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1. Vài nét về TỔ chức Hành 
chính Miền Đông th ế  giới

TỔ chức Hành chính Miền Đông thế 
giới (EROPA) chính thức thành lập 
năm 1960. Đây là tổ chức đầu tiên 
trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương hoạt động với mục tiêu phát 
triển nền hành chính công (HCC), 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội 
trong khu vực thông qua hợp tác 
nghiên cứu phát triển lý thuyết, cải 
thiện hệ thống và thực tiễn HCC cũng 
như quản lý công của các quốc gia. 
Đồng thời, EROPA là diễn đàn trao 
đổi thông tin và ý tưởng về cách tiếp 
cận đổi mới hướng tới một nền hành 
chính hiệu quả, hiệu lực và minh bạch.

EROPA hiện có 10 thành viên cấp 
nhà nước gồm Nhật Bản, Phi-líp-pin, 
Thái Lan, Hàn^Quốc, I-ran, In-đô-nê- 
xi-a, Nê-pan, An Độ, Trung Quốc và 
Việt Nam. ÉROPA còn có 58 thành 
viên là các học viện, trường HCC, 
trường đại học, tổ chức hoạt động 
trong lĩnh vực HCC và 229 thành viên 
tham gia với tư cách cá nhân. Theo 
điều lệ tổ chức, EROPA hoạt động theo 
hình thức tổ chức kỳ họp Hội đồng, 
Ban Điều hành và Hội nghị thường 
niên hằng năm, luân phiên tại các 
nước thành viên.

Nỗ lực của EROPA nhằm đạt được 
mục tiêu đề ra thể hiện ở các Hội nghị 
thường niên, hội thảo chuyên đề trong 
khuôn khổ các Hội nghị thường niên, 
các chương trình đào tạo, nghiên cứu, 
khảo sát và ấn phẩm đă xuất bản. Trụ 
sở chính của EROPA đóng tại Ma-ni-la.

EROPA có 3 trung tâm trong khu 
vực là Trung tâm Quản lý Phát triển 
EROPA tại Kyenggi-do (H ^  Quốc), 
Trung tâiĩi Quản ly Khu vực EROPA ở 
Tô-ky-ô (Nhật Bản) và Tryng tâm Đào 
tạo EROPA ở Niu Đê-li (Ân Độ).

EROPA hướng tới các mục tiêu sau;
- Thúc đẩy các hoạt động thực tiễn 

và ứng xử tot trong HCC và quản lý 
công trong khu vực nhằm cung cấp 
dịch vụ tiêu chuẩn cao cho các chính 
phủ và người dân;

- Nâng cao nhận thức về giá trị và 
tầm quan trọng của nền hành chính 
hiệu lực và hiệu quả;

- Phát triển và thúc đẩy nghiên cứu 
về HCC;

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông 
tin và hiểu biet lẩn nhau giữa các tổ 
chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực 
HCC;

* Học viện Hành chính Quốc gia
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- Phát triển chất lượng lãnh đạo và 
nàng lực quản lý, đặc biệt ở cẩp độ 
lãnh đạo, quản lý cao cấp và trung cấp.

Là một trong những tổ chức hàng 
đầu ở khu vực châu A - Thái Bình 
Dương, EROPA với những hoạt động 
tích cực của mình đã có đóng góp rất 
đáng trân trọng trong các lĩnh vực 
hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa 
học quản lý, góp phẩn tích cực thúc 
đấy quá trình thực hiện hiệu quả quản 
lý ở các quốc gia thành viên. EROPA 
đã được Mạng lưới Trực tuyến các 
Viện khu vực về Xây dựng năng lực 
Hành chính và Tài chính (UNPAN) 
của Liên hợp quốc chính thức công 
nhận là Trung tâm Khu vực Trực 
tuyến. Do đó, EROPA được coi là mọt 
cộng tác viên của UNPAN ở khu vực 
châu A - Thái Bình Dương, có vai trò 
cung cấp nhữnậ thông tin, cơ sở dữ 
liệu cập nhật ve tình hình phát triển 
HCC trong khu vực.

