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1. Minh bạch và minh bạch hoá 
hoạt động quản lý hành chính  
nhà nước

Quan niệm về “minh bạch” cũng 
như các yếu tô' câu thành tính minh 
bạch nói chung, minh bạch hoá hoạt 
động quản lý hành chính nhà nước 
(QLHCNN) nói riêng phụ thuộc nhiều 
vào điều kiện, hoàn cảnh và các cách 
tiếp cận vấn đề của minh bạch.

Dưới góc độ luật pháp, minh bạch
- transparency trong lý luận và thực 
tiễn của các nước phương Tây, đó ià 
tính sáng rõ, trong suô't và được xem 
là một trong những nguyên tắc trong 
tổ chức và hoạt động của nhà nước 
pháp quyền, vì minh bạch là một 
trong những thành tố cấu thành của 
chế độ pháp quyền (the rule of law) - 
nghĩa là mọi hoạt động của các cơ 
quan nhà nước, của những người được 
uỷ quyền phải có trách nhiệm giải 
trình về các hoạt động của họ trước 
người dân.

Trong hệ thống pháp luật và chính 
sách về quản lý nhà nước (QLNN) nói 
chung, quản lý hành chính nói riêng 
của mỗi quô"c gia, minh bạch còn được 
hiểu ở nghĩa rộng là tính trong suôt, 
ở nghĩa căn cứ vào nội dung của pháp 
luật và chính sách hiện hành, người 
dân có thể định đoán được tương lai 
(nhà đầu tư có thể cán cứ vào luật

pháp hiện hành của quốc gia mà dự 
đoán cho tương lai của doanh nghiệp, 
từ đó yên tâm và mạnh dạn đầu tư 
cũng như bỏ vôn để sản xuất - kinh 
doanh). Chẳng hạn, dưới phương diện 
của Luật Hành chính, tính minh bạch 
trong hoạt động QLHCNN được hiểu 
là khả năng truy cập thông tin của 
người dân cũng như những điều kiện 
thuận lợi để họ có thể tham gia vào 
quy trình ban hành các quyết định 
của cơ quan hành chính nhà nước. 
Hoặc trong môi trường kinh doanh, 
tính minh bạch sẽ giúp cho doanh 
nghiệp và người dân tiếp cận thông 
tin chính xác, kịp thời, tăng tính 
bình đẳng về cơ hội kinh doanh cho 
doanh nghiệp và cá nhân, giúp họ 
yên tâm trong việc lập kế hoạch kinh 
doanh. Trong quản lý hành chính 
công, thủ tục hành chính “minh bạch” 
sẽ khắc phục tình trạng tham nhũng 
của cán bộ, công chức, tạo thuận lợi 
cho hoạt động sản xuất - kinh doanh 
của doanh nghiệp, đồng thời, còn là 
căn cứ để người dân và doanh nghiệp 
giám sát hoạt động của cán bộ, công 
chức hành chính, khắc phục tệ sách 
nhiễu khi người dân và doanh nghiệp 
cần đến sự giải quyết của cơ quan 
chức năng nhà nước.

* Học viện Hành chính quốc gia
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ơ  nghĩa khoa học hành chính 
công, minh bạch còn được hiểu ở 
nghĩa rộng hơn không chỉ bao gồm 
việc cung cấp thông tin cho công 
chúng của chính quyền nhà nước các 
cấp, mà qua đó, nhân dân được tiếp 
cận những nguồn thông tin của nhà 
nước, của tổ chức xã hội và hơn thế là 
các nguồn thông tin phải chứa đựng 
sự dễ hiểu, sự định đoán được trong 
tương lai của vấn đề mà nguồn thông 
tin đó bàn tới - tức là tính dự báo của 
nguồn thông tin.

Dưới góc độ QLHCNN, minh bạch 
đã trở thành thuật ngữ pháp lý - 
hành chính được sử dụng phổ biến 
trong rất nhiều trường hợp cũng như 
thực tiễn QLNN. Vì thế, minh bạch 
thường được dùng để nói lên tính 
chất vốn có hoặc là sự đòi hỏi phải có 
của hành vi hoặc quan hệ mà chủ thể 
xác lập trên thực tế. Ngược lại với 
minh bạch là sự thiếu minh bạch, tức 
là thiếu sự trong sáng, không đủ độ 
tin cậy. Trong một nhà nước dân chủ, 
tiến bộ, minh bạch hoá các hoạt động 
QLNN là một yêu cầu “bất dí biến”. 
Điều này cho thấy, nguy cơ thiếu 
minh bạch luôn có tính chất đồng 
hành tồn tại cùng cơ chế vận hành 
quyền lực. Vì vậy, những nguy cơ này 
cần được phát hiện sớm khi chưa gây 
hậu quả và phải có giải pháp hữu 
hiệu để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thuật ngữ “minh bạch” và “minh 
bạch hoá” mặc dù không được quy 
định một cách trực tiếp trong khoa 
học pháp lý và khoa học hành chính 
công, nhưng những thành tố của nó ít 
nhiều được quy định trong Hiến pháp 
cũng như trong các văn bản pháp luật 
Việt Nam. Chẳng hạn, quyền được 
thông tin là một trong những quyền

cơ bản của công dân được ghi nhận 
trong Hiến pháp năm 2013: "‘Công 
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, có quyền được thông tin; có 
quyền hội họp, lập hội, biểu tình. 
Việc thực hiện các quyền này do pháp 
luật quy định” (Điều 25).

