
Tiểu ban 1. Triết lý, lý thuyết và các tiếp cận hiện đại về nhà
nước và pháp luật

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN HIỆN ĐẠI VỀ

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Tiểu ban 2. Những vấn đề lý luận về quản trị nhà nước hiện đại

Tiểu ban 3. Những vấn đề lý luận, các tiếp cận hiện đại của pháp
luật trong lĩnh vực luật công 

Tiểu ban 4. Những vấn đề lý luận, các tiếp cận hiện đại của pháp
luật trong lĩnh vực luật tư

CÔNG TY LUẬT FDVN
Website:  www.fdvn.vn /  fdvnlawfirm.vn /  diendanngheluat.vn



 

 

 

 

 

 

KỶ YẾU 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN HIỆN ĐẠI               

VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

TIỂU BAN 2 

Những vấn đề lý luận về quản trị nhà nƣớc hiện đại 

 

  

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2020 

 



 

 

 

 

 



 

MỤC LỤC 

 

TT Chuyên đề Tác giả Trang 

1.  Củng cố tư duy lý luận để hoàn thiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

ở Việt Nam hiện nay 

TS. Cầm Thị Lai 

PGS.TS. Vũ Công Giao 

1 

2.  Góc nhìn về phòng, chống tham 

nhũng ở Việt Nam trong tình hình mới 

TS. Lưu Hoài Bảo 

ThS. Nguyễn Việt Khánh Hòa 

15 

3.  Quản trị quốc gia trong Văn kiện Đại 

hội Đảng lần thứ XIII: Bước tiến mới 

và yêu cầu mới 

TS. Nguyễn Văn Quân 

PGS.TS. Vũ Công Giao 

30 

4.  Hợp đồng hành chính – tiếp cận từ lý 

thuyết quản trị tốt 

ThS. Hà Thị Út 46 

5.  Quản trị điện tử, quản trị thông minh 

và những vấn đề đặt ra đối với quản 

trị nhà nước Việt Nam trong kỷ 

nguyên số 

ThS. Đặng Viết Đạt 62 

6.  Chuyển đổi số, tính mở và vài gợi ý 

chính sách ở Việt Nam  

Lê Trung Nghĩa 83 

7.  Bảo đảm quyền tiếp cận công lý ở 

Việt Nam hiện nay: Phân tích từ lý 

thuyết của John Raws và UNDP về 

công lý và tiếp cận công lý 

ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc 109 

8.  “Quản trị linh hoạt” - xu hướng quản trị 

nhà nước trong thời đại kỷ nguyên số 

Trương Thế Nguyễn 127 

9.  Vấn đề lũng đoạn nhà nước và sự cần 

thiết hoàn thiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 

ThS. Trần Thị Quyên 

PGS.TS. Vũ Công Giao 

136 

10.  Tra tấn và phòng, chống tra tấn: Phân 

tích các lý thuyết về luật nhân quyền 

quốc tế và gợi mở cho việc hoàn hiện 

pháp luật Việt Nam hiện nay 

ThS. Phạm Thanh Sơn 153 

11.  Vai trò của Ombudsman trong nhà 

nước đương đại – tiếp cận từ lý thuyết 

quản trị tốt và những vấn đề đặt ra đối 

với Việt Nam 

ThS. Thái Thị Thu Trang 

ThS. Hoàng Thị Minh Phương 

164 



 

12.  Học thuyết trách nhiệm bảo vệ: tìm 

kiếm sự cân bằng giữa chủ quyền 

quốc gia và nhân quyền 

TS. Lã Khánh Tùng 179 

13.  Một số vấn đề lý luận về kiểm soát 

giữa các cơ quan nhà nước trong việc 

thực hiện quyền tư pháp theo Hiến 

pháp năm 2013 

TS. Lê Ngọc Duy 192 

 



1 

CỦNG CỐ TƢ DUY LÝ LUẬN ĐỂ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT                            

VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY1 

TS. Cầm Thị Lai 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

PGS.TS. Vũ Công Giao 

Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Tư duy lý luận có vai trò chỉ đường trong việc xây dựng và tổ chức 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, muốn phòng, chống tham 

nhũng hiệu quả, trước hết, cần xây dựng và hoàn thiện tư duy lý luận về vấn đề này.  

Bài viết phân tích sự phát triển của tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở 

Việt Nam, đặc biệt kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 và tác động của nó đến hệ thống 

chính sách, pháp luật và kết quả hoạt động trên lĩnh vực này. Theo các tác giả, mặc 

dù có những thành tựu đáng khích lệ, tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở 

Việt Nam hiện vẫn còn một số hạn chế, trong đó đặc biệt là về tính toàn diện trong 

cách tiếp cận và tính đột phá trong chiến lược, giải pháp. Các tác giả cho rằng, việc 

củng cố tư duy lý luận hiện là một yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy hoạt động phòng, 

chống tham nhũng ở Việt Nam lên một bước mới, hiệu quả và bền vững hơn, đáp ứng 

những đòi hỏi đặt ra của tình hình trong nước và quốc tế. 

Từ khoá: tư duy lý luận, tham nhũng, phòng chống tham nhũng, Việt Nam   

Dẫn nhập 

Tuy duy lý luận là sản phẩm trí tuệ của con người, thể hiện năng lực phát hiện, 

phân tích, khái quát hoá những đặc tính khách quan của một sự vật, hiện tượng, đúc 

rút thành những kết luận về bản chất của sự vật, hiện tượng đó. Tư duy lý luận có 

nền tảng từ kinh nghiệm thực tiễn, nhưng vượt lên trên những kinh nghiệm thực tiễn, 

để hình thành những nhận định, đánh giá và dự đoán có tính logic, khoa học và tin 

cậy cao.  

Do có những tính chất quan trọng như vậy, nên trong mọi hoạt động của con 

người, bao gồm hoạt động phòng, chống tham nhũng (PCTN), rất cần thiết phải hình 

thành tư duy lý luận để từ đó xác định các giải pháp thúc đẩy hoạt động đó một cách 

phù hợp và hiệu quả. Về vấn đề này, trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên”, 

Ph.Ăngghen đã cảnh báo rằng, việc coi nhẹ vai trò của tư duy lý luận sẽ dẫn đến 

nhận thức sai lầm về bản chất của sự vật, hiện tượng và vì vậy sẽ thất  bại trong hoạt 

động thực tiễn: “rõ ràng sự khinh thường lý luận là con đường chắc chắn đưa chúng 

ta đến chỗ suy nghĩ theo lối tự nhiên chủ nghĩa, tức là lối suy nghĩ sai”.
1
   

Ở nước ta từ trước đến nay Đảng và Nhà nước đều rất chú ý đến tư duy lý luận 

về các vấn đề của quản trị quốc gia, trong đó bao gồm vấn đề PCTN. Nhờ vậy, khung 

                                                 
1
 C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 20, tr. 508. 
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lý luận khoa học về vấn đề PCTN ở nước ta đã được hình thành từ lâu. Mặc dù vậy, 

xét trên một số khía cạnh, tư duy lý luận về PCTN ở nước ta vẫn cần tiếp tục củng 

cố, để từ đó làm cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề này.  

1. Thành tựu và tác động của tƣ duy lý luận về phòng, chống tham nhũng 

ở nƣớc ta trong thời gian qua 

Kể từ Đổi mới (1986), Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến vấn đề phòng, 

chống tham nhũng (PCTN). Nhờ vậy, công tác nghiên cứu lý luận về PCTN đã có 

những chuyển biến vượt bậc, đạt được nhiều kết quả to lớn. 

Nếu như trước Đổi mới, nhận thức về tham nhũng ở Việt Nam cơ bản chỉ giới 

hạn trong những hiểu biết về tham ô (một dạng biểu hiện của tham nhũng) và vấn  đề 

liên quan là quan liêu, thì hiện nay hầu như tất cả các khía cạnh lý luận về tham 

nhũng, như nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, nguyên nhân, hậu quả và các chiến lược, 

giải pháp phòng, chống…  đều đã được nghiên cứu và xác định tương đối rõ ràng và 

thuyết phục. Điều này thể hiện qua một loạt các văn kiện của Đảng được thông qua 

kể từ Đại hội VI đến nay.
1
 

Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất trong tư duy lý luận về lĩnh vực này kể từ Đổi 

mới thể hiện ở nhận thức về bản chất và phương hướng PCTN. Nếu như trong thờ i 

kỳ bao cấp, rủi ro tham nhũng trong hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước chưa 

được nhận biết rõ ràng, vì thế vấn đề PCTN trong hệ thống chính trị chưa được chú 

trọng đúng mức
2
 thì hiện nay những hạn chế đó đã được giải quyết. Sự tha hoá của 

quyền lực chính trị/quyền lực nhà nước mà hậu quả của nó là nạn quan liêu, tham 

nhũng trước đây ít được thừa nhận, thì nay được xem như là một hiện tượng tất yếu, 

mang tính phổ quát, diễn ra ở mọi chế độ, không phân biệt phong kiến, tư bản hay xã 

hội chủ nghĩa. Không chỉ vậy, rủi ro tham nhũng trong bộ máy nhà nước ta còn được 

phân tích từ góc độ tính đặc thù của chế độ chính trị, để từ đó chỉ ra những yêu cầu 

đặc thù cần đáp ứng nhằm bảo đảm tính hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng. 

Gắn liền với sự phát triển của tư duy lý luận, hệ thống pháp luật về PCTN ở 

nước ta đã được củng cố một cách toàn diện kể từ sau Đổi mới. Từ chỗ chỉ có một số 

văn bản pháp luật đề cập đến phòng, chống tham ô và quan liêu, lãng phí, nhiều văn 

bản pháp luật về PCTN đã được ban hành và liên tục được sửa đổi, hoàn thiện. Bắt 

đầu từ Pháp lệnh PCTN năm 1998, Quốc hội đã thông qua Luật PCTN năm 2005, và 

sau đó đã sửa đổi, bổ sung vào các năm 2007, 2012, và 2018. Cùng với các luật này 

                                                 
1
 Xem: Nguyễn Trần Thành, “Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong Văn kiện Đại 

hội XII”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 

https://tcnn.vn/news/detail/36725/Quan_diem_cua_Dang_ve_phong_chong_tham 

_nhung_trong_Van_kien_Dai_hoi_XIIall.html 
2
 Thậm chí trước đây đã từng có quan điểm không thừa nhận là trong chế độ/nhà nước XHCN có tham 

nhũng (xem tham nhũng như là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản), không thừa nhận đảng viên có thể là 

người tham nhũng và trong Đảng có thể có kẻ tham nhũng (xem đảng viên là những người có phẩm 

chất đặc biệt, “miễn nhiễm” với tham nhũng, còn Đảng, với đội ngũ đảng viên là những cá nhân tiền 

phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thì không thể để lọt cá nhân tham nhũng). 

https://tcnn.vn/news/detail/36725/Quan_diem_cua_Dang_ve_phong_chong_tham
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là nhiều nghị định hướng dẫn thi hành. Nhiều đạo luật chuyên  ngành khác như Bộ 

luật Hình sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

Luật tiếp cận thông tin…cũng được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung những quy 

định về PCTN. Tất cả tạo thành một hệ thống pháp luật đồng bộ trong lĩnh vực này. 

Về mặt nội dung, hệ thống chính sách, pháp luật về PCTN ở nước ta từ Đổi mới 

đến nay cũng chuyển đổi từ việc chú trọng các biện pháp phát hiện, xử lý vi phạm 

(chú trọng “chống”) sang cân bằng giữa “chống” và “phòng” (ngăn ngừa vi phạm 

xảy ra), trong đó chú trọng, đề cao các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Nội dung 

của chính sách, pháp luật về PCTN cũng ngày càng được mở rộng, bao trùm và gắn 

kết với các vấn đề liên quan như kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản thu nhập, cải 

cách hành chính, nâng cao đời sống và giáo dục liêm chính cho đội ngũ cán bộ công 

chức, thúc đẩy quản trị quốc gia (hay quản trị nhà nước) tốt, nhằm thực hiện chiến 

lược bốn không: Không thể tham nhũng, Không dám tham nhũng, Không cần tham 

nhũng và Không muốn tham nhũng. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu thế và 

kinh nghiệm quốc tế. 

Những nỗ lực nêu trên đã tạo ra những thành công đáng khích lệ trong PCTN ở 

nước ta, đặc biệt trong mấy năm gần đây. Nếu như trước đây tình trạng tham nhũng 

trong một số lĩnh vực diễn ra một cách phổ biến, thì hiện nay đã được kiềm chế đến 

một mức độ nhất định. Nếu như trước đây có thời điểm PCTN được xem là “tắm từ 

vai trở xuống” thì hiện nay không có vùng cấm và ngoại lệ. Nếu như trước đây có lúc 

công tác PCTN được thực hiện một cách khá thụ động, có phần “bối rối”, thì hiện 

nay được tiến hành ngày một chủ động hơn. Kết quả là theo Tổ chức Minh bạch quốc 

tế (TI), Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) của Việt Nam có xu hướng tăng nhanh 

kể từ năm 2015 đến nay (xem sơ đồ sau), trong đó đặc biệt vào năm 2019, Việt Nam 

đạt 37/100 điểm, tăng 4 điểm và 21 bậc so với năm 2018, đứng thứ 96/180 trên bảng 

xếp hạng toàn cầu. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam và Ma-lay-xi-a là hai nước duy 

nhất có cải thiện được xem là đáng kể về điểm số CPI trong năm 2019
1
. 

 

Nguồn: Tổ chức Minh bạch quốc tế (2019) 

                                                 
1
 Nguồn: https://towardstransparency.vn/viet-nam-tang-diem-cpi-2019-nhung-tham-nhung-van-

nghiem-trong/ 
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Kết quả PCTN trong mấy năm gần đây là những thành tựu mang tính chiến 

lược, không chỉ đơn thuần thể hiện qua số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý, 

mà cho thấy bước đầu đã có sự chuyển đổi về mặt tình thế. Sự chuyển đổi về mặt 

tình thế là rất quan trọng, vì nó tạo ra niềm tin, cơ sở và những động lực mới để đạt 

được những kết quả cao hơn và vững chắc hơn trong PCTN trong thời gian tới, cho 

dù tình hình tham nhũng hiện vẫn còn diễn biến phức tạp. Nếu như trước đây,  có lúc 

PCTN tưởng như là một việc không thể, thì nay được xem là có thể.  

2. Một số hạn chế trong tƣ duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở 

nƣớc ta hiện nay 

Mặc dù đã có nhiều thành tựu, song tư duy lý luận về PCTN ở nước ta hiện vẫn 

chưa hoàn thiên, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, xét về mặt chiến lược, có sự thiếu cân bằng trong việc thực hiện cách 

tiếp cận bốn không về PCTN. Điều đó thể hiện ở các chính sách, pháp luật và những 

nỗ lực PCTN nói chung ở nước ta hiện nay đang tập trung vào việc thực hiện hai 

mục tiêu “Không thể tham nhũng” và “Không dám tham nhũng”, thông qua việc xác 

lập các biện pháp để giám sát, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của cán bộ,  công 

chức. Khung chính sách, pháp luật nhằm thực hiện hai mục tiêu này liên tục được 

củng cố trong những năm gần đây, và toàn thể hệ thống chính trị trong mấy năm gần 

đây cũng dồn sức vào việc thực hiện các mục tiêu này, dẫn đến kết quả là nhiều vụ 

tham nhũng lớn với những quan chức cấp cao bị đưa ra ánh sáng và bị xét xử.  

Trong khi đó, các mục tiêu về “Không cần tham nhũng” và “Không muốn tham 

nhũng” chưa được chú ý đúng mức. Đơn cử là việc cải cách tiền lương và các biện 

pháp để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức chưa đạt được kết quả mong muốn, 

chưa có tác dụng đáng kể, rõ ràng đến việc làm giảm động cơ tham nhũng của họ (để 

không cần tham nhũng). Ở góc độ khác, giáo dục liêm chính, đạo đức công vụ và 

PCTN vẫn còn mang nặng tính hình thức, cũng chưa thấy tác động đáng kể, rõ ràng 

đến việc kiềm chế hành vi tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức (để họ không 

muốn tham nhũng). 

Sự thiếu cân bằng về chiến lược PCTN thể hiện tư duy lý luận về vấn đề này 

chưa hoàn thiện. Đây có thể xem là nguyên nhân quan trọng khiến cho kết quả PCTN 

ở nước ta trong thời gian qua vẫn còn hạn chế, tình trạng tham nhũng vẫn còn 

nghiêm trọng
1
. Đó là bởi để PCTN một cách hiệu quả và bền vững thì không thể chỉ 

                                                 
1
 Theo Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc 

tế (TI), việc tăng 4 điểm là một chỉ dấu cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công cuộc PCTN tại 

Việt Nam trong năm vừa qua. Tuy nhiên, xét trên thang điểm từ 0-100 của CPI, trong đó 0 thể hiện 

cảm nhận mức độ tham nhũng cao nhất và 100 là mức độ tham nhũng thấp nhất, vào năm 2019 Việt 

Nam vẫn nằm trong số hai phần ba các quốc gia trên thế giới có điểm dưới 50. Điều này cho thấy tham 

nhũng trong khu vực công vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam, nguồn: 
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dựa vào các biện pháp giám sát, phát hiện, xử lý, mà cần phải thay đổi suy nghĩ và 

hành vi của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Thứ hai, từ một góc nhìn lý luận khác, sự kết nối giữa PCTN với kiểm soát 

quyền lực và quản nhà nước (hay quản trị quốc gia) – hai yếu tố căn cốt làm nền tảng 

cho PCTN - còn lỏng lẻo. Cả hai vấn đề kiểm soát quyền lực và quản trị nhà nước 

hiện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho PCTN. 

Về kiểm soát quyền lực, mặc dù Hiến pháp 2013 (Điều 2) đã bổ sung quy định 

về kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư 

pháp (cơ chế kiểm soát bên trong); song cho đến hiện nay, ngoại trừ cơ chế kiểm soát 

của Quốc Hội với Chính phủ và TANDTC, VKSNDTC, còn cơ chế kiểm soát của 

Chính phủ và TANDTC, VKSNDTC với nhau và với Quốc Hội đều chưa rõ ràng. Cơ 

chế kiểm soát bên ngoài, tức là của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội, và rộng 

ra là của nhân dân, với bộ máy nhà nước tuy đã được quy định nhưng còn mang nặng 

hình thức. Nếu xét cả cơ chế kiểm soát trong hệ thống Đảng, ở Việt Nam hiện có rất 

nhiều cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, với nhiều tầng, cấp, góc độ, tuy nhiên 

vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc chưa được giải quyết, khiến cho hiệu lực, hiệu quả 

kiểm soát quyền lực còn rất hạn chế. 