Với chủ đề luôn mang tính thời sự, 
cập nhật, Hội nghị thường niên của 
EROPA trên thực tế luôn là diễn đàn 
có ý nghĩa quốc tế và khu vực quan 
trọng để các quốc gia thành viên đăng 
cai tổ chức họi nghị quảng bá thành 
tựu và hình anh trong thúc đẩy cải 
cách hành chính và quan trị đất nước, 
đồng thời là diễn đàn sôi nổi để trao 
đổi thông tin, ý tưởng, kinh nghiệm 
đổi mới hướng tới một nền hành chính 
hiệu quả, hiệu lực và minh bạch. Hội 
nghị cũng là cơ hội lớn để các cơ sở 
đào tạo hành chính của quốc gia đăng 
cai nâng cao năng lực nghiên cứu, phát 
triển khoa học hanh chính và quan lý 
nhà nước.

2. Sự tham ẹia của Học viện  
Hành chính Quoc gỉa vào EROPA

Là trung tâm quốc gia đào tạo cán 
bộ, công chức, nguồn nhân lực hành

chính chất lượng cao, Học viện Hành 
chính Quốc gia trở thành thành viên 
cấp quốc gia của EROPA từ năm 1991. 
Trong những năm qua, Học viện Hành 
chính Quốc gia luôn tham gia tích cực 
và khẳng định năng lực chuyên môn, 
uy tín trong các hoạt động của 
EROPA. Hằng năm, Học viện đều cử 
các đoàn cán bộ lãnh đạo, giảng viên 
tham gia và trình bày tham luận tại 
Hội nghị thường niên của EROPA. Đặc 
biệt, Học viện đã hai lần đăng cai tổ 
chức thanh công Hội nghị EROPA vào 
năm 1997 và năm 2005.

Ngày 06/9/2012, Ban Tổng thư ký 
EROPA đã có công văn đề nghị Học 
viện đại diện cho Việt Nam luân phiên 
đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên 
EROPA vào năm 2014. Việc EROPA 
đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia 
Việt Nam đăiig cai Hội nghị thường 
niên năm 2014 khẳng định sự đánh 
giá cao vai trò tích cực của Việt Nam 
nói chung, Học viện Hành chính Quốc 
gia nói nêng trong cộng đồng các tổ 
chức, các nhà khoa học và thực tiễn 
HCC quốc tế. Đây cũng là cơ hội để 
Việt Nam và Học viện Hành chính 
Quốc gia hoà nhập sâu hơn vào diễn 
đàn HCC quốc tể, giới thiệu với cộng 
đồng quốc tế thành tựu của quá trình 
đổi mới và cải cách hành chính của 
Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt 
Nam ra nước ngoai, củng cố mối quan 
hệ đối tác quốc tế bền vững, là diễn 
đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm 
quản lý HCC và quản trị công, phát 
triển năng lực cán bộ, công chức.

Ngày 05/11/2013, Văn phòng Chính 
phủ có Công văn số 9334ATPCP - 
QHQT thông báo ý kiến của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tổ chức cuộc họp 
Hội đồng lần thứ 60 và Hội nghị 
EROPA năm 2014. Ngày 29/1Ư2013',
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Học viện Chính trị - Hành chính Quốc 
gia Hồ Chí Minh có Công văn số 
1309/HVCT - HCQG thông báo ý kiến 
của Thủ tướng Chính phủ ve chủ 
trương tổ chức cuộc họp Hội dồng lần 
thứ 60 và Hội nghị thường niên 
EROPA 2014, đồng thời giao Học viện 
Hành chính tổ chức Hội nghị ẺROPA 
2014.

Theo Nghị định số 58/2014/ NĐ-CP 
ngày 16/6/2014ị Học viện Hành chính 
Quốc gia đã chính thức chuyển về trực 
thuộc Bộ Nội vụ. Để bảo đảm việc tổ 
chức Hội nghị ẺROPA thành công tốt 
đẹp, Bộ Nội vụ có công văn đề nghị 
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao Bọ 
Nội vụ chủ trì, chỉ đạo và giao Học 
viện Hành chính Quốc gia là cơ quan 
thường trực tổ chức Hội nghị EROPA
2014.

