đổi 
mó hình tăng  trưởng theo hướng 
nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, 
phá t tr iển  nhanh  và bền vững, đẩy 
m ạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
và chủ động, tích cực hội nhập kinh 
t ế  quốc tế. Điều này đòi hỏi phải có 
một Nhà nước mạnh, một nền hành 
chinh phục vụ dân, công khai, minh 
bạch và có một đội ngũ công chức tận 
tuỵ với công vụ, chông quan liêu, 
tham  nhũng...

PV; Vậy khoa học hành chính  
có vai trò như thê nào trong quản  
lý  nhà nước thưa Giáo sư?

GS.TSKH. N g u y ễ n  D uy Gia: Tôi
có thể  khẳng  định rằng, khoa học 
hành  chính là cội nguồn sáng tạo vô 
tận  của quản lý nhà nước.

Đảng và Nhà nước ta  cũng đã 
khẳng  định khoa học hành  chính tạo 
tiền đề lý luận và thực tiễn quan 
trọng cho việc xây dựng bộ máy nhà 
nước gọn nhẹ, có chất lượng cao, hiệu 
lực và hiệu quả, đòi hỏi phải xây 
dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chât 
chính trị và năng lực quản lý nhà nước, 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Điều 
này thế’ hiện ở một số đặc điểm sau:

Thứ  nhất, xây dựng và thực hiện 
cơ chế quản lý nhà  nước thế’ hiện 
quyền làm chủ của nhân dân ở các 
câp. Tăng cường bộ máy nhà nước từ 
trung ương đến địa phương và cơ sở 
thành  một hệ thống thống nhất, có 
sự phân định rành  mạch nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách  nhiệm  từng cấp 
theo nguyên tắc tập  trung dân chủ, 
phân biệ t rõ chức năng  quản lý hành 
chính - k inh tế  với quản lý sản  xuất - 
kinh doanh, kế t hợp quản lý theo

ngành với quản lý theo địa phương và 
vùng lãnh  thổ phù hợp với đặc điểm 
và tr ình  độ phá t tr iển  kinh tế  - xã 
hội.

T hứ  hai, cải cách bộ máy nhà nước 
thực sự là của dân, do dân và vì dân. 
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp 
luật, dưới sự lãnh  đạo của Đảng; thực 
hiện tổ chức và hoạt động theo 
nguyên tắc tập  trung dân chủ, thực 
hiện thông  n h ấ t  quyền lực nhưng có 
sự phân  công, phân cấp rành  mạch; 
bộ máy t inh  giản, gọn nhẹ và hoạt 
động có ch ấ t lượng cao trên  cơ sở ứng 
dụng các th à n h  tựu khoa học, kỹ 
thuật, quản lý.

T h ứ  ba, tăn g  cường pháp chế 
XHCN. Xây dựng và hoàn th iện Nhà 
nước pháp  quyền Việt Nam - Nhà 
nước của dân, do dân và vì dân, quản 
lý mọi m ặ t hoạt động đời sống xã hội 
bằng pháp luật, đưa đâ t nước phát 
tr iển  theo định hướng XHCN.

Nhà nước pháp quyền Việt Nam 
được xây dựng trên  cơ sở tăng  cường, 
mở rộng khôi đại đoàn kế t toàn dân, 
lấy liên m inh giữa giai cấp công nhân 
với nông dân  và tầng  lớp trí thức làm 
nền tảng, do Đảng lãnh đạo.

T hứ  tư, thực h iện dân chủ XHCN, 
phá t huy m ạnh  mẽ quyền làm chủ 
của n h ân  dân  là nhiệm  vụ quan trọng 
hàng  đầu và cũng là bản chât tố t đẹp 
của N hà nước ta  như lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: các cơ quan của 
Chính phủ từ  toàn quôc cho đến các 
làng đều là công bộc của dân, nghĩa 
là để gánh  vác việc chung cho dân, 
chứ không phải để đè đầu dân. Nhà 
nước phải liên hệ chặt chẽ với nhân  
dân, tôn trọng  và lắng nghe ý kiến 
của n h ân  dân, chịu sự giám sá t  của
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nhân  dân. Kiên quyết chống quan 
liêu, cửa quyền, chông tham  ô, lãng 
phí, đặc quyền, đặc lợi.