Liên quan đến quản trị nhà nước, hiện tại tám nguyên tắc của quản trị nhà nước 

tốt (good governance, bao gồm sự tham gia của người dân (participatory), định 

hướng đồng thuận (consensus oriented), trách nhiệm giải trình (accountable), sự minh 

bạch (transparent), sự kịp thời (responsive), tính hiệu lực (effective), tính hiệu quả 

(efficient), tính bình đẳng và không loại trừ chủ thể nào (equitable and inclusive) và 

tính pháp quyền (the rule of law))
1
 đều đã được quy định trong pháp luật Việt Nam, 

với những cách thức và mức độ khác nhau. Tuy nhiên, khung pháp luật về những 

nguyên tắc có liên quan nhiều nhất đến PCTN, bao gồm sự tham gia của người dân, 

trách nhiệm giải trình, sự minh bạch và tính pháp quyền đều còn thiếu cụ thể. Thêm 

vào đó, bản thân khái niệm quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam cũng còn là mới mẻ về 

mặt nhận thức (mặc dù đã được đề cập và thực hành trên thế giới từ những thập kỷ 

1980),
2
 cho nên các nguyên tắc của nó chưa được đề cập như là một chỉnh thể, thiếu sự 

kết nối với nhau, vì thế chưa tạo ra được cơ sở vững chắc cho việc PCTN. 

Những hạn chế trong kiểm soát quyền lực và quản trị nhà nước phần nào cho 

thấy tư duy lý luận về PCTN còn thiếu chiều sâu, do chưa chú ý thích đáng đến những 

vấn đề căn cốt, nền tảng để PCTN. 

                                                                                                                                                         
https://towardstransparency.vn/viet-nam-tang-diem-cpi-2019-nhung-tham-nhung-van-nghiem-trong/ 
1
 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good 

Governance? Report of the Commission on Global Governance Our Global Neighbourhood, 

http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/globe/gove.htm 
2
 Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn (2017), Quản trị tốt – Lý 

luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội. 
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Thứ ba, khung chính sách, pháp luật về PCTN hiện đã khá toàn diện, song vẫn 

chưa xác định được những biện pháp phù hợp để phòng, chống từng dạng tham 

nhũng cụ thể, như tham nhũng nhỏ (hay „tham nhũng vặt‟ – petty corruption
1
), tham 

nhũng lớn (hay tham nhũng chính sách – grand corruption)
2
, và đặc biệt là hình thức 

lũng đoạn nhà nước (state capture).
3
 Mặc dù có bản chất chung đều là sự lạm dụng 

quyền lực để thu lợi ích riêng, song mỗi dạng tham nhũng đã nêu xảy ra trong những 

bối cảnh và mang những đặc điểm riêng, vì thế ngoài những biện pháp áp dụng 

chung, chúng cần phải có những biện pháp đặc thù để phòng, chống hiệu quả. Ví dụ, 

với tham nhũng vặt (dạng tham nhũng xảy ra phổ biến nhất nhưng thường có giá trị 

nhỏ, mà thủ phạm là cán bộ, công chức ở cấp cơ sở), cải cách hành chính để giảm 

thiểu việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp 

trong tiếp cận dịch vụ công cần xem là giải pháp then chốt, trong khi để ngăn ngừa 

sự lũng đoạn nhà nước (dạng tham nhũng nguy hiểm mà trong đó có sự cấu kết chặt 

chẽ giữa các quan chức cấp cao và các doanh nghiệp có thế lực lớn để định hướng, 

„lèo lái‟ chính sách công theo lợi ích của họ) thì giải pháp quan trọng cần là quản lý 

xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ. 

Hạn chế nêu trên cũng phản ánh sự hạn chế về chiều sâu trong tư duy lý luận về 

PCTN ở nước ta, thể hiện ở việc nhận thức về tham nhũng và các giải pháp phòng, 

chống vẫn còn đơn giản, thiếu những định hướng cụ thể, chi tiết. 

Thứ tư, mặc dù có những cải cách liên tục, song chiến lược, chính sách PCTN ở 

Việt Nam hiện vẫn chưa tiếp cận và tận dụng đầy đủ những thể chế và công cụ mới 

mà theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia, có thể giúp tạo ra những thay đổi lớn trong 

việc kiềm chế tham nhũng, đó là quản trị mở, chính phủ mở và công nghệ số. 

Quản trị mở  (open governance) là khái niệm chỉ phương thức quản lý nhà nước 

mà trong đó đề cao và sử dụng nhiều tiêu chí, công cụ để thực hiện và giám sát tính 

minh bạch, trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước, cũng như để bảo đảm sự 

tham gia và quyền tiếp cận thông tin của người dân với hoạt động của bộ máy nhà 

nước
4
. Gắn liền với khái niệm quản trị mở là khái niệm chính phủ mở (hay chính 

quyền mở - open government) – chỉ những nhà nước được vận hành theo các nguyên 

tắc của quản trị mở, mà trong đó bộ máy nhà nước có sự gắn kết chặt chẽ với các tổ 

                                                 
1
 Xem: Nguyễn Đăng Dung – Nguyễn Thuỳ Dương, “Phòng, chống tham nhũng vặt trên thế giới và 

những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 08 (408), tháng 4/2020. 
2
 Xem: Transparency International (2019), What is grand corruption and how can we stop it?, 

https://www.transparency.org/en/news/what-is-grand-corruption-and-how-can-we-stop-it 
3
 Vũ Công Giao – Nguyễn Thị Kiều Viễn (2019), “Nhận diện và biện pháp phòng, chống lũng đoạn 

nhà nước”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 22 (398), tháng 11/2019. 
4
 Xem: Transparency International (2019), Open governance: helping citizens engage with 

government, https://www.transparency.org/en/projects/open-governance-helping-citizens-engage-

with-government 
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chức xã hội để lắng nghe và đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu 

của người dân.
1
 

Quản trị mở, chính quyền mở là một xu hướng ngày càng phổ biến trên thế 

giới, phản ánh sự phát triển mang tính quy luật của quản trị nhà nước trong thế kỷ 21 

– khi mà toàn cầu hoá và cách mạng công nghệ tạo ra cho cả các nhà nước và người 

dân những điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết để cải cách phương thức tương tác với 

nhau và phương thức xử lý các quan hệ xã hội theo hướng công khai, minh bạch, dân 

chủ và đồng thuận. Với các nguyên tắc nền tảng của nó, quản trị mở, chính quyền mở 

là mô hình “nói không” với tham nhũng – nơi mà tham nhũng khó có thể phát sinh, 

tồn tại và phát triển. Vì thế, thực hiện quản trị mở và xây dựng chính quyền mở cũng 

chính là để PCTN một cách căn cơ, bền vững và hiệu quả. 

Quản trị mở, chính quyền mở là những thuật ngữ hiện còn khá mới mẻ ở Việt 

Nam nhưng đã mang tính phổ biến trên thế giới, và từ 2011 đã trở thành một mạng 

lưới  có tên gọi là Open Government Partnership (Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở - 

OGP). Tính đến tháng 10/2020, mạng lưới này đã có 78 nước tham gia,
2
 trong đó bao 

gồm cả các nước đang phát triển và phát triển. OGP hoạt động dựa trên các nguyên 

tắc cơ bản đó là: (i) Tăng cường cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động 

của nhà nước; (ii) Hỗ trợ sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước; 

(iii) Áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính và chuyên nghiệp cho toàn 

bộ hệ thống quản trị quốc gia; (iv) Tăng cường khả năng tiếp cận với các công cụ 

công nghệ hiện đại nhằm nâng cao tính công khai và trách nhiệm giải trình của bộ 

máy nhà nước
3
. Các nguyên tắc này đều thể hiện và đáp ứng những yêu cầu về 

PCTN ở các quốc gia. 

Công nghệ số (digital technology) là một trong ba lĩnh vực chính của cuộc 

Cách mạng công nghiệp 4.0 (cùng với công nghệ sinh học và vật lý). Công nghệ số 

giúp  thay đổi từ mô hình quản trị truyền thống sử dụng nguồn nhân lực lớn sang 

quản trị hiện đại mà mọi vấn đề được xử lý bằng trí thông minh nhân tạo, dựa trên 

việc áp dụng những công nghệ mới như: dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật 

(IoT), điện toán đám mây (Cloud). Điều này không chỉ giúp giảm số lượng những 

thủ phạm tiềm năng của hành vi tham nhũng, mà còn giúp giảm những cơ hội thực 

hiện hành vi tham nhũng của những người có chức vụ, quyền hạn. 

                                                 
1
 OECD, Open Government, tại https://www.oecd.org/gov/open-government/.Cũng xem Caroline 

Burle,Laila BellixandJorge Machado, How about defining Open Government principles? Tại 

https://www.opengovpartnership.org/stories/how-about-defining-open-government-principles/ 
2
 Nguồn: OGP, https://www.opengovpartnership.org/our-members/ 

3
 Vũ Công Giao, “Chính phủ mở: Triển vọng và tác động đến quản trị nhà nước ở Việt Nam”, Tia 

sáng, https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Chinh-phu-mo-Trien-vong-va-tac-dong-den-quan-tri-nha-nuoc-

o-Viet-Nam-14080 

https://www.oecd.org/gov/open-government/.Cũng
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Ở nước ta trong thời gian gần đây, Chính phủ đã rất quyết tâm và nỗ lực trong 

việc tận dụng các lợi ích của công nghệ số, bằng cách xây dựng và thực hiện Chiến 

lược chuyển đổi số quốc gia và chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến....Đây là 

một hướng đi đúng, tuy nhiên chuyển đổi số hiện mới chủ yếu được thực hiện trong 

cải cách hành chính, và vì vậy, chưa khai thác được hết những lợi ích to lớn của công 

nghệ số trong PCTN. Ví dụ, một trong những ứng dụng phổ biến khác của công nghệ 

số là Blockchain (công nghệ tạo nên đồng tiền mã hóa Bitcoin - một trong những công 

nghệ đột phá, có tác động to lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống) cũng có thể được sử 

dụng trong PCTN. Thậm chí Blockchain được đánh giá là một yếu tố tiềm năng làm 

“thay đổi cuộc chơi”  (“a game changer”) trong cuộc chiến chống tham nhũng, do 

công nghệ này giúp phòng chống gian lận, giả mạo và  làm khả năng truy xuất nguồn 

gốc của tiền tệ nếu có khung pháp lý và các yếu tố hạ tầng bảo đảm cho việc sử dụng 

nó
1
. Một ứng dụng khác của công nghệ số là trí tuệ nhân tạo cũng có thể áp dụng vào 

công tác phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, có 

thể giúp giảm thiểu yếu tố con người khỏi tương tác hành chính, từ đó tránh tham 

nhũng trong bộ máy nhà nước. Không chỉ vậy, việc sử dụng robot để giám sát hành vi 

tham nhũng của những người làm việc trong cơ quan công quyền
2
.    

Việc chưa tiếp cận và tận dụng đầy đủ những thể chế và công cụ mới nêu trên 

cho thấy tư duy lý luận về PCTN ở nước ta vẫn còn thiếu năng động, mang nặng tính 

kinh nghiệm. Điều này là trở ngại cho việc tạo ra những bước đột phá trong PCTN 

trong thực tế. 

3. Vận dụng tƣ duy lý luận mới để thúc đẩy phòng, chống tham nhũng ở 

nƣớc ta hiện nay 

Từ những phân tích ở các mục trên, có thể thấy sự cần thiết phải tiếp tục củng 

cố tư duy lý luận để nâng cao tính hiệu quả và bền vững của hoạt động PCTN ở nước 

ta, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, bảo đảm cân bằng trong cách tiếp cận bốn không, chú trọng đúng 

mức  đến các biện pháp để cán bộ, công chức “Không cần tham nhũng” và “Không 

muốn tham nhũng”. Để thực hiện được mục tiêu này, cần đẩy mạnh cải cách bộ máy 

nhà nước, áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý để tinh giản biên chế, 

qua đó có nguồn lực để cải cách tiền lương, nâng cao mức sống của đội ngũ cán bộ, 

công chức. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, thực 

                                                 
1
 Per Aarvik, Blockchain as an anti-corruption tool: Case examples and introduction to the technology, 

U4 Anti-Corruption Resource Centre, 
2
 Lê Hoàng Anh Tuấn, “Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác phòng, chống tham nhũng toàn cầu”, 

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 

https://tcnn.vn/news/detail/40916/Ap_dung_tri_tue_nhan_tao_trong_cong_tac_phong_chong 

_tham_nhung_toan_cauall.html 
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hiện dịch vụ công trực tuyến, và nghiên cứu áp dụng các thành tựu khác của công 

nghệ số vào việc phòng ngừa và phát hiện tham nhũng. Những giải pháp này có thể 

giúp giảm thiểu tham nhũng một cách trực tiếp và gián tiếp, thông qua việc làm giảm 

cơ hội và động cơ tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Cũng liên quan đến mục tiêu trên, cần tăng cường giáo dục đạo đức công vụ và 

pháp luật PCTN cho cán bộ, công chức, đồng thời đẩy mạnh giáo dục liêm chính 

trong xã hội. Cần đưa vấn đề liêm chính, đạo đức công vụ và pháp luật PCTN vào 

trong tất cả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và 

kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện. Cũng cần củng cố, tăng cường những nội 

dung liên quan đến giáo dục liêm chính trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng 

phù hợp với trình độ nhận thức và sự trưởng thành của của học sinh ở từng cấp học. 

Cuối cùng, cần nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy văn hoá liêm chính trong xã hội, 

xem như là cơ sở nền tảng để xoá bỏ tận gốc tệ nạn tham nhũng. 

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế để nâng cao hiệu quả thực hiện hai mục 

tiêu “Không thể tham nhũng” và “Không dám tham nhũng”. Trong vấn đề này, cần 

thực hiện các giải pháp sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, cả cơ chế kiểm soát 

từ bên trong và cơ chế kiểm soát từ bên ngoài. Đối với cơ chế kiểm soát quyền lực từ 

bên trong, cần xác định rõ và củng cố phương thức giám sát của cơ quan hành pháp 

và cơ quan tư pháp với cơ quan lập pháp, cũng như phương thức giám sát giữa cơ 

quan hành pháp và cơ quan tư pháp; đồng thời thành lập thêm các thiết chế giám sát 

cả ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, cụ thể như cơ quan bảo hiến (theo 

Điều 109 Hiến pháp 2013), cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập, cơ quan nhân 

quyền quốc gia (để bổ trợ cho quyền khiến nại, tố cáo của người dân và các quyền 

khác). Đối với cơ chế giám sát quyền lực từ bên ngoài, cần thúc đẩy, tạo điều kiện cho 

sự tham gia thực chất và hiệu quả của nhân dân, các tổ chức xã hội và báo chí vào 

cuộc chiến chống tham nhũng (bên cạnh việc ngăn ngừa những hành động lợi dụng 

đấu tranh chống tham nhũng để vi phạm pháp luật). Trong vấn đề này, ngoài các biện 

pháp khác, cần tổ chức thực hiện đầy đủ  các Luật Tiếp cận thông tin và Luật Tố cáo... 

Bên cạnh đó, cũng cần sớm xây dựng Luật về Hội để làm cơ sở pháp lý thuận lợi cho 

các hoạt động của các hội, qua đó phát huy vai trò của các hội trong PCTN. 

- Nghiên cứu mở rộng mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền thành xây dựng 

“xã hội pháp quyền” để tạo cơ sở rộng lớn hơn cho hoạt động PCTN,
1
 đồng thời với 

                                                 
1
 Khái niệm “nhà nước pháp quyền” ở Việt Nam hiện nay được xem là xuất phát từ khái niệm “the 

rule of law” trong tiếng Anh. Tuy nhiên, thực chất “the rule of law” có nội hàm rộng hơn, có ý nghĩa 

như là một “xã hội pháp quyền” chứ không chỉ là „nhà nước pháp quyền”. Việc xây dựng xã hội pháp 

quyền (trong đó bao gồm nhà nước), với ý nghĩa là xã hội thượng tôn pháp luật, có tác dụng lớn hơn 
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việc thúc đẩy thực hiện các nguyên tắc của quản trị quốc gia (quản trị nhà nước) tốt 

(mà hiện đã được đề cập trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII)
1
, trong 

đó đặc biệt là các nguyên tắc làm nền tảng cho PCTN như pháp quyền, công khai, 

minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân. Trong vấn đề này, 

cần gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện các nguyên tắc của quản trị quốc gia tốt và 

PCTN, xem kết quả của PCTN là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá mức 

độ thành công của việc thực hiện quản trị quốc gia tốt. 

- Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, và rộng 

hơn là cả hệ thống chính trị, theo mô hình thể chế mới là quản trị mở và chính quyền 

mở. Tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp 

đỡ của cộng đồng quốc tế trong việc hiện thực hoá mô hình quản trị mở/chính quyền 

mở. Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động 

quản lý để tinh giản biên chế để có nguồn lực cải cách tiền lương, nâng cao mức 

sống của đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó giảm thiểu tham nhũng một cách trực tiếp 

và gián tiếp (thông qua việc làm giảm động cơ tham nhũng). Thúc đẩy chuyển đổi số, 

xây dựng chính phủ số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, và nghiên cứu áp dụng các 

thành tựu khác của công nghệ số vào việc phòng ngừa và phát hiện tham nhũng. 

-Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về PCTN để bao 

hàm những chiến lược và biện pháp phòng, chống phù hợp với từng dạng tham 

nhũng cụ thể, như tham nhũng nhỏ/tham nhũng vặt, tham nhũng lớn/tham nhũng 

chính sách và đặc biệt là lũng đoạn nhà nước. Triển khai đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống tất cả các dạng tham nhũng, kết hợp ưu tiên phòng, chống những dạng 

tham nhũng nhất định trong từng thời kỳ theo đòi hỏi của tình hình thực tế.  

Kết luận 

Tư duy lý luận về PCTN ở nước ta được hình thành từ khi mới giành được độc 

lập (1945) và có sự phát triển nhanh chóng kể từ Đổi mới (1986). Mặc dù vậy, trước 

những biến đổi của tình hình trong nước và quốc tế, tư duy lý luận về vấn đề này đã 

                                                                                                                                                         
trong PCTN so với chỉ xây dựng “nhà nước pháp quyền”, với ý nghĩa là chỉ ràng buộc bộ máy nhà 

nước vào việc tuân thủ pháp luật. Xem Vũ Công Giao – Nguyễn Minh Tâm (2020), “Pháp quyền trong 

mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 

số 02+03 (402+403). Cũng xem  Nguyễn Đức Minh (2019), “Nguyên tắc pháp quyền trong hệ thống 

các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 09(385), tháng 5/2019. 
1
 Trong 4 dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thuật ngữ “quản trị” xuất hiện rất 

nhiều lần ba văn kiện đó là:  Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo 

tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát 

triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 

2021-2025. Trong đó, khái niệm quản trị được sử dụng để chỉ các vấn đề đa dạng như quản trị doanh 

nghiệp, quản trị tổ chức (quản trị nội bộ), quản trị toàn cầu, quản trị quốc gia (bao gồm cả quản trị nhà 

nước)…Xem tại http://baochinhphu.vn/Lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-Van-kien-Dai-hoi-XIII-cua-

Dang/Cong-bo-toan-van-cac-du-thao-Van-kien-trinh-Dai-hoi-XIII-cua-Dang/411323.vgp 
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bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi cần được tiếp tục củng cố để làm cơ sở cho việc hoàn 

thiện khung chính sách, pháp luật về PCTN. 