Với tư cách cơ quan thường trực tổ 
chức Hội nghị ERỎPA 2014, Học viện 
Hành chính Quốc gia xác định các mục 
đích cơ bản cần hitóng tới thông qua tổ 
chức Hội nghị EROPA 2014 tại Việt 
Nam, như sau:

- Giới thiệu với cộng đồng các học 
giả và các nhà hoạt động thực tiễn về 
HCC quốc tế hìnli ảnh của đất nước, 
con người và nền HCC Việt Nam trong 
xu thế đổi mới và hội nhập.

- Tạo diễn đàn để các tổ chức, cá 
nhân thành viên của Tổ chức EROPA 
trao đổi thông tin, ý tưởng và chia sẻ 
kinh nghiệm thực tiễn trong HCC và 
quản trị công, giúp các tổ chức, cá 
nhân hoạt động trong lĩnh vực HCC và 
quản trị công của Việt Nsim và các 
quốc gia trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương xay dựng quan hệ đối tác, 
tìm kiếm các ^ải pháp, nắm bắt cớ 
hội và vượt qua thách thức của quá 
trình hội nhập khu vực và toàn cầu.

- Thúc đẩy sự tham gia của Học viện

Hành chính Quốc gia, của các nM  
khoa học và các nhà hoạt động thực 
tiễn về HCC trong và ngoài Học vi.ện 
vào các sinh hoạt khoa học quốc lế về 
HCC và quản tiị công, qua đó kiẳng 
định rõ nét hcfn vai trò và vị thê của 
Việt Nam, của Học viện Hành ciíaih 
Quốc gia trong cộng đồng tổ chứt các 
nhà khoa học va thực tiễn về HCC 
trên thế giới cũng như trong khu viực, 
nâng cao năng lực giảng dạ) và 
nghiên cứu về HCC và quản trị :ô'ng 
trong kỷ nguyên hội nhập khu V Ụ 3 .

- Xây dựng quan hệ đối tác tro>ng 
nghiên cứu, giảng dạy và phát 'TÌiển 
năng lực cho cán bộ, công chức vè c:án 
bộ quản lý, lãnh đạo, đáp ứng nh» cầu 
của cải cách hành chính và hội ihiập 
khu vực.

3. Nội dung, chương trình H ội 
nghị EROPA 2014 tại Việt Nan

EROPA 2014 dự kiến diễn ra tromg 
6 ngày, từ 19 - 24/10/2014 tại Truing 
tâm Họi nghị Quốc gia, Hà Nọi.

Hội nghị diễn ra dưới hình thúc (các 
phiên khai mạc và bế mạc toàn tlể và 
các phiên tham luận chuyên đề vtì (các 
tiểu chủ đề khác nhau. Phiên khai imạc 
và bế mạc Hội nghị có sự tham ga và 
phát biếu của đại diện lãnh đạo Nĩhà 
nước cùng đại diẹn cắc bộ, ngành chức 
năng có liến quan đến chu đề Hội 
nghĩ; đồng thời, có sự tham gia củi (đại 
diẹn các cơ quan ngoại giao cw 10 
thằnh viên cap quốc gia. của EBOIPA 
cùng trên 100 đại biểu quốc tế vàtirên 
100 đại biểu là các học giả, cácnihà 
quản liý̂ , lãnh đạo các bộ, ngành TO)ng 
nước, lãnh đạo, giảng viên Họcviiện 
Hành chính Quốc gia.

Đồng thời, trong khuôn khổ Kỉội 
nghị, EROPA còn tổ chức “Diễn đàn 
lanh đạo châu Á”. Tại Diễn đàn mày, 
các nhà lãnh đạo, quản lý sẽ cha sẻ
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các bài học trong quản lý, điều hành 
trong thực tiễn. Năm nay, tại “Diễn 
đàn lãnh đạo châu A”, dự kiến ông 
Takao ABE, nguyên Thị trữởng thành 
phố Kawasaki sẽ chia sẻ những bài 
học thành công trong công tác quản lý, 
điều hành các hoạt động quản trị tại 
địa phương. Hội nghị cũng tổ chức 
diễn đàn “Những câu chuyện được chia 
sẻ”. Diễn đàn là nơi các nhà thực tiễn 
chia sẻ những câu chuyện, những 
thành tựu trong quản trị, cải thiện 
chất lượng dịch vụ và cuộc sống của 
người dân.