Thứ  năm, tăn g  cường hệ thông 
h ành  pháp cả về tổ chức cán bộ, cơ 
chế hoạt động. P h á t  huy vai trò điều 
h àn h  của hệ thông h àn h  pháp. Xác 
định vai trò, trách  nhiệm, quyền hạn  
của chính quyền địa phương trên  cơ 
sở pháp luật thống n h ấ t  và sự điều 
hành  tập  trung của Chính phủ.

Xây dựng quy chế công chức, chế 
độ trách  nhiệm  công vụ. Tổ chức đào 
tạo và đào tạo lại cán bộ, công chức 
trong bộ máy nhà  nước, đảm  bảo tính  
liên tục và hiệu quả của nền hành  
chính quốc gia.

Xây dựng hệ thống HCNN trong 
sạch, m inh bạch, công khai, vững 
m ạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả 
khắc phục những yếu kém kéo dài 
của bộ máy HCNN, đặc biệt là tệ 
quan liêu, tham  nhũng, sự thoái hoá 
về phẩm  châ't, đạo đức của một bộ 
phận  cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, 
chúng ta  đang thiếu cả lý luận, nhận  
thức, kiến thức, kỹ năng; thiếu cả cơ 
chế, chính sách, con người và tổ chức; 
thiếu sự chỉ đạo cụ thể, trong quá 
tr ình  thực hiện  còn nửa vời; thiếu sự 
trong sáng, gưcmg mẫu của một bộ 
phận  công chức, kể cả cán bộ lãnh 
đạo ở các cấp, các ngành  từ trung 
ương đến dịa phương, cơ sở.

Như một cuộc cách m ạng liên tục, 
quyết tâm  cao, vừa làm, vừa tổng kết, 
thử nghiệm  - các cơ quan HCNN phải 
tự đổi mới, tự cải cách m ình để xây 
dựng m ột nền  h àn h  chính dân chủ và 
từng bước hiện  đại hoá, thực h iện  đầy 
đủ quyền làm chủ của n h ân  dân, tăng  
cường pháp chế, kỷ cương nhà nước

trong n ền  k inh  tế  th ị trường định 
hướng XHCN.

Điều dó, đòi hỏi phải có sự thống 
n h ấ t  cao từ  trong Đảng, từ  tru n g  ương 
đến cơ sở, từ lãnh  đạo đến đội ngũ 
cán bộ, công chức và xã hội, vì lợi ích 
toàn cục, hy sinh  lợi ích bộ p h ận , cá 
nhân...

Tình trạ n g  quan liêu, tham  nhũng, 
sức ỳ của cơ chế tập  trung, quan liêu 
bao cấp cộng với những hiểu b iế t  sai 
trái, làm méo mó nền  k inh  tế  thị 
trường để trục lợi, làm xói m òn nếp 
nghĩ, phong cách làm việc, ngh ĩa  vụ 
và bổn phận  của phần  lớn cán  bộ, 
công chức. Hiện tượng này  đ an g  trở 
th à n h  n ạ n  dịch qua nh iều  nám  
tháng! Xã hội lên án  và m ấ t lòng  tin!

Sự nghiệp đổi mới đang h ế t  sức 
phức tạp, lại được tiến  h àn h  trong 
điều kiện còn thiếu kiến thức v à  kinh 
nghiệm quản lý nhà  nước trong  cơ 
chế kinh t ế  mới. Bên cạnh đó, là ý 
thức chấp h àn h  kỷ luật, kỷ cương và 
t r ậ t  tự xã hội còn lỏng lẻo và  yếu 
kém cả trong bộ máy nhà  nước và 
trong xã hội, làm giảm sú t lòng tin 
của n h ân  dân  đối với Đảng, Nhà 
nước...

Do vậy, cần tiếp tục nghiên  cứu lý 
luận và thực tiễn, khẩn  trương hoàn 
chỉnh các nội dung th iế t  chế cơ bản, 
quan trọng, tìm  ra  những th iế t  yếu 
phù hợp với từng giai đoạn p h á t  triển 
mới của đ ấ t  nước.

PV: Đề nghị Giáo 8Ư cho biết 
những giải pháp nào để  xây dựng 
nhà nước pháp quyền mà trong 
dó vai trò của khoa học hành 
chính là  rấ t quan trọng?