Để củng cố tư duy lý luận trong lĩnh vực này, cần có thêm những nghiên cứu 

chuyên sâu không chỉ về những vấn đề trực tiếp, mà cả những vấn đề có liên quan 

đến PCTN. Đồng thời, cần có sự quyết đoán cao của các nhà chính trị trong việc 

chấp nhận và quyết định áp dụng những tư duy mới mà có thể khác biệt, thậm chí 

ngược lại với nhận thức kinh nghiệm trước đó về PCTN. 

Sự đổi mới tư duy lý luận, cùng với quyết tâm chính trị cao của Đảng, sự ủng 

hộ mạnh mẽ của nhân dân và cộng đồng quốc tế là những bảo đảm cho việc nâng cao 

hiệu quả PCTN ở nước ta trong thời gian tới./. 
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GÓC NHÌN VỀ PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG   

Ở VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

TS. Lưu Hoài Bảo   

ThS. Nguyễn Việt Khánh Hoà 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng liên quan đến các thể chế 

chính trị, quyền công dân và tác động sâu sắc đến sự phát triển của mỗi quốc gia. Hậu 

quả của tham nhũng đặc biệt làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà 

nước và chế độ. Công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là công cuộc lâu 

dài, khó khăn và phức tạp, tuy nhiên ở Việt Nam trong những năm qua, công tác 

phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng thể hiện trên nhiều 

phương diện. Bài viết này tập trung đánh giá kết quả về công tác phòng, chống tham 

nhũng trong thời gian qua, phân tích quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, 

nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng của Bộ Chính trị đề ra trong tình hình mới, qua 

đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống 

tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.  

Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng; Pháp luật phòng, chống tham nhũng    

1. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về phòng, chống tham nhũng 

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác phòng, 

chống tham nhũng. Công tác này gắn với nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật 

hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp, trong Nghị quyết số 49-NQ/TW 

Bộ Chính trị đã chỉ rõ cần phải xây dựng cơ chế phát huy sức mạnh của nhân dân, cơ 

quan, các tổ chức quần chúng trong phát hiện, phòng ngừa tham nhũng; bảo vệ người 

trung thực phát hiện, tố cáo, người điều tra truy tố, xét xử hành vi tham nhũng; khen 

thưởng người có công trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đề cao trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc ngăn ngừa, kiểm soát các hành vi 

tham nhũng và nhấn mạnh cần sửa đổi, bổ sung các chính sách hình sự và từng bước 

sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính. 

Thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội tham 

nhũng, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. 

Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, đòi hỏi có sự lãnh 

đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng, quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật phòng, 

chống tham nhũng chủ yếu dựa trên các quan điểm lớn đã được chỉ ra tại Nghị quyết 

số 14-NQ/TW ngày 15-5-1996 và trong một số văn kiện khác của Đảng như sau: 

- Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn chặt với đổi mới kinh tế - xã hội, nâng cao 

đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân; 
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- Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới hệ thống 

chính trị, xây dựng Đảng và kiện toàn, tăng cường đoàn kết nội bộ; 

- Chống tham nhũng phải gắn liền với chống quan liêu, lãng phí; 

- Đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp giữa xây, phòng và chống. Vừa tích 

cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng; 

- Đẩy mạnh phòng và chống tham nhũng một cách chủ động, huy động và phối 

hợp chặt chẽ mọi lực lượng đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện chống tham nhũng 

ở mọi cấp, mọi ngành; 

- Đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, 

kiên trì và thận trọng, không nóng vội, không chủ quan; phải có kế hoạch cụ thể, có 

bước đi vững chắc; sử dụng nhiều biện pháp, trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy 

pháp chế làm đảm bảo
1
. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, giải 

pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó xác 

định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của 

công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị 

và toàn xã hội. Đại hội yêu cầu: “Thành lập các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng 

trung ương và địa phương đủ mạnh, có thực quyền, hoạt động có hiệu quả”
2
. 

Nhằm cụ thể hóa tinh thần và vạch ra các nhiệm vụ đã được đề cập trong Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa X đã ra Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc đánh giá chi tiết công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, phân 

tích những nguyên nhân, đưa ra quan điểm, xác định mục tiêu cụ thể cũng như đề ra 

các chủ trương, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện. Đây được đánh giá là Nghị 

quyết đề cập một cách toàn diện, tập trung nhất về công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tính đến thời điểm bấy giờ. Để đáp ứng 

yêu cầu về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, ngày 07 tháng 12 năm 2015 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành thêm chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ 

chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, 

vụ án tham nhũng.  

Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nêu trong Nghị 

quyết Trung ương 3 khóa X là: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo 

bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng 

                                                 
1
http://thanhtra.gov.vn/ct137/Lists/LTaiLieu/View_Detail.aspx?CatID=1&ItemId=12&LVC=7&CapC

haId=4 
2
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2009, tr. 286 - 287, 28 

http://thanhtra.gov.vn/ct137/Lists/LTaiLieu/View_Detail.aspx?CatID=1&ItemId=12&LVC=7&CapChaId=4
http://thanhtra.gov.vn/ct137/Lists/LTaiLieu/View_Detail.aspx?CatID=1&ItemId=12&LVC=7&CapChaId=4
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cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán 

bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”
1
. 

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam  

Công tác phòng, chống tham nhũng ở Viêt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ với 

nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, đi vào chiều sâu, do đó tham nhũng được kiềm 

chế, từng bước bị ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng 

trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao uy tín và vị thế 

của nước ta trên trường quốc tế. Các chủ thể liên quan đã phối hợp nhuần nhuyễn để 

triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng qua đó từng bước phát huy tác 

dụng ứng với từng giai đoạn. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 

lý của Nhà nước được nâng lên sau khi không ít vụ án tham nhũng lớn đã được phát 

hiện, xử lý kịp thời. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng và nội luật hóa các quy định của Công ước phù hợp với điều kiện Việt Nam.  

Theo số liệu do Tổ chức Minh bạch thế giới (TI) công bố, Chỉ số cảm nhận tham 

nhũng (CPI) của Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng lên, thể hiện một chỉ báo 

tích cực đối với các nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

Cụ thể, năm 2018, Việt Nam đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 toàn cầu. Trong 

năm 2018, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống 

tham nhũng, điển hình là việc nhanh chóng, kiên quyết xử lý các vụ án tham nhũng 

lớn và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống tham nhũng . Tháng 11/2018, 

Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) gồm 10 chương với 

96 điều. Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống tham nhũng như: đề cao tính liêm chính trong khu vực công, 

thực hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công 

chức... Vì vậy, chỉ số CPI của Việt Nam năm 2019 đạt 37/100 điểm, tăng 4 điểm so 

với năm 2018, đứng thứ 96/180 quốc gia, vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng toàn cầu, 

tăng 21 bậc so với năm 2018. Đây là mức điểm cao nhất mà Tổ chức Minh bạch thế 

giới đánh giá đối với Việt Nam và là năm có mức tăng điểm cao nhất từ trước đến nay; 

cũng là sự khẳng định những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham 

nhũng  ở Việt Nam
2
.  

Những kết quả nêu trên thể hiện quyết tâm chính trị cùng với những hành động 

quyết liệt, thực hiện những giải pháp hiệu quả của Đảng và Nhà nước, của cả hệ thống 

                                                 
1
http://thanhtra.gov.vn/ct137/Lists/LTaiLieu/View_Detail.aspx?CatID=1&ItemId=12&LVC=7&CapC

haId=4 
2
 ThS Nguyễn Văn Hùng - Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thực 

trạng và một số giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 

https://tcnn.vn/news/detail/47668/Thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-phong-chong-tham-nhung-o-Viet-

Nam-hien-nay.html 

http://thanhtra.gov.vn/ct137/Lists/LTaiLieu/View_Detail.aspx?CatID=1&ItemId=12&LVC=7&CapChaId=4
http://thanhtra.gov.vn/ct137/Lists/LTaiLieu/View_Detail.aspx?CatID=1&ItemId=12&LVC=7&CapChaId=4
https://tcnn.vn/news/detail/47668/Thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-phong-chong-tham-nhung-o-Viet-Nam-hien-nay.html
https://tcnn.vn/news/detail/47668/Thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-phong-chong-tham-nhung-o-Viet-Nam-hien-nay.html
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chính trị từ Trung ương tới địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng. Cụ 

thể, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập “với mong 

muốn đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng thêm một bước”
1
. Trong nhiệm kỳ 

Đại hội ĐBTQ lần thứ XI, có 56.572 đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có 16.259 

cấp ủy viên các cấp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra 13 tổ chức 

đảng và 33 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng, đảng viên đều có 

khuyết điểm, vi phạm, trong đó đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 

tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 13 đảng viên (khiển trách 7, cảnh cáo 6). Ủy ban kiểm 

tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 15.898 tổ chức đảng và 55.217 đảng viên, trong 

đó số tổ chức đảng có vi phạm là 10.478, phải thi hành kỷ luật 791 tổ chức đảng; số 

đảng viên có vi phạm là 42.757, trong đó phải thi hành kỷ luật 20.344 trường hợp
2
. 

Kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua là vai trò, 

trách nhiệm, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong phòng, chống tham nhũng được nâng lên. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể 

chế về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, vừa cảnh báo, răn 

đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện xử lý vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát, 

thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm minh các vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng và bộ máy Nhà 

nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng. Công tác phòng, 

chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực cả về phòng ngừa và phát hiện, xử lý 

các hành vi tham nhũng. Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã 

được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Tham nhũng 

bước đầu được kiềm chế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ. Cụ thể:  

 Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về 

pháp luật phòng, chống tham nhũng  được tiến hành hiệu quả thông qua việc tập trung 

chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, kết hợp giữa xử lý hành chính, xử lý 

kỷ luật của Đảng, của Nhà nước, của đoàn thể với xử lý hình sự; kỷ luật của Đảng 

được thực hiện trước, mở đường, tạo điều kiện cho kỷ luật của Nhà nước, của đoàn 

thể và xử lý hình sự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.  

- Trên cơ sở chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được thay 

đổi, bổ sung theo hướng vừa mang tính chỉ đạo vừa cụ thể hóa, việc chỉ đạo, giám sát, 

kiểm tra, đốn đốc xử lý liên quan đến phòng, chống tham nhũng ngày càng được chú 

trọng, đẩy mạnh và mang lại hiệu quả. Dựa trên tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 

các cơ quan soạn thảo và ban hành pháp luật đã có sự điều chỉnh và cho ra đời các văn 

                                                 
1
 Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng, ngày 04/02/2013 
2
 Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 70 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (1948 - 2018), Nxb Thông 

tin và Truyền thông, H.2018, tr.286 - 287 
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bản mới đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, qua đó tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm 

soát quyền lực trong công tác quản lý cán bộ, nâng cao trách nhiệm của người đứng 

đầu mỗi tổ chức trong việc tiếp công dân, tranh quan liêu, nhũng nhiễu; cụ thể hóa các 

quy định của Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng   năm 2018 trên tinh thần 

nâng cao quyền dân chủ của công dân. 

- Công tác phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được mở rộng và có sự điều chỉnh, 

qua đó góp phần khắc phục hạn chế, yếu kém tại các giai đoạn trước đó, đồng thời 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, nhất là những biện pháp phòng ngừa được 

sửa đổi, hoàn thiện theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 

phòng, chống tham nhũng của Chính phủ. Các hoạt động phòng ngừa tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình làm việc tại cơ quan 

Nhà nước được triển khai rộng rãi trên cơ sở ác hoạt động tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong phòng ngừa tham nhũng được tăng cường thực hiện và đạt được những kết quả 

tích cực. 

- Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng 

đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.370 cán bộ, đảng 

viên do tham nhũng, cố ý làm trái; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy có thẩm quyền xử lý kỷ luật hơn 90 cán bộ 

thuộc diện Trung ương quản lý
1
. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật 

của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước. Các cơ quan 

thanh tra, kiểm toán tăng cường thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều biểu hiện 

tiêu cực, tham nhũng, các dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội 

quan tâm để phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Từ năm 2016 đến nay, qua thanh 

tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý gần 455 nghìn tỷ đồng và hơn 8.100ha đất; 

kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 8.000 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 

409 vụ việc sai phạm.  

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt 

nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với mức án nghiêm khắc nhưng 

cũng rất nhân văn, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng . Từ khi 

thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, các cơ quan 

tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra 12.178 vụ/20.668 bị can, truy tố 

10.397 vụ/20.354 bị can, xét xử sơ thẩm 9.918 vụ/19.026 bị cáo về các tội tham 

                                                 
1
 Trong đó có 23 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (có 2 đồng 

chí Ủy viên Bộ Chính trị, 1 đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sĩ quan cấp tướng trong lực 

lượng vũ tranghttp://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-

/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ve-phong-chong-tham-nhung-thoi-gian-qua) 
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nhũng, trật tự quản lý kinh tế và tội phạm khác về chức vụ
1
. Ban Chỉ đạo đã đưa 120 

vụ án, 95 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm 

vào diện theo dõi, chỉ đạo; đã xét xử sơ thẩm 76 vụ/775 bị cáo, tuyên phạt 11 bị cáo 

(10 người) tử hình, 23 bị cáo (22 người) tù chung thân, 12 bị cáo mức án 30 năm tù, 23 

bị cáo mức án từ 20 năm đến dưới 30 năm tù, 658 bị cáo từ 12 tháng đến dưới 20 năm 

tù
2
. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng đã lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, xử lý nghiêm minh, có 

lý, có tình một số cán bộ cao cấp cả đương chức và đã nghỉ hưu, có vi phạm liên quan 

đến các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội 

quan tâm
3
. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, các cơ quan tiến hành tố 

tụng các cấp khởi tố, điều tra 7.270 vụ/12.303 bị can, truy tố 5.976 vụ/11.613 bị can, 

xét xử sơ thẩm 5.641 vụ/10.970 bị cáo về các tội tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế và 

tội phạm khác về chức vụ, qua đó, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” đang dần được 

khắc phục; việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, 

kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Một số vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, mà 

lâu nay được cho là “vùng cấm, nhạy cảm”, và nhiều vụ, việc kéo dài từ những năm 

trước đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, 

phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả. Đây là điểm sáng trong cuộc đấu tranh phòng 

chống tham nhũng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước cũng như hiệu quả hoạt 

động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan chức 

năng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vừa qua, được nhân dân đồng 

tình, ủng hộ, đánh giá cao.Từ sau Hội nghị Trung ương 11 (tháng 10-2019) đến nay 

(tính đến tháng 5-2020), đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, đã kết thúc điều tra 13 vụ/79 bị 

can, truy tố 15 vụ/105 bị can, xét xử sơ thẩm 19 vụ/106 bị cáo. Các cơ quan tiến hành 

tố tụng ở địa phương đã khởi tố 268 vụ án/475 bị can; truy tố 105 vụ/163 bị can; xét 

xử 127 vụ/268 bị cáo về các tội tham nhũng
4
. 

Việc tăng cường chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng lớn được 

                                                 
1
 Trong đó, tội phạm tham nhũng: đã khởi tố, điều tra 1.753 vụ/3.800 bị can, truy tố 1.796 vụ/4.113 bị 

can, xét xử sơ thẩm 1.691 vụ/3.841 bị cáo; tội phạm khác về chức vụ: đã khởi tố, điều tra 226 vụ/712 

bị can, truy tố 204 vụ/721 bị can, xét xử sơ thẩm 185 vụ/704 bị cáo; tội phạm kinh tế: đã khởi tố, điều 

tra 10.199 vụ/16.174 bị can, truy tố 8.397 vụ/15.517 bị can, xét xử sơ thẩm 8.042 vụ/14.481 bị cáo. 

http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-

/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ve-phong-chong-tham-nhung-thoi-gian-qua 
2
http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/ 

/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ve-phong-chong-tham-nhung-thoi-gian-qua 
3
 Có 15 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự (6 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 

trong đó 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 6 sĩ quan cấp tướng), 11 sĩ quan cấp thượng tá, đại tá 
4
 Các địa phương điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, như Hà Nội, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Sơn La, Hòa Bình, 

http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-

story//asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ve-phong-chong-tham-nhung-thoi-gian-

qua 

http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ve-phong-chong-tham-nhung-thoi-gian-qua
http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ve-phong-chong-tham-nhung-thoi-gian-qua
http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ve-phong-chong-tham-nhung-thoi-gian-qua
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công luận đồng tình ủng hộ, qua đó đã có tác dụng răn đe, góp phần ngăn chặn các 

hành vi tham nhũng, bước đầu củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của 

Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng. Thông 

qua việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đã giúp các cấp, các ngành phát hiện 

những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, từ đó bổ sung cơ chế, chính sách, 

khắc phục những hạn chế, yếu kém, đưa ra các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng phù hợp hơn
1
.  

  Thứ hai, với việc bổ sung luật phòng, chống tham nhũng  2018 kèm theo thay 

đổi về chính sách pháp luật hình sự trong đấu tranh chống tham nhũng bằng việc quy 

định nhóm tội phạm về tham nhũng Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) đã phát huy cao tính hiệu quả trong khâu thực hiện pháp luật. Bộ luật hiện hành 

sự hóa nhóm tội phạm này, khi Bộ luật hình sự hiện hành mở rộng phạm vi chủ thể 

của tội phạm tham nhũng ra khu vực tư  ngoài nhà nước , xuất phát từ thực tế việc xử 

lý hành vi tham nhũng đối với tài sản của doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà 

nước, trong đó có sự đan xen về sở hữu mà trong nhiều trường hợp không thể tách biệt 

giữa tài sản, phần vốn góp của Nhà nước với tài sản, phần vốn góp của tư nhân, việc 

xác định xử lý trách nhiệm của cá nhân là người có chức vụ, quyền hạn trong loại hình 

doanh nghiệp này rất khó khăn. Việc điều chỉnh hoàn toàn phù hợp với Công ước của 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng, trong đó khuyến nghị các quốc gia mở rộng 

phạm vi chống tham nhũng sang khu vực tư, không chỉ tập trung ở khu vực công. Do 

đó, Bộ luật hình sự hiện hành đã mở rộng phạm vi chủ thể tội phạm, không chỉ là 

người có chức vụ khi thực hiện công vụ (cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy 

nhà nước) mà còn bao gồm người có chức vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ tại các 

doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước, trước hết đối với 04 tội danh là tham ô tài sản, 

nhận hối lộ, đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Thêm vào đó, bổ sung việc xử lý hình sự 

đối với hành vi hối lộ công chức nước ngoài, công chức của các tổ chức quốc tế công. 