Trong lĩnh vực kinh tế, minh 
bạch hoá hoạt động quản lý kinh tế  
được xác định là một trong những 
nguyên tắc xuyên suôt mọi hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức nhà 
nước và cả người dân. Bởi vì, các quy 
định của Tổ chức Thương mại quốc tế 
(WTO) đã xác định rằng: khi Việt 
Nam là thành viên của tổ chức này 
thì cần phải có trách nhiệm đăng 
tải công khai các văn bản quy phạm 
pháp luật (VBQPPL) liên quan tới 
các hoạt động kinh tế. Đặc biệt, trước 
khi thông qua các VBQPPL cần phải 
có giai đoạn tham vấn các đối tượng 
có liên quan.

Từ những lý giải trên có thể hiểu: 
minh bạch hoá là việc làm rõ thông 
tin, khách quan, trung thực đúng bản 
chất cũng như các điều kiện thuận lợi 
về hoạt động của cơ quan, tổ chức để 
người dân và xã hội biết nhằm tiếp 
nhận những nguồn thông tin chính 
xác, kịp thời trong việc thực hiện các 
quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ 
quan, tổ chức và cá nhân này.

2. Thực tiễn  pháp lý và thực 
h iện  minh bạch hoá hoạt động  
QLHCNN

Yêu cầu của minh bạch hoá QLNN 
nói chung, QLHCNN nói riêng của 
nước ta không phải chỉ xuất phát từ 
nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tẽ mà 
còn xuất phát từ nhu cầu nâng cao 
hiệu quả của việc QLNN, bảo đảm
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tính dân chủ trong hoạt động của 
Nhà nước mới theo chủ trương “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
cũng như được coi là một trong những 
biện pháp quan trọng đầu tiên để 
ngăn ngừa tham nhũng trong mọi lĩnh 
vực QLHCNN ở nước ta hiện nay.

Việc thực hiện các quy định pháp 
lý về minh bạch hoá trong hoạt động 
QLHCNN những năm qua cho chúng 
ta thây một số kết quả, như sau:

Thứ nhất, ò các cơ quan QLHCNN 
(Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 
cấp) và đội ngũ cán bộ, công chức 
bước đầu đã có ý thức về yêu cầu 
minh bạch hoá hoạt động quản lý và 
coi đó là một trong những tiêu chuẩn 
của nền công vụ.

Thứ hai, tại một sô' bộ, ngành và 
địa phương đã bàn hành và triển khai 
thực hiện các các quy định yêu cầu về 
quyền của công dân trong lĩnh vực tài 
chính, đất đai góp phần nâng cao 
tính minh bạch trong hoạt động 
QLNN của mình. Như lập quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất của các cấp đã 
dần đi vào nền nếp, đã thật sự trở 
thành công cụ quan trọng trong 
QLNN về đất đai, bảo đảm sự minh 
bạch hoá trong việc giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất và xử lý vi phạm pháp 
luật đất đai. Bên cạnh đó, hoạt động 
cấp phép trong lĩnh vực khoáng sản 
cũng đạt được những yêu cầu, đã đưa 
ra được các giải pháp để tiếp tục hoàn 
thiện công tác quản lý và hoạt động 
khai thác, chế biến, vận chuyển và 
tiêu thụ khoáng sản trên cả nước.

Ngoài vấn đề minh bạch trong quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai,

công tác điều hành, quản lý thanh 
toán các nguồn vốn nhà nước cũng 
được chú trọng. Thông qua việc quyết 
toán vốn đầu tư và công khai hoạt 
động quyết toán việc minh bạch hoá 
QLNN về các nguồn vốn cơ bản đã có 
tác dụng nhất định đối với các bộ, địa 
phương trong nâng cao trách nhiệm 
quản lý đầu tư của các cấp.

Bên cạnh việc QLNN về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về đầu 
tư xây dựng đã đạt được những tín 
hiệu nhất định, song thực tế hiệu quả 
của các công tác quản lý trên cũng 
chưa mang lại kết quả như mong đợi, 
tham nhũng, thất thoát, lãng phí, đầu 
tư kém hiệu quả xảy ra khá phổ biến 
nhất là trong công tác QLNN về đầu 
tư xây dựng. Trong hoạt động đầu tư 
xây dựng, quy trình thực hiện dự án 
từ khâu xét duyệt quy hoạch, kế 
hoạch chủ trương đầu tư đến khâu 
thiết kế, dự toán thi công và khai 
thác vận hành... ở trong một “vòng 
tròn khép kín”. Chính điều này đã 
làm giảm hiệu quả của việc tự kiểm 
tra và giám sát chéo trong các khâu 
của quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, 
sự khép kín trong quá trình thực hiện 
đầu tư dự án trong cùng một bộ, 
ngành đã cản trở công tác thanh tra, 
kiểm tra của Nhà nước và các cơ quan 
chức năng, dẫn đến khó phát hiện 
các biểu hiện lãng phí, thất thoát và 
khi phát hiện được thì khó xử lý.