Chủ đề chính của Hội nghị EROPA 
2014 tại Việt Nam lẩ '"Hành chính 
công và Quản trị công trong bối cảnh 
hội nhập khu vực ưà toàn cầu”. Chủ đề 
Hội nghị đặc biệt có ý nghĩa trọng bối 
cảnh khu vực Đông Nam A đang 
hướng đến mục tiêu quan trọng là xây 
dựng một cộng đồng chung đoàn kết, 
năng động và thịnh vượng vào năm
2015, trong đó Viẹt Nam tiep tục đóng 
vai trò hết sức quan trọng. Cùng với 
những nỗ lực hội nhập, trong khu vực 
đã xuất hiện nhu cầu cải cách chính 
trị, quản ly tiên tiến và sự cân bằng 
giữa cơ chế thị trường với phúc lợi 
nhà nước. Trong một môi trường kliu 
vực năng động như vậy, các thành 
viên của EROPA cùng chia sẻ nhu cầu 
đổi mới công tác nghiên cứu và thực 
hành quản lý hành chính và quản trị 
trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương nhằm đôì phó với các động 
thái và sắc thái riêng của quá trình 
hội nhập khu vực.

Bốn tiểu chủ đề được thảo luận sâu 
trong Hội nghị gồm:

Tiểu chủ đề 1: Các vấn đề chuyên 
môn và thách thức đối với nền HCC 
trong bối cảnh hội nhập khu vực và 
toàn cầu. Tiểu chủ đề này sẽ giúp các

học giả và các nhà thực tiễn tham gia 
Hội nghị trao đổi về những thách thức 
đặt ra trong quá trình hội nhập khu 
vực và toàn cầu, trên cơ sở đó tìm 
kiếm cách làm mới để ứng phó với 
những thách thức đặt ra.

Tiểu chủ đề 2: Các phương thức 
quản trị trong bôl cảnh các xã hội được 
kết nối. Tiểu chủ đề này nhằm giúp 
các học giả HCC và nhà thực thi chính 
sách hiểu rõ hơn những biến động của 
quản trị công và các mối quan hệ thiết 
chế mới xuat hiện, tìm hiểu xem các 
nhà nước đã làm thế nào để có thể 
thích ứng nền kinh tế và công dân với 
nhu cầu đặt ra bởi các tổ chức siêu 
quốc gia tronẹ bối cảnh hội nhập khu 
vực và toàn cầu.

Tiểu chủ đề 3: Cải cách khu vực 
công và đổi mới trong các xã hội hội 
nhập. Thông qua các thảo luận chuyên 
đề trong tiểu chủ đề này, các đại biểu 
tham dự Hội nghị sẽ trao đổi về cách 
thức tạo điều kiện cho khu vực công 
kích thích cải cách, xây dựng quan hệ 
đối tác và mở ra con đường mới cho 
quản trị dân chủ trong bối cảnh hội 
nhập khu vực và toàn cầu. Thảo luận 
chuyên đề cũng trao đổi về phương 
thức quản lý tác động của quản trị 
quốc te đối với phúc lợi của các quốc 
gia, đặc biệt là các nước đang phát 
triển. Điều này cho phép các nhà khoa 
học và các nhà thực tien về HCC và 
quản trị công hiểu rõ hơn những thách 
thức ma hội nhập kinh tế, xã hội và 
chính trị mang đến cho cải cách khu 
vực công, giúp các cơ quan, tổ chức mới 
có thể ứng phó hiệu quả hơn trước 
những thách thức của hội nhập khu 
vực và toàn cầu.