Bộ luật hình sự hiện hành mở rộng nội hàm khái niệm "của hối lộ”, theo quy định của 

BLHS năm 1999, "của hối lộ" chỉ bao gồm tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị 

giá được bằng tiền. BLHS năm 2015 đã bổ sung “lợi ích phi vật chất” vào các cấu 

thành định tội đối với tội nhận hối lộ, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh 

hưởng đối với người khác để trục lợi. Do đó, Bộ luật hình sự hiện hành đã bổ sung 

“lợi ích phi vật chất” vào cấu thành cơ bản của 05 tội: Tội nhận hối lộ (Điều 354), Tội 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358), 

Tội đưa hối lộ (Điều 364), Tội môi giới hối lộ (Điều 365), Tội lợi dụng ảnh hưởng đối 

với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi (Điều 366) cũng như hướng dẫn một số từ 

ngữ mang tính chất định tính, khó xác định trên thực tế như “lập công lớn”. Bên cạnh 

đó, Bô luật hình sự 2015 cũng đã sửa đổi, bổ sung về cấu thành của Tội nhận hối lộ và 

                                                 
1
 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng  chống tham nhũng. 
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tội đưa hối lộ để phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

(Điều 15). Ngoài ra, bổ sung cấu thành tăng nặng định khung hình phạt đối với một số 

tội, quy định cụ thể các tình tiết định tội, định khung hình phạt; nâng mức định lượng 

tiền là tình tiết định tội, định khung hình phạt. 

Thứ ba, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

tham nhũng, việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn theo trong thời 

gian qua đã thu được những kết quả tích cực. Cơ quan có thẩm quyền đã tập trung đẩy 

nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 

tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham 

nhũng với những kết quả đa được ghi nhận. Dựa trên tính phức tạp và một số đặc thù 

liên quan, một số vụ án tham nhũng đã được chỉ đạo ở ở 3 cấp độ để tập trung điều tra, 

xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ án 

lớn tại từng thời điểm.Việc xét xử của Tòa án đã tuân thủ nguyên tắc hiến định là độc 

lập xét xử, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong quá trình xử lý với tinh thần thượng 

tôn pháp luật. Qua đó tạo niềm tin đối với quần chúng nhân dân, nâng cao uy tín và vị 

thế của nước ta trên trường quốc tế. 

Thứ tư, công tác tổ chức và cán bộ trong các cơ quan tư pháp đã được kiện toàn, 

góp phần đem lại hiệu quả trong công tác phòng chống các tội phạm tham nhũng. Cục 

Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (nay là Cục Cảnh sát điều tra tội 

phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) cơ quan chuyên trách điều tra tội phạm về 

tham nhũng trực thuộc Bộ Công an. Hiện nay luật và các văn bản hướng dẫn đã nhấn 

mạnh vai trò Cục điều tra hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao được củng cố, đồng 

thời với các quy định liên quan tổ chức ngày càng kiện toàn và được mở rộng thẩm 

quyền. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã bổ sung nhiệm vụ thực hành 

quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố cho Viện kiểm sát nhân dân. 

    Về đội ngũ cán bộ tư pháp, dựa theo tinh thần tại Nghị quyết số 49-NQ/TW 

“Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh”, việc 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp đã được thực hiện khi sửa đổi, bổ sung 

các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo 

hướng chuẩn hóa đối với cán bộ có chức danh tư pháp. Trên tinh thần đó, công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo 

tiếp tục đạt nhiều kết quả cao. Các cơ sở đào tạo của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã từng bước đổi mới mạnh mẽ 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, cán 

bộ thi hành án hình sự, chấp hành viên thi hành án dân sự, giám định viên tư pháp và 

một số chức danh tư pháp khác.   

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
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đạt nhiều kết quả, góp phần ngăn ngừa suy thoái về đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham 

nhũng trong đội ngũ cán bộ. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015 bổ sung nhiều quy định như hoạt động giám sát. Quốc hội khóa XIII, 

XIV đã tiến hành một số lần chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. 

Đồng thời, ban hành một số Nghị quyết chuyên đề về công tác tư pháp nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ủy ban Tư pháp 

của Quốc hội đã tổ chức nhiều đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề, kiến nghị, yêu cầu 

các cơ quan chấn chỉnh, khắc phục, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong việc 

áp dụng pháp luật và tăng cường tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề bức xúc 

dư luận quan tâm. Hội đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết 

chuyên đề về hoạt động tư pháp; nghe báo cáo và chất vấn tại các kỳ họp; tổ chức các 

cuộc giám sát theo chuyên đề hoặc giám sát vụ việc cụ thể.  

Thứ năm, vấn đề hợp tác quốc tế trong  phòng, chống tham nhũng và việc thực 

thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng mang lại các hiệu quả nhất định. 

Việt Nam đã phê chuẩn, ban hành kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về 

chống tham nhũng, tổ chức thi hành  nghiêm túc các Nghị quyết của hội nghị quốc gia 

thành viên Công ước, thể hiện là quốc gia có trách nhiệm trong việc giải quyết những 

vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Năm 2011, các chuyên gia quốc tế đã đánh giá 

Việt Nam cơ bản tuân thủ đầy đủ các quy định của Công ước. Hợp tác quốc tế về 

phòng, chống tham nhũng   luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước 

về công tác đối ngoại, một mặt thể hiện rõ thiện chí hợp tác và hội nhập, mặt khác 

luôn giữ vững lập trường chính trị, khẳng định độc lập và chủ quyền của Việt Nam, 

góp phần củng cố và nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Mặt 

khác, thông qua hợp tác, chúng ta đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm tốt của các quốc 

gia, tổ chức quốc tế, tranh thủ được sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống tham nhũng .  

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực nhất định, tuy nhiên công tác phát 

hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Hiệu 

quả phát hiện vụ việc tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn chưa cao; các 

cơ quan chức năng vào cuộc chưa quyết liệt, thẩm quyền của các cơ quan này còn hạn 

chế, không đủ để làm rõ hành vi tham nhũng trong trường hợp đã phát hiện dấu hiệu 

tiêu cực, tham nhũng. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chủ yếu ở 

cấp cơ sở; nhiều vụ việc, vụ án có quy mô lớn chậm được phát hiện, khi phát hiện thì 

chậm được làm rõ, kết luận và xử lý. Công tác giám định tư pháp còn nhiều khó khăn, 

hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xử lý các vụ án tham nhũng thường bị 

kéo dài, có một số trường hợp tội phạm tham nhũng nhưng cho hưởng án treo chưa 

đúng với quy định của pháp luật. 
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Theo Báo cáo số 460/BC-CP ngày 18/10/2017 của Chính phủ về công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2017 chỉ rõ, trong năm qua, “Với sự chỉ đạo quyết liệt của 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  và 

nỗ lực của các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng, các vụ án kinh tế, 

tham nhũng nghiêm trọng đã được kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm”
1
. Tuy nhiên, đến 

nay, “tham nhũng nhìn chung vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi, nhất là trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, 

khoáng sản và đầu tư công”. “Công tác phòng, chống tham nhũng  tại các bộ, ngành, 

địa phương còn yếu, chưa đồng đều”
2,3

.  

Việc thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian qua còn nhiều hạn chế về cả thể 

chế cũng như tổ chức thực hiện nên kết quả chưa cao, làm thất thoát tài sản của Nhà 

nước, tổ chức, cá nhân, gây bức xúc trong dư luận. Theo báo cáo của Thanh tra Chính 

phủ, qua 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, số tài sản thất thoát mà Nhà 

nước thu hồi được khoảng 4.600 tỷ đồng/59.000 tỷ đồng, đạt 8% trên tổng số tài sản bị 

tham nhũng
4
. 

- Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện. Một số 

biện pháp hiệu quả thấp. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham 

nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng còn nhiều 

hạn chế, vướng mắc.  

 - Số vụ việc, vụ án được phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực trạng tham 

nhũng. Chất lượng và tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế 

chưa đạt yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số vụ án, 

vụ việc cụ thể chưa tốt. Công tác giám định, định giá tài sản có nhiều tiến bộ, nhưng 

vẫn còn một số trường hợp chậm ban hành kết luận giám định, định giá tài sản làm kéo 

dài thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc
5
. Trong một số vụ án vẫn xảy ra trường hợp 

                                                 
1
 Ngày 25/01/2017, Tổ chức chức minh bạch quốc tế Transparency International công bố chỉ số Cảm 

nhận Tham nhũng CPI 2016, xếp hạng 176 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam được chấm 33/100 

điểm, tăng 2 điểm so với mức điểm 31 đã bị giữ nguyên trong 4 năm từ năm 2012 đến 2015. 

Transparency International cho rằng đây là dấu hiệu đáng mừng đối với những nỗ lực phòng, chống 

tham nhũng của Nhà nước và xã hội Việt Nam 
2
 Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 

2016 PACA INDEX 2016 dựa trên tiêu chí và thang điểm cụ thể. Kết quả, điểm trung bình toàn quốc 

là 58,11 trên 100 điểm cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng ở cấp tỉnh hiện nay còn hạn chế, 

chưa đồng đều 
3
 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: cải cách hành chính, công khai, minh bạch 

trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

ban hành mới các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; kê khai tài sản, thu nhập; tặng quà và nộp lại quà tặng; 

xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán 

bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; đổi mới 

phương thức thanh toán 
4
 Văn phòng Quốc hội (2018), Băng ghi âm nội dung thảo luận ở Hội trường về dự án Luật PCTN 

 sửa đổi , Hà Nội, ngày 13/6/2018 
5
 Chậm ban hành kết luận giám định, định giá tài sản đối với các vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á; 
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đối tượng bỏ trốn; tương trợ tư pháp hình sự còn gặp khó khăn. Công tác phát hiện, xử 

lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở có chuyển biến tích cực nhưng chưa đều, vẫn còn 

một số địa phương ít phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Công tác thu hồi tài 

sản trong giai đoạn thi hành án hiệu quả chưa cao
1
. Vẫn xảy ra tình trạng một số cán bộ 

thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật, phòng, chống tham nhũng lại có hành vi tham nhũng, 

gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là những 

nguyên nhân sau: 

-  Một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu một số địa phương, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị còn nhũng nhiễu quyền lực, hạn chế độc đoán, chuyên quyền, nói 

không đi đôi với làm. Không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý còn tình trạng nể nang, né 

tránh, ngại va chạm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới thể chế kinh tế - xã hội và phòng, 

chống tham nhũng trên một số lĩnh vực còn chậm, có lúc chưa được quan tâm đúng 

mức; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa có 

sự sáng tạo, các đánh giá hiệu quả tác động của hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ 

biến về phòng, chống tham nhũng chưa cao. Vẫn còn tình trạng nể nang, xử lý không 

nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị 

vẫn chưa được thực hiện nghiêm; việc công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị còn chưa triệt để, qua đó tạo điều kiện hoạt đông tham nhũng diễn ra. 

- Cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng còn chưa hoàn thiện 

và phát huy tính hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, củng cố 

đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở; kiểm tra giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn để vụ lợi; việc thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ còn hạn chế. Xuất 

phát từ việc thiếu dữ liệu để kiểm soát và tổng hợp nên việc đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng   còn gặp nhiều khó khăn và thiếu toàn diện, chưa đáp ứng được yêu 

cầu lấy kết quả phòng, chống tham nhũng làm thước đo đánh giá năng lực, trách nhiệm 

và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng chủ thể có thẩm quyền.  

3.  Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

tham nhũng ở Việt Nam trong tình hình mới 

3.1. Giải pháp 

Thứ nhất, bảo đảm việc thực thi Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 

                                                                                                                                                         
các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ; vụ việc xảy ra ở tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam... 
1
 Tổng số việc phải thi hành là 740 việc, trong đó số có điều kiện là 434 việc, đã thi hành xong là 193 

việc (đạt tỷ lệ 44,47%); tổng số tiền phải thi hành là 10.198 tỷ 590 triệu đồng, trong đó số có điều kiện 

là 7.378 tỷ 662 triệu đồng, đã thi hành xong là 235 tỷ 012 triệu đồng (đạt tỷ lệ 3,19%). Trong số 37 vụ 

án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, tính đến hết tháng 6/2019, cơ quan Thi hành án dân sự 

các cấp đã thi hành xong 9.454 tỷ đồng/68.856 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,73% trên tổng số phải thi hành 
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nhũng và một số văn bản liên quan khác với mục đích tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của cán bộ trong các tổ chức 

đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch 

tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu ban hành quy định về 

kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Sửa đổi Luật phòng, chống tham 

nhũng và các văn bản liên quan khác để thực hiện việc công khai kết quả kê khai tài 

sản, thu nhập ở nơi công tác và nơi cư trú. Bên cạnh đó, việc kiểm soát thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn cần phối hợp nhiều biện pháp, tạo một cơ chế đồng bộ và 

có sự kết nối giữa các phương thức hiện nay như về kê khai tài sản, thu nhập, về nộp 

thuế thu nhập cá nhân, về thanh toán không dùng tiền mặt và quy định về việc nhận 

quà tặng và nộp lại quà tặng; tạo sự kết nối giữa các phương thức trên trong việc giám 

sát, phát hiện và xác minh các khoản thu nhập có nguồn gốc bất hợp pháp của người 

có chức vụ, quyền hạn. Hiện nay, hầu hết tài sản tham nhũng được thu hồi thông qua 

các vụ án hình sự, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thông qua các quyết định hành 

chính là rất thấp, do vậy cần thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về 

đấu tranh phòng chống tham nhũng, đặc biệt là thông qua hoạt động tư pháp. Quán 

triệt nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12- 2015 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng. Với vai trò và trị trí trong ngành tư pháp, Tòa án cần bảo đảm việc thực 

hiện các nguyên tắc trong quá trình xét xử, đồng thời có thể đưa ra các đề xuất sửa đổi, 

bổ sung các luật có liên quan như: Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Dân sự, Bộ luật 

Tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thuế thu nhập cá nhân, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính,... để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống tham 

nhũng dựa trên thực tiễn xét xử. 

Thứ hai, nâng cao và phát huy vai trò tích cực của báo chí, truyền thông, kiểm 

soát, quản lý tốt các hoạt động báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội. Các cơ quan 

báo chí, truyền thông cần tích cực phê phán hiện tượng tham nhũng; thông tin về 

những hiện tượng, biểu hiện có dấu hiệu tham nhũng; thông tin kịp thời, chính xác 

những vụ, việc tham nhũng đang được điều tra, xử lý,... góp phần tạo dư luận xã hội 

đúng đắn. Đặc biệt cần phản ánh trung thực, kịp thời, góp phần đưa chính sách pháp 

luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, phản ánh đúng đắn những mặt tiêu cực 

trong xã hội, những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

cũng như nêu gương các cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW 

ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên. 

Bên cạnh đó, báo chí, truyền thông cần làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; đi 

sâu tìm tòi, phản ánh công tác hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý 

tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. 
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Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tại các khu vực xảy 

ra hoặc có nguy cơ xảy ra tham nhũng cao. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, các cơ 

quan Thanh tra, Kiểm toán cần tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh 

tiêu cực, tham nhũng, nhất là các dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã 

hội quan tâm trong đó đề cao công tác phòng ngừa tội phạm, phát hiện, điều tra, xử lý 

nghiêm minh, kịp thời các tội phạm tham nhũng, nhất là giải pháp kê khai, minh bạch 

tài sản hàng năm cũng như chủ động hơn nữa trong việc thực hiện xác minh tài sản thu 

nhập của cán bộ, công chức trên địa bàn khi có biến động bất thường theo hướng tăng 

cường tính tự giác, chủ động và có những chế tài nghiêm khắc khi để xảy ra sai phạm; 

thanh toán không dùng tiền mặt và thu hồi tài sản tham nhũng. Đối với các vụ án tham 

nhũng nghiêm trọng, phức tạp, cấp uỷ cần chủ động yêu cầu các cơ quan liên quan báo 

cáo để cho chủ trương xử lý, bảo đảm khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Và 

cần đổi mới công tác xây dựng báo cáo phòng chống tham nhũng theo hướng làm rõ 

phần rõ và phần ẩn của tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng gồm 

các thông số cụ thể để phản ánh trung thực mức độ, diễn biến, cơ cấu, tính chất; 

nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và giải pháp khắc phục đồng thời qua 

đó đưa ra các dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng trong 

thời gian tới. 

Thứ tư, tăng cường theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên 

phạm vi cả nước và từng bộ, ngành, địa phương theo các tiêu chí đã được Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 quy định; chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông 

tin, định hướng tuyên truyền về kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng để báo chí và 

nhân dân theo dõi, giám sát; thường xuyên, liên tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình 

thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhằm đánh giá thực trạng 

thi hành pháp luật và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thi hành đúng pháp luật 

hoặc kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện 

pháp luật. Đặc biệt tích cực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, 

mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, tăng cường các biện 

pháp dẫn độ, truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn và thu hồi triệt để tài sản tham 

nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài. 

3.2. Kiến nghị 

Thứ nhất, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các cơ 

quan tố tụng tiếp tục chú trọng việc hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá, tổng hợp, 

trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng đáp 

ứng các tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng đàm phán, 

ký kết các thỏa thuận quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống tội phạm tham 
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nhũng và đào tạo, bồi dưỡng năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát 

viên; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất 

thoát trong các vụ án tham nhũng liên quan tới yếu tố nước ngoài; đồng thời kiên 

quyết, khẩn trương áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi 

triệt để tài sản tham nhũng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; 

Thứ hai, Cơ quan tư pháp cần tăng cường phối hợp với các chủ thể liên quan, 

tập trung lực lượng để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc 

tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng  tránh án tồn đọng và hoạt động tẩu tán tài 

sản có thể phải thi hành án trong khi hoạt động tố tụng diễn ra trong thơi gian dài, do 

vậy cần phải đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý 

các vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện.  

Thứ ba, Chính phủ, các cơ quan tư pháp Trung ương cần điều chỉnh, bổ sung các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, các quy định của Bộ luật 

hình sự về phòng, chống tham nhũng  trong khu vực ngoài nhà nước. Theo quy định 

tại Điều 83 luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong Thanh tra Chính phủ, Bộ 

Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng 

tuy nhiên hiện tại quy định này vẫn chưa được thực thi một cách triệt để trong thực tế, 

do vậy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an sớm kiện 

toàn đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, 

chống tham nhũng.  

 Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm thường xuyên của Đảng, nhà nước và 

toàn dân nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi tham 

nhũng. Qua đó có những giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục 

những hạn chế yếu kém, từng bước ngăn chăn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước. Trên tinh thần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

tham nhũng, trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

minh các hành vi tham nhũng. Phòng, chống tham nhũng cần phải phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên cơ sở tạo sự thống nhất cũng như 

nâng cao nhận thức, hiệu quả hành động của các chủ thể liên quan và của xã hội.  
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QUẢN TRỊ QUỐC GIA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG 

LẦN THỨ XIII: BƢỚC TIẾN MỚI VÀ YÊU CẦU MỚI 

PGS.TS. Vũ Công Giao 

TS. Nguyễn Văn Quân 

Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Các nguyên tắc của quản trị tốt từng bước được phổ biến và ghi nhận 

tại Việt Nam như là một công cụ quan trọng để đổi mới và nâng cao hiệu quả quản 

trị quốc gia. Bài viết trình bày và phân tích những tác động của việc ghi nhận 

nguyên tắc quản trị tốt trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ 

chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc đề cao các yếu tố của quản trị tốt 

cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức đối với hệ thống pháp luật quốc gia. 

Từ khoá: Quản trị, quản trị tốt, quản trị nhà nước, quản trị quốc gia, Đại hội Đảng 

Dẫn nhập 

Từ những năm 1990, cùng với sự tan rã của Liên Xô và khối các nước xã hội 

chủ nghĩa là xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Bối cảnh mới 

này tác động sâu rộng tới tổ chức và hoạt động của nhà nước, cũng như tác động tới 

các thiết chế xã hội khác. Bối cảnh mới này là điều kiện thúc đẩy xu thế chuyển dịch 

từ quản lý sang quản trị. Theo đó, quản trị dần trở thành một thuật ngữ sử dụng phổ 

biến để mô tả các chuyển đổi tác động tới việc thực thi quyền lực trong xã hội đương 

đại. Phương thức quản trị được quảng bá, phổ biến và thúc đẩy ở mọi cấp độ và mọi 

tổ chức xã hội, bao gồm cả nhà nước và các tổ chức quốc tế. Quản trị được xem là sự 

thay thế cho phương thức quản lý, cai trị truyền thống, đánh dấu sự chuyển mình sâu 

rộng của tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong bối cảnh mới.  

Dưới tác động của các tổ chức tài trợ quốc tế, các nghiên cứu của giới học thuật 

cũng như nhu cầu nội tại của đất nước, nhận thức về quản trị quốc gia dần được phổ 

biến tại Việt Nam. Quản trị tốt từng bước được thừa nhận như là một tiêu chuẩn của 

quản lý công hiện đại, chìa khoá để xây dựng một xã hội văn minh, thịnh vượng. Các 

văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam gần đây đã đề cập tới các yếu tố của quản trị 

quốc gia, quản trị tốt. Điều này đặt ra những thách thức cho tổ chức và hoạt động của 

bộ máy nhà nước cũng như tới hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn tới.  

1. Khái lƣợc về quản trị quốc gia 

Thuật ngữ “quản trị quốc gia” (đôi khi được gọi là “quản trị công”, “quản trị 

nhà nước”) ở Việt Nam bắt nguồn từ thuật ngữ governance/public governance trong 

tiếng Anh. Theo Daniel Kaufmann, governance là “Các truyền thống và thể chế mà 

dựa vào đó để thực hiện quyền lực ở một quốc gia”
1
. Ngân hàng thế giới (WB) xem 

                                                 
1
 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi. The Worldwide Governance Indicators 
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governance là “ … cách thức mà quyền lực được thực thi thông qua các thể chế chính 

trị, kinh tế, xã hội của một quốc gia”
1
. Theo Cơ quan phát triển Liên hợp quốc 

(UNDP), governance là “việc thực thi quyền lực chính trị, hành chính, kinh tế để quản 

lý các vấn đề của quốc gia ở mọi cấp độ”
2
. Còn theo Ngân hàng phát triển châu Á 

(ADB), “governance nói đến môi trường thể chế mà ở đó các công dân tương tác với 

nhau và với các cơ quan, quan chức nhà nước”
3
. 

Trong thực tế, governance là một thuật ngữ chủ yếu gắn với tổ chức và hoạt động 

của bộ máy nhà nước (quản trị quốc gia/quản trị nhà nước)
4
, mặc dù khái niệm này 

cũng được sử dụng trong một số bối cảnh khác, chẳng hạn như quản trị doanh nghiệp 

(corporate governance)
5
, quản trị quốc tế (international governance), quản trị toàn cầu 

(global governance)...
6
. Đối với quản trị quốc gia, có nghiên cứu lại chia thành quản 

trị ở cấp độ toàn quốc (national governance) và quản trị ở cấp địa phương (local 

governance), trong đó mặc dù chia sẻ những nguyên tắc chung nhưng ở mỗi cấp có 

một số đặc trưng riêng
7
. 

Về mặt lịch sử, quản trị quốc gia về bản chất không phải là một khái niệm chính 

trị, pháp lý mới, mà đã được đề cập từ lâu trên thế giới. Ngay từ thời Hy Lạp-La Mã 

cổ đại, một số nhà tư tưởng, ví dụ như Aristotle, đã nói đến vấn đề này thông qua 

những luận điểm về các mô hình, vai trò và cách thức quản trị của nhà nước
8
. Mặc dù 

vậy, khái niệm quản trị nhà nước/quản trị quốc gia mới chỉ được quan tâm đặc biệt và 

thảo luận rộng rãi trên thế giới kể từ cuối thể kỷ XX, khi nhiều nước nhận thấy cần cải 

cách mô hình quản lý và hành chính công (Public Administration and Management – 

                                                                                                                                                         
Methodology and Analytical Issues, The World Bank Development Research Group Macroeconomics 

and Growth Team, September 2010, tai file:///Users/macbook/Downloads/SSRN-id1682130.pdf.   
1
 World Bank (2006), Making PRSP Inclusive,  http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/ 

Resources/280658-1172608138489/MakingPRSPInclusive.pdf 
2
  UNDP (1997), Governance & Sustainable Human Development. A UNDP Policy Document,  

www.undp.org/.../undp/.../Democratic%20Governance/Di... 
3
 ADB (2005), Governance: Sound Development Management Governance, tại 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32027/govpolicy.pdf 
4
 Đối với quản trị quốc gia, có nghiên cứu lại chia thành quản trị ở cấp độ toàn quốc (national 

governance) và quản trị ở cấp địa phương (local governance).  
5
 Quản trị doanh nghiệp đề cập đến cách thức tổ chức, quản lý, thực hiện các hoạt động trong nội bộ 

của một doanh nghiệp. Về cooperate governance, ví dụ, xem OECD (2004),  Principles of Corporate 

Governance, tại http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf 
6
 Quản trị quốc tế đề cập đến hoạt động của các tổ chức quốc tế và các quốc gia trong việc giải quyết 

các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột, tranh chấp lãnh thổ, chống khủng bố…Về 

international governance, ví dụ: xem trang web của ChathamHouse,  

https://www.chathamhouse.org/research/topics/international-law-and-governance/international-

governance 
7
 Ví dụ, về quản trị ở cấp địa phương, xem mục Local Governance trên trang web của UNDP 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/focus_areas/focus_local_

governance.html.  
8
 Corina Adriana Dumitrescu, The concept of good governance in Aristole‟s view, 

http://cogito.ucdc.ro/nr_3_en/1%20-%20THE%20CONCEPT%20OF%20GOOD%20GOVERNANCE  

%20IN%20_eng_.pdf 

/Users/macbook/Downloads/SSRN-id1682130.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/focus_areas/focus_local_governance.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/focus_areas/focus_local_governance.html
http://cogito.ucdc.ro/nr_3_en/1%20-%20THE%20CONCEPT%20OF%20GOOD%20GOVERNANCE
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PAM) để đáp ứng những yêu cầu đặt ra của toàn cầu hoá. Đầu tiên, lý thuyết về quản 

lý công mới (New Public Management – NPM) được khởi xướng
1
 với kỳ vọng giúp 

chuyển đổi mô hình PAM truyền thống đã bộc lộ ngày càng nhiều hạn chế sang một 

mô hình hiệu quả hơn. Tuy nhiên, NPM cũng nhanh chóng thể hiện những bất cập 

trong thực tế,
2
 vì vậy một mô hình khác được khởi xướng, với tên gọi là Quản trị công 

(Public Governance, hay quản trị công mới - New Public Governance)
3
. Thuật ngữ 

public governance  trong 2-3 thập kỷ gần đây dần dần được dùng thay thế cho thuật 

ngữ public ddministration/public management mà trong đó nhà nước giành cho mình 

vị trí gần như độc tôn và thiên về áp dụng các biện pháp có tính áp đặt để quản lý xã 

hội
4
.  

Việc chuyển đổi từ tư duy quản lý cũ sang tư duy quản trị trong hoạt động của 

nhà nước đã được khá nhiều học giả phân tích, trong đó cho thấy đây là xu hướng của 

thế kỷ XXI và phản ánh sự thay đổi lớn trong nhận thức và cách thức thực thi quyền 

lực chính trị ở các quốc gia
5
. Sự chuyển đổi này cho thấy vai trò của nhà nước trong 

thế kỷ XXI  đang và sẽ thay đổi, vị trí độc tôn của nhà nước sẽ giảm đi, để chia sẻ 

quyền lực với những thiết chế và chủ thể dân chủ mới
6
. Những thiết chế dân chủ mới 

này đang làm thay đổi mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia vào các hệ thống chính 

trị, thể hiện qua sự điều chỉnh các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên liên 

quan. So với mô hình quản lý nhà nước trước đây, mô hình quản trị nhà nước hiện nay 

có sự tham gia chủ động của một phạm vi các chủ thể rộng lớn hơn rất nhiều. Quyền 

lực chính trị  được phân bổ một cách hợp lý giữa bộ máy nhà nước và người dân, 

thông qua sự hình thành, phát triển và hoạt động của các phong trào và tổ chức xã hội, 

cũng như qua việc phân quyền từ chính quyền trung ương xuống chính quyền địa 

phương. Trong tiến trình ra quyết định và thực thi các quyết định chính sách, mô hình 

                                                 
1
 Về NPM, xem Ewan Ferlie, The New Public Management and Public Management Studies, Exford 

University Press. Published online: 29 March 2017, 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.129 
2
 Về vấn đề này, xem Oehler-Sincai, Iulia Monica, Strengths And Weaknesses Of The New 

Public Management (NPM)- Cross-Sectional And Longitudinal Analysis. Paper for the Conference 

organized by the SOG and the QoG Institute, University of Gothenburg – New Public Management 

and the Quality of Government, November 13-15, 2008. Tại https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/11767/1/MPRA_paper_11767.pdf 
3
 Về vấn đề này xem Stephen P. Osborne, The New Public Governance?, Public Management Review, 

Volume 8, 2006 - Issue 3, Pages 377-387 | Published online: 18 Feb 2007. Tại 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719030600853022?journalCode=rpxm20 
4
 Xem World Bank (1992), Governance and Development, World Bank,Washington, DC; UNDP 

(1997) Governance for Sustainable Human Development. UNDP, New York; Commonwealth 

Foundation (1999), Citizens and Governance: Civil Society in the New Millennium. Commonwealth 

Foundation, London. 
5
 Benz, A., Papadopoulos, Y. (eds) (2006), Governance and Democracy: Comparing National, 

European and International Experiences. Routledge, London 
6
 Xem, Seth Lartey and Deepti Sastry, Governance in the Commonwealth: Current Debates, 

trong „Governance in the Commonwealth: Current Debates ( Seth Lartey and Deepti Sastry edited), © 

2010 Commonwealth Foundation,  http://www.commonwealthfoundation.com/sites/cwf/ 

files/downloads/Governance_in_the_Commonwealth_current_debates.pdf, tr. 10. 

http://www.commonwealthfoundation.com/sites/cwf/%20files/downloads/Governance_in_the_Commonwealth_current_debates.pdf
http://www.commonwealthfoundation.com/sites/cwf/%20files/downloads/Governance_in_the_Commonwealth_current_debates.pdf
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quản trị đòi hỏi có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau, với mức độ, vai trò, cách 

thức, thời điểm và giai đoạn khác nhau. Cách chủ thể tham gia có thể chính thức 

(formal actors) hoặc không chính thức (informal actors), có vị trí trong các cấu trúc 

chính thức (formal structures) hoặc không chính thức  (informal structures),
1
 trong đó 

nhà nước là chủ thể chính nhưng không phải duy nhất. Ngoài nhà nước còn có các chủ 

thể khác mà sự tham gia phụ thuộc vào từng dạng và bối cảnh của quản trị, ví dụ như 

người dân, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các đảng 

chính trị, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan truyền thông, các cơ sở học thuật…. Nói 

cách khác, cơ chế quản trị đặc trưng bởi sự tham gia, phối hợp và hợp tác của nhiều 

chủ thể khác nhau trong xây dựng và thực thi chính sách, khác biệt với cách thức quản 

lí mang tính chỉ đạo đơn phương, mệnh lệnh trước đây
2
. 

2. Quản trị quốc gia tốt   

Từ những phân tích ở mục trên, có thể thấy quản lý nhà nước, quản trị nhà 

nước/quản trị quốc gia là vấn đề thể chế, là sự biểu hiện của thể chế. Hiệu quả quản 

trị quốc gia chính là thước đo tác động của thể chế. Một đất nước muốn giàu mạnh 

thì cần phải được quản trị theo cách thức tiên tiến, vì "thể chế tiến bộ sẽ mở đường 

cho đất nước phát triển".
3
   

Khái niệm quản trị quốc gia theo cách thức tiên tiến có thể hiểu thông qua một 

thuật ngữ được dùng rất phổ biến bởi các tổ chức quốc tế trong vài thập kỷ gần đây, 

đó là good governance (tạm dịch là quản trị quốc gia tốt). Đây cũng không phải là 

một khái niệm hoàn toàn mới, vì một số quan điểm về vấn đề này đã được đề cập bởi 

một số nhà tư tưởng Hy lạp-La Mã cổ đại. Ví dụ, Aristotle, trong Chính trị luận 

(Politics), bằng việc phân tích đặc điểm, các nguyên tắc hoạt động của các dạng chế 

độ chính trị, cách thức tổ chức quốc gia và các mô hình dân chủ
4
 thực chất đã tạo lập 

những nền tảng lý luận về quản trị quốc gia tốt
5
.   

Kể từ thập niên 1980, cùng với khái niệm quản trị quốc gia, khái niệm quản trị 

quốc gia tốt được đề cập đến ngày càng nhiều. Nguyên nhân được lý giải là bởi thực 

trạng quản trị quốc gia kém (bad governance) mà các dấu hiệu đặc trưng là tình trạng 

tham nhũng, chính quyền thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực… ngày càng nghiêm trọng 

trên thế giới, dẫn đến nhu cầu cần tìm ra biện pháp giải quyết.
6
 Trong bối cảnh đó, 

                                                 
1
 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good 

Governance? Tại http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
2
 Nguyễn Văn Quân, Vai trò của tổ chức xã hội trong quản trị nhà nước hiện nay, Tạp chí Luật học, 

số 7/2018, tr.55. 
3
 Thủ tướng:"Thể chế tiến bộ sẽ mở đường cho đất nước phát triển", VietnamNet, 10/11/2020, 

https://vietnamnet.vn/ 
4
 Xem quyển 3 và 6 của tác phẩm Chính trị luận, bản tiếng Việt, tại http://icevn.org/vi/node/366 

5
 Cũng xem Corina Adriana Dumitrescu, tài liệu đã dẫn.  

6
 Xem Good Governance in Multiethnic Communities, Conditions, Instruments, Best Practices, Ways 

to Achieve and Measure Good Governance at the Local Level, A joint publication of the Ethnocultural 

Diversity Resource Center and the King Baudouin Foundation, 2007, at 
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quản trị quốc gia tốt trở thành một yếu tố quan trọng trong các chương trình nghị sự về 

chính trị và kinh tế cả ở cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia, đồng thời được xem như 

là một trong những tiêu chí căn bản để đánh giá sự phát triển của một đất nước. 

Cũng giống như khái niệm quản trị quốc gia, có nhiều định nghĩa khác nhau về 

quản trị quốc gia tốt, tuy nhiên, theo các cơ quan Liên hợp quốc, quản trị quốc gia tốt 

bao gồm 8 đặc trưng chính (major characteristics)
1
 đó là: Sự tham gia (participatory), 

định hướng đồng thuận (consensus oriented), trách nhiệm giải trình (accountable), sự 

minh bạch (transparent), sự kịp thời (responsive), tính hiệu lực (effective), tính hiệu 

quả (efficient), tính bình đẳng và không loại trừ chủ thể nào  (equitable and inclusive) 

và tuân thủ pháp quyền (follows the rule of law), cụ thể như sau:
2
 

Sự tham gia  

Sự tham gia của người dân được xem là một yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia 

tốt. Quản trị quốc gia tốt đòi hỏi phải có sự tham gia của người dân một cách trực tiếp 

hoặc gián tiếp thông qua các cơ quan đại diện (representatives) hoặc các thiết chế 

trung gian hợp pháp (legitimate intermediate institutions). Các nhà nước cần thông báo 

và tổ chức cho người dân tham gia vào quản lý xã hội. Điều này đòi hỏi các nhà nước 

phải bảo đảm các quyền tự do hiệp hội và biểu đạt, cũng như sự tồn tại và vận hành 

của xã hội công dân có tổ chức (organized civil society). 

Pháp quyền  

Quản trị quốc gia tốt đòi hỏi phải có khuôn khổ pháp luật công bằng và pháp luật 

phải được thực thi pháp luật một cách không thiên vị (impartially). Bên cạnh đó, quản 

trị quốc gia tốt đòi hỏi các quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm thiểu số, 

phải được bảo vệ một cách đầy đủ và hiệu quả. Việc thực thi pháp luật một cách không 

thiên vị lại đặt ra yêu cầu bảo đảm một nền tư pháp độc lập (independent judiciary) và 

một lực lượng cảnh sát liêm chính, vô tư (impartial and incorruptible police force). 

Minh bạch 

Quản trị quốc gia tốt đòi hỏi sự minh bạch. Minh bạch có nghĩa là khi đưa ra các 

quyết định và việc thực hiện các quyết định nhà nước phải tuân thủ các luật lệ và quy 

tắc. Nó cũng có nghĩa là thông tin về quá trình ban hành và thi hành các quyết định đó 

phải công khai để mọi người, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng bởi các quyết 

định đó. Không chỉ vậy, minh bạch còn đòi hỏi những thông tin đã nêu phải được công 

                                                                                                                                                         
http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/publication/pub_1660_good2

0governance_multiethnic_com_light.pdf, tr.13. Cũng xem Miriam Wyman, Thinking about 

Governance: A Draft Discussion Paper, prepared for The Commonwealth Foundation Citizens and 

Governance Programme,http://www.education.gov.mt/youth/pdf_cyf/CYF_Themes_Concept_Papers 

/cg_governance_paper.pdf 
1
 Trong một số tài liệu gọi là các nguyên tắc (principles) của quản trị tốt. 