Sự phôi hợp, hỗ trợ giữa các bộ, 
ngành trong việc minh bạch hoá hoạt 
động QLNN cũng chưa nhịp nhàng. 
Chẳng hạn, việc thiếu công khai 
thông tin hoặc việc đưa thông tin 
không đầy đủ giữa các bộ, ngành và 
địa phương trong quá trình chuẩn bị,
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thực hiện và quản lý dự án, điển hình 
là trong công tác quy hoạch xây dựng, 
chuẩn bị dự án. Sự thiếu phối hợp, 
liên kết giữa các bộ, ngành và địa 
phương để giải quyết những vấn đề 
chung về “quy hoạch” đã dẫn đến có 
nhiều “quy hoạch treo” nhất là việc 
quy hoạch sử dụng đất. Thông tin về 
quy hoạch không được thông báo rộng 
rãi đến người dân để lấy ý kiến đóng 
góp - người được hưởng lợi và trực 
tiếp ảnh hưởng đến quy hoạch nhằm 
tìm được sự đồng thuận cao trong quá 
trình triển khai quy hoạch. Bên cạnh 
đó, có trường hợp thông tin được công 
khai nhưng mức độ minh bạch cũng 
rất hạn chế, do việc thông tin, báo 
cáo về kết quả hoạt động của ngành, 
lĩnh vực mình mang tính chất đối 
phó với các cơ quan thanh tra, kiểm 
tra và giám sát. Nhiều trường hợp, 
thông tin không đầy đủ hoặc chậm 
trễ trong việc công khai cũng như 
trách nhiệm của người cung cấp 
thông tin không được làm rõ dẫn tới 
sự mất lòng tin của người dân vào 
chính quyền nhà nước.

Mặt khác, việc minh bạch hoá hoạt 
động QLHCNN còn mang tính cục bộ 
và hình thức. Chẳng hạn, trong quy 
hoạch, các bộ, ngành vẫn chưa tính 
được bài toán tương lai sau mười năm, 
hai mươi năm... mà chỉ theo kiểu 
“khó đâu tháo đó”, điều này đã tạo ra 
sự luẩn quẩn, thiếu một tầm nhìn dài 
hạn để có định hướng rõ ràng. Chẳng 
hạn, QLHCNN về đau tư xay dựng 
không chỉ là việc quản lý trong quá 
trình thực hiện đầu tư xây dựng mà 
còn phải đề xuất các ý tưởng về các 
đề án quy hoạch và xây dựng nhằm 
tạo nên một kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật, kết cấu hạ tầng xã hội bền

vững và phát triển. Song trên thực 
tế, có những địa phương chưa có quy 
hoạch tổng thể mà đã quy hoạch chi 
tiết cho từng ngành riêng lẻ.

Minh bạch hoá trong hoạt động 
quản lý đầu tư xây dựng nhiều nơi vẫn 
chưa được thực hiện một cách tự giác, 
chuẩn mực và có trách nhiệm mà chủ 
yếu mang tính chiếu lệ, hình thức.

3. Một sô' k iến nghị
Một là, cần đẩy mạnh công tác phổ 

biến và tuyên truyền về các nguyên 
tắc, hình thức và nội dung của minh 
bạch hoá hoạt động QLHCNN trên 
các lĩnh vực theo các VBPL đã ban 
hành, nhâ\ là Luật Phòng, chống 
tham nhũng.

Hai là, cần khẩn trương xây dựng 
và ban hành Luật về quyền thông tin 
của công dân trên cơ sỏ Điều 25 Hiến 
pháp năm 2013 nhằm tạo điều kiện 
cho người dân thực hiện các quyền về 
tiếp cận, trao đổi và cung cấp thông 
tin trong QLHCNN.

Ba là, tăng cường hoạt động thanh 
tra, kiểm tra, giám sát và xử lý minh 
bạch, công khai các hành vi vi phạm 
pháp luật, nhất là xử lý đối với các 
hành vi kê khai tài sản không trung 
thực, cơ quan có thẩm quyền có thể xử 
lý bằng việc tịch thu sung công quỹ 
nhà nước đối với tài sản mà người kê 
khai không thể chứng minh rằng đó là 
tài sản thu nhập hợp pháp.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện về 
Pháp lệnh Bí mật quốc gia theo 
hướng thu hẹp dần các hoạt động 
thông tin không cần giữ bí mật mà cơ 
quan nhà nước phải cung cấp cho 
công chúng theo các nghị định thư đã 
tham gia ký kết hoặc gia nhập 
WTOa
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