Tiểu chủ đề 4: Tương lai của hành 
chính và quản trị công trong một thiết 
chế khu vưc và toàn cầu. Tiểu chủ đề
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này chủ yếu bàn về những mô hình và 
thiết kế mới trong cải cách hành 
chính nhằm đáp ứng sự thay đổi về 
vai trò và chức năng của khu vực công
- từ vai trò, chức năng mệnh lệnh, 
kiểm soát chuyển sang vai trò người 
tạo điều kiện và thúc đẩy quan hệ đối 
tác. Đồng thời, thảo luận về phương 
thức đổi mới nghiên cứu và giảng dạy 
về HCC nhằm xây dựng các chương 
trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, 
công chức và nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho nền công vụ, theo kịp 
những phát triển gần đây và những 
thay đổi trong cấu trúc và tiến trình 
hoạt động của chính phủ trong một 
thế giới toàn cầu hoá.

Trong khuôn khổ Hội nghị, EROPA 
còn tổ chức họp Ban Điều hành với sự 
tham gia của các thành viên cấp nhà 
nước. Tại buổi họp, Ban Điều hành sẽ 
thảo luận và đánh giá công việc của tổ 
chức EROPA trong năm qua, xây dựng 
kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

Hội nghị EROPA 2014 với chủ đề 
“Hành chính và Quản trị công trong 
bối cảnh hội nhập khu vực và toàn 
cầu” cùng các tiểu chủ đề xác định cho 
hoạt động của Hội nghị lần này đã 
thêm một lần nữa chứng tỏ sự năng 
động, tính thực tiễn, tinh thần hợp tác 
chặt chẽ, sự thống nhất ý chí của các 
nhà HCC, các tổ chức và cá nhân 
thành viên của EROPA hướng tới sự 
phát triển cho mỗi quốc gia và cho 
toàn khu vực. Học viện Hành chính 
Quốc gia, trung tâm quốc gia về đào 
tạo và nghiên cứu HCC tự hào được 
Chính phủ và Bộ Nội vụ trao cho 
nhiệm vụ cơ quan thường trực tổ chức 
Hội nghị ERÒPA 2014 và tin tưởng 
sâu sắc rằng tinh thần hợp tác, sự 
thống nhất ý chí đó là cơ sở vững chắc

cho những hành động chung thiêt thực 
của EROPA, hướng tới thực hiện mục 
tiêu quan trọng trong xây dựng một 
thế giới bền vững, hoà bình và thịnh 
vượng, một nền công vụ có trách nhiệm, 
hiệu quả, hiệu lực và minh bạch.

Hiện tại, Ban Thư ký và Ban Tổ 
chức Hội nghị EROPA 2014 đã nhận 
được 90 bài tham luận (bản tóm tắt) 
của các học giả thuộc các quốc gia khác 
nhau trong khu vực. Trong số 90 tham 
luận dự kiến sẽ trình bày tại Hội nghị, 
có 29 bài của các tác giả Việt Nam, 
trong đó có 24 bài tham luận của các 
giáo sư, giảng viên và các nhà khoa 
học của Học viện Hành chính Quốc 
gia. Các tham luận, sau khi được Ban 
Thư ký EROPA và các tiểu ban nội 
dung của Hội nghị thẩm định về mặt 
chuyên môn, học thuật cũng như bảo 
đảm công tác bảo vệ chính trị nội bộ 
cho Hội nghị, sẽ được bố trí trình bày 
tại các phiên toàn thể và các phiên 
thảo luận chuyên đề.

Hiện nay, Học viện Hành chính 
Quốc gia đang tích cực làm việc với 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia để thực 
hiện tốt các công tác chuẩn bị hậu cần 
và bảo đảm an ninh cho Hội nghị. 
Đồng thời, Học viện cũng huy động 
một lực lượng lớn cán bộ, giảng viên 
trong Học viện, các tình nguyện viên 
là sinh viên Học viện tham gia công 
tác chuẩn bị, hỗ trợ Hội nghị. Học viện 
Hành chínli Quốc gia cam kết nỗ lực 
hết sức mình để Hội nghị EROPA 
2014 diễn ra trang trọng, an toàn và 
bảo đảm chất lượng chuyên môn, 
chuyển tải tới các học giả quốc tế, các 
đối tác, bạn bè quốc te hình ảnh yề 
một đất nước Việt Nam giàu truyền 
thống, yêu hoà bình, thân thiện, năng 
động và đổi mớiũ
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