2
 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good 

Governance? và Good Governance in Multiethnic Communities, Conditions, Instruments, Best 

Practices, Ways to Achieve and Measure Good Governance at the Local Level, các tài liệu đã dẫn. 

http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/publication/pub_1660_good20governance_multiethnic_com_light.pdf
http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/publication/pub_1660_good20governance_multiethnic_com_light.pdf
http://www.education.gov.mt/youth/pdf_cyf/CYF_Themes_Concept_Papers%20/cg_governance
http://www.education.gov.mt/youth/pdf_cyf/CYF_Themes_Concept_Papers%20/cg_governance
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khai một cách đầy đủ, nhanh chóng, dưới những dạng thức dễ hiểu, bao gồm trên các 

phương tiện truyền thông, để mọi người đều có thể trực tiếp tiếp cận. 

  Sự kịp thời 

 Quản trị quốc gia tốt đòi hỏi các thiết chế và tiến trình cung cấp dịch vụ công 

của nhà nước phải phục vụ tất cả các chủ thể có liên quan trong một khung thời gian 

có thể chấp nhận được (within a reasonable timeframe). 

 Định hƣớng đồng thuận 

 Ở bất kỳ xã hội nào cũng có những nhóm xã hội khác nhau với nhiều quan điểm 

khác nhau về mỗi vấn đề. Quản trị quốc gia tốt đòi hỏi các nhà nước phải trung hoà 

(mediation) các lợi ích khác biệt (different interests) trong xã hội để đạt được sự đồng 

thuận rộng rãi (broad consensus) về một lợi ích tốt nhất cho toàn thể cộng đồng và 

cách thức để đạt được mục tiêu đó. Nó cũng đòi hỏi các nhà nước phải vạch ra một 

chiến lược hay viễn cảnh rộng và dài hạn (a broad and long-term perspective) về 

những gì cần thiết cho sự phát triển ổn định về con người và cách thức đạt được những 

mục tiêu của sự phát triển đó. Điều này chỉ có thể đạt được khi có sự hiểu biết đầy đủ 

về bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội của một cộng đồng hay quốc gia.   

 Bình đẳng và không loại trừ chủ thể nào  

 Quản trị quốc gia tốt đòi hỏi sự bình đẳng và không loại trừ nhóm hay cá nhân 

nào nào trong xã hội khỏi quá trình phát triển. Sự thịnh vượng của một xã hội phụ 

thuộc vào việc bảo đảm tất cả các thành viên của nó có cảm nhận rằng họ là một thành 

tố trong đó chứ không bị gạt ra bên lề. Điều này có nghĩa là tất cả các nhóm xã hội, 

đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, đều phải có cơ hội được duy trì và nâng cao sự 

thịnh vượng của họ. 

  Hiệu lực và hiệu quả 

 Quản trị quốc gia tốt có nghĩa là các tiến trình và thể chế đem lại những kết quả 

đáp ứng các nhu cầu của xã hội trong khi chỉ tiêu tốn các nguồn lực ở mức tối thiểu. 

Khái niệm hiệu quả trong quản trị quốc gia tốt còn bao hàm việc sử dụng các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên một cách bền vững và bảo vệ môi trường. 

  Trách nhiệm giải trình 

Trách nhiệm giải trình là một yêu cầu cốt yếu của quản trị quốc gia tốt. Không 

chỉ các cơ quan nhà nước mà các tổ chức xã hội công dân và khối tư nhân cũng phải 

có trách nhiệm giải trình trước công chúng và trước các đối tác. Phạm vi chủ thể và 

đối tượng hướng tới của trách nhiệm giải trình khác nhau giữa các quốc gia, phụ thuộc 

vào việc các quyết định và hành động được tiến hành hay áp dụng ở trong hay ở ngoài 

cơ quan, tổ chức đó. Trách nhiệm giải trình có mối quan hệ khăng khít với pháp quyền 

và sự minh bạch. Không thể có trách nhiệm giải trình nếu không tôn trọng và thực hiện 

các nguyên tắc pháp quyền và sự minh bạch. 
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Từ những phân tích ở trên, có thể thấy quản trị quốc gia tốt là một tập hợp 

những tiêu chí cho sự vận hành của xã hội nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy, bảo 

đảm sự phát triển hài hoà, bền vững của một quốc gia. Quản trị quốc gia tốt không 

phải là một mô hình tổ chức, hoạt động của một nhà nước hay một hệ thống chính trị, 

mà là các nguyên tắc định hướng cho việc thiết kế và vận hành bộ máy nhà nước hoặc 

hệ thống chính trị đó
1
.      

Cũng từ những phân tích nêu trên, có thể thấy quản trị quốc gia tốt là khái niệm 

rất rộng lớn, bao trùm cả ba chiều cạnh chính, đó là
2
: Về kinh tế: Thể hiện ở các 

nguyên tắc nhằm thúc đẩy tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước cũng như tính hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực công. Về xã 

hội: Thể hiện ở các nguyên tắc nhằm thúc đẩy sự bình đẳng và sự tham gia của người 

dân vào các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Về chính trị: Thể hiện ở các 

nguyên tắc nhằm tăng cường pháp quyền và trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà 

nước. Do tính chất rộng lớn như vậy, việc bảo đảm tất cả các nguyên tắc của quản trị 

quốc gia tốt là không dễ dàng. Trong thực tế, hiện mới có ít quốc gia đạt được tất cả 

các tiêu chí của quản trị quốc gia tốt. Tuy nhiên, đây là một mục tiêu mà các quốc gia 

vẫn cần nỗ lực đạt được để phát triển bền vững.   

3. Quản trị quốc gia ở Việt Nam từ Đổi mới (1986) đến nay  

Quản trị quốc gia, và cùng với nó là quản trị quốc gia tốt, là khái niệm mới ở 

Việt Nam. Trước đây, các khái niệm này hầu như không được nhắc đến. Tư duy từ 

trước tới nay ở Việt Nam thiên về quản lý nhà nước (state management) (tức nghiêng 

về government - cai trị, áp đặt), chứ chưa phải theo hướng quản trị nhà nước/quản trị 

quốc gia (governance).   

Kể từ cuối thập kỷ 1990, khái niệm governance bắt đầu được đề cập ở Việt 

Nam, chủ yếu qua các tài liệu của các cơ quan Liên Hợp Quốc như Chương trình 

Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hay Ngân hàng thế giới (WB). Gần đây, khái niệm 

quản trị nhà nước/quản trị quốc gia tốt mới được nhắc đến nhiều trong giới học thuật, 

trong đó đặc biệt là ở Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội – nơi đầu tiên tổ chức  nghiên cứu 

và giảng dạy, bao gồm cả một chương trình đào tạo thạc sĩ về quản trị nhà nước (kết 

hợp với vấn đề phòng, chống tham nhũng).  

Mặc dù vậy, trong thực tế, kể từ Đổi mới (1986), do tác động của toàn cầu hóa 

và hội nhập quốc tế, quản lý nhà nước ở Việt Nam đã liên tục có những thay đổi sâu 

rộng theo hướng quản trị. Sự thay đổi này diễn ra ở tất cả các phương diện, gắn với tất 

cả các nguyên tắc của quản trị quốc gia tốt. Có thể thấy điều đó qua  những nỗ lực xây 

                                                 
1
 Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn (đồng chủ biên) (2017), 

Quản trị tốt: Lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, tr.24. 
2
 Xem Good Governance in Multiethnic Communities, Conditions, Instruments, Best Practices, Ways 

to Achieve and Measure Good Governance at the Local Level, tài liệu đã dẫn, tr.13.   
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dựng nhà nước pháp quyền; bảo đảm sự tham gia của người dân vào quản lý xã hội; 

bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước; 

bảo đảm sự bình đẳng của các chủ thể trong xã hội và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn 

thương; bảo đảm tính kịp thời, hiệu lực, hiệu quả và sự đồng thuận xã hội trong việc 

hoạch định và tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước…. 

 Tuy nhiên, trên tất cả các mặt nêu trên, hiện ở nước ta vẫn còn những hạn chế 

nhất định. Mức độ hạn chế khác nhau trong từng lĩnh vực nhưng xét tổng quát, có thể 

thấy rằng cần có biện pháp thúc đẩy thực hiện tất cả nguyên tắc của quản trị quốc gia 

tốt ở Việt Nam. Đây là một yêu cầu cấp thiết bởi lẽ quản trị quốc gia tốt là một “chuẩn 

mực”quốc tế trong thế giới toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; hầu hết các nguyên tắc 

của quản trị quốc gia tốt đồng thời là những “luật chơi” trong “sân chơi” quốc tế, vì 

thế nếu không thúc đẩy quản trị quốc gia tốt thì không thể hội nhập quốc tế, hoặc 

không thể hưởng lợi đầy đủ từ quá trình hội nhập quốc tế. Không chỉ vậy, các nguyên 

tắc của quản trị quốc gia tốt hiện cũng chính là nhu cầu, đòi hỏi ngay trong nước. Về 

mặt chính trị, việc đề cao các nguyên tắc của quản trị quốc gia tốt giúp Nhà nước củng 

cố được tính chính danh của mình. 

Cùng với quá trình Đổi mới, hội nhập quốc tế, nhận thức và ý thức của người dân 

Việt Nam hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Yêu cầu của người dân về 

dân chủ, pháp quyền, nhân quyền, bình đẳng xã hội, về tính minh bạch, trách nhiệm 

giải trình và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước đã tăng lên và ngày càng cao 

hơn; trong khi đó, cùng với sự phát triển hết sức nhanh chóng của công nghệ thông tin, 

những cơ hội hay điều kiện cho sự tham gia của người dân vào quản trị quốc gia đã trở 

nên dễ dàng, thuận lợi hơn bao giờ hết. Tất cả tạo ra áp lực rất lớn phải chuyển đổi mô 

hình từ quản lý nhà nước truyền thống sang quản trị theo những nguyên tắc của quản 

trị quốc gia tốt mà đã nêu ở trên. 

 4. Bƣớc tiến mới về quản trị quốc gia trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII  

Tuy chưa được đề cập một cách trực tiếp, song trong thực tế nhiều nguyên tắc 

của quản trị quốc gia tốt đã được đề cập trong nhiều văn kiện do Đảng Cộng sản Việt 

Nam ban hành kể từ khi Đổi mới (1986), trong đó đáng kể nhất là các nguyên tắc pháp 

quyền; công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

bộ máy nhà nước; sự tham gia của nhân dân vào quản lý nhà nước… 

Nhưng cũng cần thấy rằng, do thiếu nhận thức tổng quát về tầm quan trọng và 

nội hàm của quản trị quốc gia tốt, cho nên những nội dung có liên quan trong các văn 

kiện của Đảng từ Đổi mới đến nay còn tản mát, có phần thiếu nhất quán, chưa tạo ra 

những điểm nhấn cần thiết tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề. 

Trong bốn dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngoại trừ 

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm 
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kỳ Đại hội XIII
1
, thuật ngữ “quản trị” xuất hiện rất nhiều lần trong cả ba văn kiện 

còn lại, đó là:  Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo 

tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng 

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, khái niệm 

quản trị được sử dụng để chỉ các vấn đề đa dạng như quản trị doanh nghiệp, quản trị 

tổ chức (quản trị nội bộ), quản trị toàn cầu, quản trị quốc gia (bao gồm cả quản trị 

nhà nước)… 

Xét riêng về quản trị quốc gia, khái niệm này được sử dụng trong các văn kiện 

sau đây: 

-Trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, tại Mục IV (Hoàn 

thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa), tiểu mục 2 (Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn) nêu rõ: Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả quản trị quốc gia, xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch. Xây dựng khung khổ pháp luật, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ, khuyến khích sự ra 

đời, hoạt động của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới. Tập trung sửa đổi 

những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, phân cấp, phân quyền, uỷ quyền gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

trách nhiệm cá nhân và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành.  

-Trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 

10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-

2030; tại Mục III (Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm), tiểu mục 2 (Bài học kinh 

nghiệm) nêu rõ:…Ba là, ... Phải đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất 

là quản lý phát triển và quản lý xã hội. Tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lấy kết quả phục vụ và mức độ hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần 

trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân.  

- Trong Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 

năm 2021-2025, tại Mục II (Các hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh 

nghiệm), tiểu mục 3 (Bài học kinh nghiệm) nêu rõ: Ba là, thể chế pháp luật được xây 

dựng đầy đủ, đồng bộ với tư duy mới, phù hợp với thực tiễn và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả; cải cách bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng nhà nước kiến 
                                                 
1
 Báo Nhân dân điện tử, Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tại 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cong-bo-cac-du-thao-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang-

621133/ 
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tạo phát triển, liêm chính, hành động là nền tảng. Coi trọng tính cân đối, hiệu quả 

trong tất cả các khâu huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - 

xã hội. Phải coi trọng đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả, nhất là 

quản lý phát triển và quản lý xã hội. 

Những quy định nêu trên bước đầu cho thấy có một sự chuyển biến lớn trong tư 

duy của Đảng về cơ chế vận hành và thúc đẩy sự phát triển của xã hội, cụ thể là từ 

quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia, hay từ government sang governance. Đây có 

thể xem là một sự phát triển mới về mặt lý luận của Đảng. Tuy nhiên, như đã nêu ở 

các phần trên, nhiều nội dung của quản trị quốc gia tốt đã được thúc đẩy ở Việt Nam 

kể từ Đổi mới, vì vậy, đây không phải là vấn đề mới trong thực tế. Nói cách khác, sự 

phát triển về lý luận của Đảng trong vấn đề này có nguồn gốc từ thực tế trong nước. 

Sự phát triển đó cũng phù hợp với xu hướng chung, mang tính quy luật trên thế giới, 

mà gắn liền với quá trình dân chủ hoá, toàn cầu hoá, và sự phát triển của khoa học 

công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, trong thế kỷ 21. 

Tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng những quy định về quản trị quốc gia trong dự 

thảo các văn kiện nêu trên của Đảng vẫn chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng 

đặc biệt của vấn đề. Cụ thể, trong văn kiện quan trọng nhất (Dự thảo Báo cáo chính 

trị), quản trị quốc gia mới chỉ được đặt trong mối quan hệ hạn hẹp của thể chế kinh tế, 

như là một điều kiện hay yêu cầu của việc “hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn”. Cách đặt vấn 

đề như vậy vô hình trung đã giới hạn quản trị quốc gia trong quản trị về kinh tế, trong 

khi không thể tách rời quản trị quốc gia về kinh tế với quản tri quốc gia trên các lĩnh 

vực khác như chính trị, văn hoá, xã hội…Trong thực tế, quản trị quốc gia tốt trong các 

lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội chính là căn cốt cho sự phát triển của các lĩnh vực 

khác, kể cả thể chế kinh tế thị trường. 

Trong các Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã 

hội 10 năm 2011-2020…và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.., vấn đề quản trị quốc gia được tiếp cận 

rộng hơn, không chỉ gắn với lĩnh vực kinh tế, mà bao trùm cả các vấn đề xã hội. Tuy 

nhiên, các văn kiện này có xu hướng chỉ nhấn mạnh các yêu cầu về hiệu lực, hiệu quả  

của quản trị quốc gia tốt, còn các yêu cầu khác chưa đề cập một cách đúng mức. Việc 

có một  số yêu cầu có thể sẽ bị coi nhẹ sẽ khó có thể tạo ra và duy trì một nền quản trị 

quốc gia tốt một cách toàn diện và bền vững. 

Ngoài ra, trong cả ba dự thảo nêu trên, thuật ngữ “quản trị quốc gia” chưa được 

sử dụng một cách nhất quán. Ở một số mục, các dự thảo vẫn dùng một số thuật ngữ 

khác như “quản lý nhà nước”, “quản trị nhà nước” hay “quản trị”, “quản trị doanh 

nghiệp‟…cho những vấn đề giống nhau. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc hiểu và 

cụ thể hoá tư duy mới của Đảng về quản trị quốc gia trong thực tế. 
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5. Những yêu cầu với việc thể chế hoá quản trị quốc gia trong văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và trong pháp luật nƣớc ta 

Từ những phân tích ở mục 4, có thể thấy rằng, cần củng cố những quy định về 

quản trị quốc gia trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cụ thể như sau:  

Thứ nhất, như đã nêu, quản trị quốc gia tốt hiện là một yêu cầu xuất phát cả từ 

trong và ngoài nước, vì vậy, cần thể hiện vấn đề này trong các văn kiện của Đại hội 

Đảng lần thứ XIII như là một điều kiện không thể thiếu, có tính chất sống còn với sự 

phát triển của đất nước trong bối cảnh mới hiện nay.  

Thứ hai, với tầm quan trọng như vậy, quản trị quốc gia tốt cần được đề cập và 

nhấn mạnh như là một trong những nội dung độc lập, có tính chất nền tảng, chi phối 

các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội khác, trong tất cả các văn kiện của Đại hội Đảng 

lần thứ XIII. 

Thứ ba, cần sử dụng nhất quán thuật ngữ “quản trị quốc gia” trong các văn kiện 

của Đại hội Đảng lần thứ XIII theo hướng đồng thời đề cập đến quản trị quốc gia tốt 

theo cách thức tổng quát (như là một nguyên tắc nền tảng cho tổ chức và hoạt động 

của hệ thống chính trị) và cụ thể (dưới hình thức các yêu cầu trong những lĩnh vực 

khác nhau). Cũng cần có những quy định toàn diện về quản trị quốc gia tốt, bao trùm 

mọi yêu cầu, không chỉ tập trung vào một số nội dung như trong dự thảo các văn kiện 

hiện hành. 

Bên cạnh đó, từ những phân tích ở các mục trên, có thể thấy rằng, cần có những 

điều chỉnh trong hệ thống pháp luật hiện hành của nước ta để phản ánh đầy đủ các 

nguyên tắc của quản trị quốc gia tốt. cụ thể như sau: 

- Về nguyên tắc pháp quyền: cần chuyển từ quan điểm hẹp nhà nước pháp quyền 

sang pháp quyền, thượng tôn pháp luật (rule of law) như là một tôn chỉ, nền tảng vận 

hành của toàn xã hội chứ không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ nhà nước, hay trong mối 

quan hệ giữa nhà nước và công dân. Bản thân nhà nước pháp quyền cũng phải được 

củng cố bằng các cơ chế hữu hiệu và hiệu quả thay vì những quy định pháp lý mang 

tính hình thức. Trong đó, có 02 yếu tố cơ bản, thậm chí là quan trọng nhất của pháp 

quyền là sự độc lập của toà án và chất lượng của pháp luật với tư cách là nền tảng của 

pháp quyền về mặt nội dung (rule of law substantive) 

- Về trách nhiệm giải trình: tại nước ta trách nhiệm giải trình là vấn đề còn khá 

mới mẻ trên phương diện lý luận và thực tiễn. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII đánh giá: “Trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền chưa được quy định rõ 

ràng…
1
. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

                                                 
1
Ban chấp hành Trung ương Đảng công sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII, tr243 
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chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục 

khẳng định: việc công khai, minh bạch và TNGT còn hạn chế và xác định nhiệm vụ, 

giải pháp: xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm 

giải trình
1
. Tuy nhiên, vấn đề trách nhiệm giải trích ở Việt Nam chưa được nghiên cứu 

đầy đủ và toàn diện, nhiều vấn đề chưa được làm rõ, còn có những tranh luận khác 

nhau, chưa luận giải được thực tiễn phong phú của đời sống xã hội. Những hạn chế 

trong nghiên cứu lý luận đã làm nhận thức về trách nhiệm giải trình chưa đúng đắn, 

hiệu quả trong thực hiện trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp chưa cao. 