GS.TSKH. Nguyễn Duy Gia: Để 
xây dựng nhà  nước pháp  quyền,
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chúng ta  cần thực hiện tố t một sô' 
g iả i pháp sau đây:

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy 
của hệ thông chính tr ị  và tiếp tục xây 
dựng, hoàn th iện  Nhà nước pháp 
quyền Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 
Đ ảng trên  nguyên tắc giữ vững và 
tă n g  cường vai trò lãnh  đạo của 
Đảng, n âng  cao bản chất cách mạng, 
n ân g  cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà 
nước ta. Mọi tổ chức của Đảng, Nhà 
nước và đảng viên không được đứng 
t r ê n  pháp luật và phải gương mẫu 
chấp h ành  pháp luật. Thực hiện Hiến  
pháp  năm  2013 theo hướng tăng  
cường vai trò của hệ thống chính trị, 
n â n g  cao quyền lực và n ăn g  lực của 
h ệ  thông  h à n h  ch ính  các cấp, p h á t  
h u y  quyền d ân  chủ và th a n h  tra , 
g iám  s á t  của n h â n  dân  - quyền lực 
tô i  cao.

Tẩ chức nghiên cứu, bổ sung, sửa 
đổ i một số vấn đề về tổ chức bộ máy 
các cơ quan nhà nước có liên quan, kể 
cả nâng cao vai trò và tự chịu trách 
nhiệm  của chính quyền địa phương 
theo  H iến pháp  sửa đổi năm  2013.

Tiếp tục rà  soát, điều chỉnh chức 
n ă  ng, nhiệm  vụ và cơ cấu tổ chức của 
hệ thông HCNN, n h ấ t  là tổ chức 
chánh quyền đô thị, hướng m ạnh đến 
quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Tinh 
giần, cắ t bỏ những trùng  lặp về chức 
nă ng, nhiệm  vụ, quyền h ạn  các đơn vị 
trực  thuộc bộ, trực thuộc Chính phủ, 
T hủ  tướng Chính phủ. Điều chỉnh 
chiức năng, thẩm  quyền của Chính 
phiỷ, của Thủ tướng Chính phủ, nâng 
cao trách nhiệm, quyền hạn  của bộ 
triưởĩig các bộ và của chính quyền địa 
phiưrtig.

Phân  công, phân  cấp hợp lý giữa 
Chính phủ, các bộ và chính quyền địa 
phương. Xác đ ịnh cơ cấu tổ chức 
Chính phủ cho phù hợp với yêu cầu 
của thời kỳ p h á t  tr iển  mới - phát 
tr iển  nền  k inh  t ế  th ị trường và hội 
nhập k inh  t ế  th ế  giới. Kết hợp chặt 
chẽ hai nhiệm  vụ chiến lược xây dựng 
và bảo vệ Ì ổ  quoc XHCN.

Cần phải quy định rõ chế độ công 
vụ, trách  nhiệm , nghĩa vụ, quyền hạn 
của người đứng đầu cơ quan HCNN 
các cấp, t rá n h  lạm  quyền, quan liêu, 
hách dịch và kiên quyết chống tham  
nhũng và xử lý nghiêm, không có 
vùng cấm để lấy lại lòng tin trong 
nh ân  dân. Hoàn chỉnh và thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở, tính  tự quản 
của cộng đồng.

Đảm bảo t ính  hiệu lực của kê khai 
và quản lý tà i sản  của cán bộ có chức, 
có quyền. Đảm bảo chế độ tiền lương 
và đời sông cán bộ, công chức.

Tăng cường phổ biến, truyền đạt 
quan điểm, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đến mọi công dân, cán bộ, đảng viên, 
tạo sự đồng thuận  trong xã hội, đồng 
thời, có quyết tâm  chống những cán 
bệnh trầm  kha, bôi nhọ bản  chấ t tố t 
đẹp của chế độ. Tiếp tục xây dựng 
một xã hội công bằng, văn minh, hữu 
nghị và hoà hợp mà điểm nú t là: xây 
dựng nhà nước pháp quyền; xây dựng 
hệ thống HCNN dân chủ; xây dựng 
nền dân chủ XHCN; cải cách thủ tục 
h ành  chính; xây dựng chế độ công vụ 
và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức...G

THUÝ VÂN thực hiện.
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