Thực tế này đòi hỏi phải thúc đẩy nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến trách 

nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước, quản trị quốc gia,giúp xác lập các cơ sở khoa 

học, định hướng cho việc hoàn thiện trách nhiệm giải trình trên nhiều phương diện, 

nhất là thực hiện hiệu quả pháp luật về trách nhiệm giải trình của cơ quan công quyền 

trên thực tế. 

- Về sự tham gia của công chúng vào quản trị nhà nước, quản trị quốc gia: do 

nhận thức nên vai trò, vị trí của các tổ chức xã hội còn ít nhiều bị xem nhẹ, thậm chí bị 

coi là nhạy cảm (ví dụ: xã hội dân sự). Điều này làm thiếu đi một thành tố trụ cột của 

quản trị tốt, nhất là trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia phải đối mặt với nhiều rủi ro 

có tính truyền thống (dịch bệnh, thiên tai,…) cũng như phi truyền thống (ô nhiễm môi 

trường, hiệu ứng nhà kính, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia). Bối 

cảnh phức tạp của xã hội hậu công nghiệp, cần phải sự chung tay của nhiều chủ thế 

khác nhau, đặc biệt là cần huy động sự tham gia tích cực của các chủ thể phi nhà nước 

(dịch bệnh, thiên tai, các tham hoạ có tính toàn cầu…). Cần hoàn thiện pháp luật về tổ 

chức và hoạt động của hội theo hướng giảm bớt sự can thiệp từ cơ quan công quyền, 

tôn trọng và bảo đảm sự tự quản của các tổ chức xã hội. 

- Phòng, chống tham nhũng (PCTN): quản trị tốt không thể tồn tại nếu phòng, 

chống tham nhũng yếu. Quản trị tốt và PCTN như 2 mặt của một vấn đề, sẽ không 

thực hiện được quản trị tốt nếu PCTN không hiệu quả, và ngược lại, chỉ có thể PCTN 

hiệu quả nếu thực hiện tốt các thành tố còn lại quả quan trị tốt. Dù hệ thống pháp luật 

về PCTN của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc 

tế nhưng việc thực hiện pháp luật về PCTN trên thực tế gặp rất nhiều vướng mắc, xuất 

phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. 

- Hiệu lực và hiệu quả: để đáp ứng tiêu chuẩn này của quản trị quốc gia tốtcần sử 

dụng các tiêu chí định lượng của kinh tế học, quản trị học vào trong hoạt động công, 

đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ công: dịch vụ công không chỉ dựa trên tiêu chí “bảo 

đảm lợi ích chung” mà còn phải đáp ứng tiêu chí hiệu quả. 
                                                 
1
Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tr1 
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Kết luận  

Việc ghi nhận các thành tố của quản trị tốt trong các văn kiện của Đại hội Đảng 

lần thứ XIII là một bước tiến lớn trong nhận thức của Đảng và Nhà nước về quản trị 

quốc gia, đáp ứng được nhu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị 

trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, cũng như các đòi hỏi tự thân của xã 

hội Việt Nam trước những thách thức trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên, quản trị tốt và 

quản trị quốc gia vẫn còn là những vấn đề còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đòi hỏi sự 

nghiên cứu thấu đáo và thảo luận nghiêm túc từ giới hàn lâm cũng như những nhà 

hoạch định chính sách, nhằm có đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực vào việc 

hoàn thiện các văn kiện của Đảng cũng như cải cách hệ thống pháp luật quốc gia, đáp 

ứng các yêu cầu của quản trị tốt. 
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HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH – TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ TỐT 

ThS. Hà Thị Út 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Tiếp cận từ quan điểm về hợp đồng hành chính của các quốc gia Civil 

Law và hợp đồng chính phủ của Common Law để thực hiện chức năng cung cấp dịch 

vụ công, bài viết sẽ chỉ rõ những đặc điểm bản chất của hợp đồng hành chính, sự khác 

biệt so với các loại hợp đồng khác và vai trò, ý nghĩa trong thực hiện cung ứng dịch 

vụ công đáp ứng các yêu cầu của quản trị tốt; nghiên cứu một số lượng nhất định các 

quốc gia sử dụng hợp đồng hành chính, chỉ ra các đặc trưng trong pháp luật điều 

chỉnh đối với hợp đồng hành chính và hiệu quả của việc sử dụng hợp đồng hành chính 

được đánh giá ở các tiêu chuẩn của quản trị tốt. 

Từ khóa: Quản trị tốt, hợp đồng hành chính, dịch vụ công 

I. Khái quát chung về quản trị tốt, dịch vụ công và hợp đồng hành chính  

1.  Khái niệm, các đặc tính của quản trị nhà nƣớc tốt 

Quản trị nhà nước tốt, hay “quản trị tốt” (good governance) được đề cập đến từ 

những năm 1950, đầu tiên do các thể chế tài chính sử dụng, sau đó Ngân hàng thế giới 

phổ biến như giá trị quản trị công đương đại có giá trị toàn cầu
1
. Đến nay, quản trị tốt 

là một tiêu chuẩn mới - tiêu chí được bổ sung thêm để đánh giá hiệu quả quá trình 

quản lý của chính phủ mỗi quốc gia.  

Trên bình diện quốc tế, khái niệm “quản trị tốt” được tiếp cận ở các góc độ khác 

nhau và chưa có định nghĩa thống nhất. Ví dụ: từ góc độ nhân quyền, quản trị tốt chủ 

yếu đề cập đến quá trình theo đó các tổ chức công thực hiện công vụ, quản lý các 

nguồn lực công và đảm bảo việc thực hiện các quyền con người
2
. Còn theo cơ quan 

Cao uỷ nhân quyền Liên Hợp Quốc: “quản trị tốt liên quan đến các tiến trình và kết 

quả chính trị và thể chế mà cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển. Đó là một 

tiến trình mà các cơ quan công quyền giải quyết các vấn đề công cộng, quản lý các 

nguồn lực công và bảo đảm việc thực hiện các quyền con người theo cách thức hoàn 

toàn không có sự tham nhũng và lạm dụng và thực sự tuân thủ nguyên tắc pháp 

quyền… Tuỳ thuộc vào bối cảnh và mục đích sử dụng, thuật ngữ quản trị tốt có thể 

được dùng để nói đến các vấn đề như: tôn trọng đầy đủ các quyền con người (full 

respect of human rights); nguyên tắc pháp quyền (the rule of law), sự tham gia hiệu 

quả [của người dân] (effective participation), sự cộng tác của nhiều chủ thể (multi-

                                                 
1
 Vũ Công Giao, Quản trị nhà nước tốt và việc áp dụng ở Việt Nam hiện nay, 

http://www.issi.gov.vn/quan-tri-nha-nuoc-tot-va-viec-ap-dung-o-viet-nam-hien-nay_t104c2717n3044 

tn.aspx?currentpage=1, truy cập 22/11/2020. 
2
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance 

.aspx, truy cập 24/11/2020. 

http://www.issi.gov.vn/quan-tri-nha-nuoc-tot-va-viec-ap-dung-o-viet-nam-hien-nay_t104c2717n3044%20tn.aspx?currentpage=1
http://www.issi.gov.vn/quan-tri-nha-nuoc-tot-va-viec-ap-dung-o-viet-nam-hien-nay_t104c2717n3044%20tn.aspx?currentpage=1
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance%20.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance%20.aspx
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actor partnerships), chính trị cạnh tranh (political pluralism), các tiến trình và thể chế 

minh bạch và có trách nhiệm giải trình (transparent and accountable processes and 

institutions), khu vực công hiệu lực, hiệu quả (efficient and effective public sector), 

tính hợp pháp (legitimacy), tiếp cận với kiến thức, thông tin và giáo dục (access to 

knowledge, information and education), trao quyền chính trị của người dân (political 

empowerment of people), sự công bình (equity), sự ổn định (sustainability), thái độ và 

các giá trị giúp thúc đẩy trách nhiệm, sự đoàn kết và sự khoan dung (attitudes and 

values that foster responsibility, solidarity and tolerance). Có thể nhận thấy một số đặc 

trưng chủ yếu của quản trị tốt. Theo một tài liệu của Liên Hợp Quốc, những đặc trưng 

chính (major characteristics) của quản trị tốt bao gồm: Sự tham gia 

(participatory) của người dân, định hướng đồng thuận (consensus oriented), trách 

nhiệm giải trình (accountable), sự minh bạch (transparent), sự kịp thời (responsive), 

tính hiệu lực (effective), tính hiệu quả (efficient), tính bình đẳng và không loại trừ chủ 

thể nào (equitable and inclusive) và tuân thủ pháp quyền (follows the rule of law)
1
. 

Các đặc trưng này là các tiêu chí quan trọng để đánh giá các hoạt động quản lý của nhà 

nước hiện đại. Những đặc tính của quản trị tốt hướng tới thiết lập lại chức năng quản 

lý nhà nước trong thời đại hiện nay, các hoạt động của nhà nước đảm bảo tính minh 

bạch, tăng cường thể chế dân chủ thông qua sự tham gia của người dân. 

2. Dịch vụ công và chức năng của nhà nƣớc về quản lý dịch vụ công 

Dịch vụ công được hiểu là những hoạt động thuộc trách nhiệm của Nhà nước, do 

Nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc uỷ quyền cho các chủ thể không phải là Nhà nước 

thực hiện với mục tiêu là cung cấp những dịch vụ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, tối 

thiểu của xã hội nhằm xây dựng một xã hội công bằng, ổn định và phát triển hài hoà.  

Dịch vụ công có nhiều loại khác nhau, theo tiêu chí tính chất và tác dụng của 

dịch vụ được cung ứng thì dịch vụ công được phân thành ba loại là dịch vụ sự nghiệp 

công, dịch vụ công ích và dịch vụ hành chính công. Dịch vụ sự nghiệp công cung cấp 

những phúc lợi xã hội thiết yếu cho người dân như: giáo dục, văn hóa, khoa học, chăm 

sóc sức khỏe, thể dục thể thao, bảo hiểm, an ninh xã hội... Dịch vụ công trong lĩnh vực 

công ích là hoạt động cung cấp các hàng hóa, dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho người dân 

và cộng đồng như: vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, cung cấp nước sạch, vận tải công 

cộng đô thị, phòng chống thiên tai...Dịch vụ hành chính công là các dịch vụ công trong 

lĩnh vực hành chính như: cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đăng ký, công chứng, thị 

thực, hộ tịch, xử lý hành chính, kiểm tra, thanh tra hành chính, đấu thầu, tư vấn pháp 

luật...
2
 Cung cấp dịch vụ công là chức năng của nhà nước, một trong những nhiệm vụ 

của mỗi quốc gia nhằm đảm bảo xây dựng một xã hội mà người dân có thể dễ dàng 

                                                 
1
 Vũ Công Giao, tldd. 

2
 Lê Chi Mai, “Áp dụng giá dịch vụ trong cải cách cung ứng dịch vụ công”, Tạp chí quản lý nhà nước, 

số 258 (7/2017), tr. 37.  
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tiếp cận được các dịch vụ công một cách thuận lợi. 

Dịch vụ công có đặc điểm là gắn liền với lợi ích công, có nghĩa là việc cung cấp 

dịch vụ công vì lợi ích chung của cộng đồng, trái ngược với lợi ích tư đối với các hoạt 

động cung cấp dịch vụ trong luật tư. Do vậy, dịch vụ công có những đặc tính điển hình 

là tính liên tục, tính thích ứng, tính bình đẳng và tính trung lập
1
.  

(i) Tính liên tục (Continuity): Dịch vụ công có tính liên tục xuất phát từ sự cần 

thiết của hoạt động vì lợi ích công. Nếu một dịch vụ là dịch vụ thực sự vì lợi ích công, 

người dân có quyền được đảm bảo rằng dịch vụ sẽ luôn được cung cấp. Ví dụ dịch vụ 

nước sạch phải luôn được cung cấp, không thể gián đoạn hay tạm ngừng vì bất kỳ lí do 

gì. Người dân có quyền được sử dụng nước sạch như là một quyền con người trong 

Hiến định và Nhà nước phải có trách nhiệm phải cung cấp và đảm bảo việc cung cấp 

liên tục. Người cung cấp dịch vụ công cũng bị hạn chế một số quyền như quyền đình 

công để đảm bảo tính liên tục của hợp đồng dịch vụ công. 

(ii) Tính thích ứng (Adaptability): Những trường hợp mà việc cung cấp dịch vụ 

công yêu cầu mới do sự thay đổi thời gian, ví dụ chính quyền địa phương ký hợp đồng 

với bên B cung cấp chiếu sáng đường phố từ gas sang điện. Nếu nhà cung cấp B này 

không thực hiện được việc cung cấp dịch vụ công theo tiêu chuẩn, chất lượng mới 

nhằm đáp ứng các lợi ích công thì Nhà nước có thể chấm dứt hợp đồng (tất nhiên có 

bồi thường) và ký hợp đồng với nhà cung cấp C khác đáp ứng được yêu cầu. Như vậy, 

việc cung cấp dịch vụ công đòi hỏi tính đáp ứng được nhu cầu của người dân vì lợi ích 

chung. Trong khi đó các hợp đồng tư, những thỏa thuận trong hợp đồng hoặc lời hứa có 

giá trị tuyệt đối và điều này có nghĩa là những thay đổi đối với một hợp đồng xây dựng 

hoặc một hợp đồng dịch vụ phải được thực hiện một cách đồng thuận của cả hai bên. 

(iii) Tính bình đẳng: Sự bình đẳng giữa những người tiêu dùng dịch vụ công phải 

được đảm bảo. Nếu một dịch vụ là dịch vụ công thì phải đảm bảo mọi người phải được 

tiếp cận như nhau và được đối xử bình đẳng khi sử dụng dịch vụ công đó. Ví dụ: giá, 

phí dịch vụ công phải chi trả của mọi người phải bằng nhau, không thể có sự chênh 

lệch giữa những người sống ở trong địa phương đó với người bên ngoài. 

(iv) Tính trung lập: Tính trung lập phản ánh cách nhà nước không tìm cách áp đặt 

ý tưởng của mình về cuộc sống tốt đẹp đối với công dân, thay vào đó Nhà nước tạo 

điều kiện cho người dân lựa chọn lối sống đa dạng theo nhu cầu của mình. Nguyên tắc 

trung lập này thể hiện rõ nét ở hai lĩnh vực là tôn giáo và chính trị, nhà nước không thể 

hạn chế dịch vụ công đối với những người dân có niềm tin tôn giáo khác nhau hoặc 

không cho phép hưởng lợi hơn vì họ ủng hộ chính trị cho Đảng nào đó. 

Với những tính chất của dịch vụ công như vậy, đòi hỏi có những quy định đặc 

thù trong việc tổ chức cung cấp và quản lý dịch vụ công của Nhà nước nhằm mục đích 

                                                 
1
 Xem Meschariakoff, Services publics, 133–135, dẫn theo John Bell, Sophie Boyron, and Simon 

Whittaker, Principles of French Law, 2008, Oxford  Press, p.170. 
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cung cấp dịch vụ công liên tục cho người dân, đảm bảo người dân bình đẳng trong tiếp 

cận và sử dụng dịch vụ công, đáp ứng được nhu cầu của người dân về dịch vụ công 

tương ứng với trình độ phát triển đời sống kinh tế - xã hội. Ngoài ra, khi nhà nước ủy 

quyền thông qua các hợp đồng cho bên tư nhân cung cấp dịch vụ công thì bên tư nhân 

cũng phải đáp ứng các quy định đó nhằm mục đích duy trì lợi ích chung của cộng đồng. 

Cuối thế kỷ XX, đặc biệt là bước sang thế kỷ XXI, đánh dấu nhận thức mới về 

vai trò, chức năng vai trò của nhà nước đương đại nói chung và chức năng cung cấp 

dịch vụ công nói riêng. Theo cuốn sách Tái Cơ cấu Chính phủ (Reinterventing 

Goverment) đã phản ánh và chịu ảnh hưởng quan điểm cải cách của Mỹ và các quốc 

gia khác trong những năm 1980s và 1990s, David Osborne và Ted Gaebler đã tổng kết 

các nguyên tắc và đặc điểm của Quản lý nhà nước mới, đó là:
1
  

1. Chính phủ kiến tạo nên “chỉ đạo hơn là can thiệp” (steer rather than row) và 

quản lý các dịch vụ được cung cấp hơn là việc luôn luôn cung cấp các dịch vụ trực 

tiếp;  

2. Trao quyền cho cộng đồng để khuyến khích các nhóm ở địa phương tự giải 

quyết các vấn đề của họ hơn là đưa ra các giải pháp quan liêu; 

3. Cạnh tranh hơn là độc quyền thông qua việc bãi bỏ quy định và thực hiện tư 

nhân hoá các hoạt động mà có thể thực hiện bởi khu vực tư nhân hoặc các tổ chức phi 

chính phủ một cách hiệu quả hơn các cơ quan nhà nước; 

4. Định hướng tầm nhìn hơn là đặt ra các quy tắc, mục tiêu và cho phép người 

lao động tìm giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu;  

5. Định hướng kết quả thông qua việc cung cấp đầu ra hiệu quả hơn là đầu vào;  

6. Định hướng khách hàng trong việc đáp ứng yêu cầu của công dân hơn là của 

các cơ quan nhà nước;  

7. Đạt được doanh thu cao hơn là chỉ sử dụng các nguồn thuế; 

8. Tiên liệu trước bằng cách đầu tư vào việc hạn chế các vấn đề hơn là dành thời 

gian giải quyết các vấn đề sau khi đã xuất hiện;  

9. Phân cấp công việc thông qua sự tham gia và hợp tác giữa các cơ quan của 

chính phủ ở các cấp khác nhau và với các nhóm bên ngoài bộ máy nhà nước, và;  

10. Định hướng thị trường trong việc giải quyết các vấn đề thông qua các lực 

lượng của 

thị trường hơn là các chương trình lớn của Chính phủ. 

Như vậy, chức năng về cung cấp dịch vụ công được nhận thức thay đổi so với 

truyền thống. Trước đây truyền thống thì Nhà nước thực hiện cả việc quản lý và cung 

cấp dịch vụ công cho xã hội, điều đó khiến cho bộ máy nhà nước cồng kềnh, gánh 
                                                 
1
 Osborne, David and Gaebler, Ted, Reinventing Government. Boston, MA: Addison-Wesley 

Publishing (1992). 
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nặng đối với ngân sách nhà nước. Hiện nay, Nhà nước hiện đại chỉ giữ vai trò quản lý, 

giảm nhẹ chức năng cung cấp dịch vụ công, từng bước thông qua tư nhân hóa, xã hội 

hóa mà chuyển giao việc cung cấp các dịch vụ công cho tư nhân. Thậm chí ngay cả 

việc cung cấp dịch vụ công như nhà tù vốn cho rằng chỉ có thể do nhà nước thực hiện 

thì nay cũng được chuyển giao cho tư nhân ở nước Anh
1
.  

Ở Việt Nam, trong bối cảnh mới là toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó đòi hỏi 

chính phủ phải thay đổi và đáp ứng đối với những thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã 

hội, chính trị và xu hướng công nghệ quốc tế; Bên cạnh đó việc gia tăng sự không hài 

lòng của người dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ và các dịch vụ 

do bộ máy hành chính cung cấp đặt ra yêu cầu Chính phủ phải cái cách phương thức 

quản lý của mình hướng tới hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nắm bắt xu 

hướng quản trị của quốc tế và bối cảnh trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 

nội các đã nhiều lần nhấn mạnh thông điệp về xây dựng "Chính phủ kiến tạo” với bốn 

nội dung chính
2
: Thứ nhất, đó phải là một Chính phủ chủ động thiết kế ra một hệ 

thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát 

triển, chứ không phải bị động đối phó với những diễn biến trên thực tế; Thứ hai, Nhà 

nước không làm thay thị trường, những khu vực nào thị trường có thể làm được, doanh 

nghiệp tư nhân có thể làm được thì Nhà nước không can thiệp, mà thay vào đó là tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp làm. Nhà nước sẽ chỉ đầu tư vào những khu vực các 

doanh nghiệp tư nhân không thể đầu tư; Thứ ba, Chính phủ phải kiến thiết được môi 

trường kinh doanh thuận lợi, không chỉ đứng đầu trong nhóm các nước ASEAN, mà 

còn phấn đấu vươn lên tiêu chí của các nước nhóm OECD; Thứ tư, Chính phủ cũng 

phải nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, đặc biệt phải thay thế ngay cán bộ không 

đáp ứng yêu cầu công việc. Cần xây dựng chính quyền điện tử, thương mại điện tử đến 

tòa án điện tử. 

Phần tiếp theo của bài viết sẽ cho thấy việc sử dụng hợp đồng hành chính như là 

công cụ phù hợp để thay đổi phương phức hoạt động của quản lý nhà nước trở nên 

hiệu quả hơn đối với quản lý dịch vụ công, góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo, đáp 

ứng tiêu chí quản trị nhà nước tốt. 

3.  Hợp đồng hành chính  

3.1 Hợp đồng hành chính ở một số quốc gia Civil Law  

Bất kỳ quốc gia nào, Nhà nước cũng tham gia vào mối quan hệ hợp đồng, có thể 

kể tới hợp đồng mua sắm chính phủ - các giao dịch mua sắm hàng hóa phục vụ cho 

hoạt động của chính quyền là hình thức hợp đồng được Nhà nước thực hiện sớm nhất. 

Ngày nay, sự chuyển biến về chức năng của chính phủ, tiêu chuẩn quản trị tốt được đề 

                                                 
1
 A.C.L Davies (2008), The public law of goverment contracts, Oxford University Press, p.11. 

2
 Nguồn: https://vneconomy.vn/chinh-phu-kien-tao-tai-viet-nam-qua-dinh-nghia-cua-thu-tuong-

2017111816395712.htm, truy cập ngày 24/11/2020. 
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cập đến những năm gần đây, thì Nhà nước tham gia quan hệ hợp đồng này để cùng với 

bên tư nhân thực hiện cung cấp dịch vụ công ngày càng trở nên phổ biến, thường 

xuyên. Quan hệ hợp đồng có một bên là Nhà nước ở các quốc gia trên thế giới được 

điều chỉnh trong pháp luật có những điểm giống nhau và khác nhau. Có thể kể tới các 

mô hình chính đang phổ biến ở các quốc gia trên thế giới là mô hình hợp đồng hành 

chính, mô hình hợp đồng chính phủ. 

Đầu tiên là mô hình hợp đồng hành chính (Administrative Contract) được sử 

dụng khá phổ biến trong các quốc gia thuộc truyền thống Civil Law
1
 cũng như ở nhiều 

quốc gia khác có ảnh hưởng của truyền thống pháp luật này
2
. Ở Cộng hòa Pháp, nơi sử 

dụng thuật ngữ HĐHC sớm nhất, được ghi nhận có HĐHC khá sớm vào những năm 

1800, cho tới những giữa thế kỷ XX thì hợp đồng hành chính trở nên phổ biến không 

chỉ với tư cách là một công cụ pháp lý mà còn như một phương thức hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước
3
. Theo định nghĩa của Từ điển thuật ngữ Pháp luật Pháp – 

Việt, Hợp đồng hành chính (Contrat administratif ) được hiểu là: “Hợp đồng do một 

cơ quan nhà nước (pháp nhân hành chính) ký kết với tư nhân  cá nhân hoặc tổ chức), 

giao cho họ làm một dịch vụ, xây dựng một công trình, hoặc kinh doanh, khai thác một 

công trình. Hợp đồng hành chính thuộc sự điều chỉnh của công pháp, mang tính chất 

bất bình đẳng. Hợp đồng hành chính cũng có thể ký kết theo Luật dân sự”
4
. Định 

nghĩa này khái quát một số đặc điểm quan trọng nhất của hợp đồng hành chính về chủ 

thể, đối tượng của hợp đồng, tính chất và luật điều chỉnh HĐHC. Theo Martine 

Lombard và Gilles Dumon (2007), trong văn bản luật của Pháp tuy không đưa ra định 

nghĩa về Hợp đồng hành chính chỉ xác định một số loại HĐHC cụ thể như hợp đồng 

mua sắm chính phủ; tuy vậy, các án lệ của Tham chính viện đã đưa ra các tiêu chí, căn 

cứ để xác định một hợp đồng hành chính. Theo đó, xét ở tiêu chí về chủ thể hợp đồng, 

HĐHC phải có một bên giao kết hợp đồng phải là pháp nhân công pháp hoặc cả hai 

bên đều là pháp nhân công; thứ hai, tiêu chí về nội dung, hợp đồng đó phải liên quan 

đến việc thực hiện một dịch vụ công, hoặc hợp đồng có những điều khoản vượt ra khỏi 

quy định chung của pháp luật – pháp luật dân sự
5
. Khái niệm về hợp đồng hành chính 

(Administrative contract), phân biệt hai loại hợp đồng dân sự (Civil contract) và hợp 

đồng thương mại (Commercial contract). Sự khác biệt chủ yếu không nằm ở chủ thể 

của hợp đồng mặc dù trong hợp đồng hành chính phải có một bên là cơ quan nhà 
                                                 
1
 Có thể kể đến các quốc gia ở Châu Âu lục địa sử dụng administrative contract như Pháp, Đức, 

Rumani... 
2
 Bao gồm các nước như Ả rập xê út, AEU,  Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Thái Lan, Albany, 

Ethiopia…  
3
 Y.Fortin, Xu hướng hợp đồng hóa trong hoạt động của khu vực Nhà nước ở các nước công nghiệp từ 

năm 1980, NXB L‟Harmattan, tuyển tập “Logiques Jurisdiques”, 1999 dẫn theo M. Lombard, Gilles 

Dumont (2007), Pháp luật hành chính của Cộng hòa Pháp, Nxb Tư pháp, tr.379. 
4
 Nhà Pháp luật Việt Pháp, Từ điển thuật ngữ Pháp – Việt, NXB từ điển bách khoa, 2009, tr.183. 

5
 Martine Lombanrd và Giller Dumon (2007), Pháp luật hành chính của Cộng hòa Pháp, Nxb Tư 

pháp, Hà Nội, trang 381. 
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nước, mà chính ở đối tượng của hợp đồng và mục đích của các bên tham gia trong hợp 

đồng. Nếu hợp đồng không bị ràng buộc bởi các nguyên tắc tạo nên một hợp đồng 

hành chính thì nó là hợp đồng dân sự và chịu ràng buộc theo các quy tắc chung của 

luật tư. Trong trường hợp đó, cơ quan hành chính cũng không có quyền lớn hơn và 

chịu trách nhiệm như một bên tư nhân. Nếu hợp đồng hành chính để thực hiện dịch vụ 

công và các bên tham gia hợp đồng có định về các quyền và trách nhiệm pháp lý phải 

chịu theo các quy tắc đặc biệt, sẽ là hợp đồng hành chính. Ở Pháp, xác định một số 

loại hợp đồng là hợp đồng hành chính như sau: hợp đồng giao thầu công, hợp đồng ủy 

quyền thực hiện dịch vụ công, hợp đồng hợp tác công tư và một số loại hợp đồng 

khác
1
. Trong đó, hợp đồng ủy quyền thực hiện dịch vụ công xuất hiện ở Pháp từ thập 

kỷ 90 của thế kỷ XX. Trong hợp đồng này cơ quan nhà nước giao cho công ty tư nhân 

việc khai thác dịch vụ công như hợp đồng nhượng giao quyền cung cấp dịch vụ công, 

thuê khoán thực hiện dịch vụ công, quản lý dịch vụ công. Các hình thức ủy quyền thực 

hiện dịch vụ công được thực hiện rộng rãi, đặc biệt là ở chính quyền địa phương trong 

các lĩnh vực như xử lý chất thải, phân phối nước sạch, quản lý công trình, thiết bị. 

Thời gian gần đây, các hợp đồng dạng này còn được phát triển ở cấp độ quốc gia xuất 

phát từ quan điểm cho rằng cơ quan hành chính nhà nước có thể giảm đầu tư mà vẫn 

tăng cường được hiệu quả của Nhà nước thông qua việc giảm bớt tự mình cung cấp 

dịch vụ công, chú trọng vào việc quy định những phương thức và điều kiện cho tư 

nhân thực hiện một số dịch vụ công dưới sự giám sát của nhà nước. 

Trong một quốc gia khác điển hình của dòng họ Civil Law là CHLB Đức, thuật 

ngữ hợp đồng hành chính và hợp đồng công được sử dụng thay thế nhau (Public or 

administrative contracts) để chỉ loại hợp đồng chịu sự điều chỉnh của luật công và giải 

quyết tranh chấp thông qua tòa án hành chính
2
. Việc thiết lập, thực hiện và chấm dứt 

hợp đồng hành chính theo quy định của luật công (public law), các quy tắc điều chỉnh 

đối với hợp đồng này trong Luật thủ tục hành chính 1976 (Law of Administrative 

Procedure), một số luật của liên bang và bang, án lệ và Bộ luật dân sự Đức
3
. Khoản 1, 

Điều 54 của Luật Thủ tục hành chính quy định HĐHC là một thỏa thuận thiết lập, sửa 

đổi và hủy bỏ một quan hệ pháp lý theo luật công. Theo đó cơ quan nhà nước của Đức 

thay vì ban hành một quyết định hành chính thì tùy từng trường hợp có thể ký kết các 

hợp đồng hành chính với bên tư nhân ví dụ hợp đồng giữa hai hoặc nhiều cơ quan 

hành chính thiết lập mối quan hệ để duy trì một cây cầu/con đường chung hoặc hợp 

đồng giữa một bên là cơ quan nhà nước và một bên là tư nhân trong việc cấp phép 

thực hiện một dịch vụ nào đó thay nhà nước. Như vậy, về chủ thể của hợp đồng hành 

                                                 
1
 Martine Lombanrd và Giller Dumon (2007), sđd, tr. 390. 

2
 Mahendra P. Singh (1985), German Administrative Law: In Common Law Perspective, Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, p. 50.  
3
 Trong khi các hợp đồng tư (private contracts) được thực hiện theo Bộ luật dân sự Đức 1896 và giải 

quyết tranh chấp thông qua các tòa án thường (ordinary courts); 
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chính có một bên là cơ quan công quyền, thậm chí có thể là hai bên tư nhân nếu luật 

có cho phép.  

Sự khác nhau giữa HĐHC với các vấn đề luật tư ở nhiều góc độ, đặc biệt là Luật 

áp dụng và phương thức giải quyết tranh chấp. Hợp đồng trong luật tư áp dụng Bộ luật 

dân sự Đức và giải quyết tranh chấp tại tòa án thường. Ngược lại, Hợp đồng hành 

chính tuân theo Luật thủ tục hành chính bên cạnh việc áp dụng Bộ luật dân sự Đức và 

giải quyết tranh chấp tại tòa án hành chính. HĐHC liên quan tới các quyền và nghĩa vụ 

cụ thể theo luật hành chính, luật hành chính ở đây được hiểu là các ngành luật (ngoại 

trừ luật hiến pháp) tác động tới tổ chức công, thực hiện các chức năng công cụ thể. 

Ngoài ra, một tiêu chí quyết định sự khác nhau hợp đồng hành chính và hợp đồng theo 

luật tư nằm ở đối tượng của hợp đồng. Khi đối tượng của hợp đồng thuộc luật công thì 

hợp đồng đó phải được xếp vào HĐHC. Do đó, hợp đồng nhượng quyền theo ủy 

quyền của quyền lực công (như thu phí cầu đường đối với đường hoặc cầu công cộng) 

là hợp đồng hành chính. Đối với ý định của cơ quan công quyền là mục đích công 

hoặc bằng cách nào đó đáp ứng thực hiện chức năng công không phải là tiêu chí cần 

thiết để phân loại một hợp đồng là hợp đồng luật công.  

Có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng vẫn có thể nhận thấy một số đặc điểm 

chung về hợp đồng hành chính được các học giả đề cập đến như sau: 

Về chủ thể HĐHC: HĐHC phải có một bên là pháp nhân công quyền, bên khác 

có thể là cá nhân, tổ chức tư nhân hoặc cũng có thể là pháp nhân công quyền. Tuy 

nhiên, đặc điểm này không phải là điều kiện duy nhất để tạo nên hợp đồng hành chính 

mà còn kết hợp với các đặc điểm khác như đối tượng của hợp đồng này. Trong pháp 

luật Đức, có hợp đồng mà hai bên đều là tư nhân thực hiện nhưng một bên tư nhân 

được cơ quan công quyền ủy quyền và thực hiện dịch vụ công nên vẫn được xác định 

là HĐHC. Trường hợp phổ biến nhất, chủ thể HĐHC là một bên cơ quan cơ quan nhà 

nước, bên còn lại là tư nhân. Đây là hình thức khi cơ quan công quyền thực hiện các 

công vụ thuộc chức năng của mình bằng cách giao kết hợp đồng với bên tư nhân để 

bên tư nhân thực hiện. Mục đích của việc này là hiệu quả của công việc, bên tư nhân 

có thể là tốt hơn, kinh tế hơn trong khi cơ quan công quyền thiếu nguồn lực và thực 

hiện kém hơn. 

Về đối tượng của HĐHC: Đối tượng của HĐHC là thực hiện công vụ hoặc các 

dịch vụ công. Quốc gia nào Nhà nước cũng có chức năng quản lý hành chính nhà 

nước, cung cấp dịch vụ công. Khi đối tượng HĐ là hoạt động công vụ hoặc dịch vụ 

công thì mới cân nhắc là HĐHC. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hoạt động nào liên 

quan đến công vụ hoặc dịch vụ công đều trở thành HĐHC, cơ quan công quyền cũng 

có thể ký kết các hợp đồng theo luật tư để thực hiện các công việc đó. Khi đó, Hợp 

đồng có một bên là cơ quan công quyền thực hiện công vụ hoặc dịch vụ cũng vẫn là 

hợp đồng theo luật tư. 
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Về nội dung của HĐHC: HĐHC có những điều khoản vượt ra khỏi phạm vi của 

luật dân sự. Có nghĩa là trong hợp đồng xác định HĐ chịu điều chỉnh của luật hành 

chính. Trên nền tảng các quy định chung của luật tư về hợp đồng, hợp đồng hành 

chính còn tuân thủ các quy định của luật công/luật hành chính về giao kết hợp đồng, 

thực hiện hợp đồng, giải quyết tranh chấp, chấm dứt hợp đồng.  

Về mục đích của HĐHC: HĐHC luôn hướng tới phục vụ cho lợi ích chung của 

toàn xã hội hoặc cấp độ thấp hơn là lợi ích chung của cộng đồng địa phương. Trái 

ngược với hợp đồng luật tư hướng tới lợi ích tư của các bên tham gia hợp đồng thì 

HĐHC hướng tới lợi ích công.  

Về giải quyết tranh chấp về HĐHC: Tranh chấp HĐHC được giải quyết bởi thỏa 

thuận của các bên hợp đồng hoặc tại tòa án hành chính. Tranh chấp về HĐHC được 

giải quyết giải quyết thông qua cơ quan tài phán lĩnh vực luật công là tòa án hành 

chính. Phương thức giải quyết tranh chấp của luật hành chính, trong đó điển hình là 

khiếu nại, tố cáo được giải quyết bằng chính cơ quan hành chính, tuy nhiên đối với 

HĐHC là quan hệ pháp luật khác với các quan hệ pháp luật khác trong quản lý hành 

chính nhà nước, quan hệ này có cả tính thỏa thuận của các bên theo bản chất của hợp 

đồng nói chung. Do vậy, khi có tranh chấp xảy ra thì trước hết các bên sẽ thỏa thuận, 

nếu cần bên tài phán thứ ba thì giải quyết tranh chấp tại tòa án hành chính – vốn là tòa 

án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực luật công. 

3.2 Hợp đồng hành chính ở một số nước Common Law 

Cùng điều chỉnh loại hợp đồng có một bên là cơ quan nhà nước với bên tư nhân, 

các quốc gia trên thế giới sử dụng thiết chế hợp đồng hành chính (Civil Law), hợp 

đồng chính phủ (Common Law) để nhằm bảo vệ lợi ích công, quy định về trách nhiệm 

và giới hạn quyền lực của Nhà nước, đồng thời đảm bảo minh bạch, tận dụng được 

nguồn lực của bên tư nhân xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công cho 

người dân đảm bảo chất lượng và tính kinh tế. Có những điểm chung và những sự 

khác biệt của hợp đồng này ở các quốc gia trên thế giới do các nhân tố ảnh hưởng khác 

nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử phát triển, ngôn ngữ, tôn giáo, chủng tộc và 

các nhân tố đặc thù khác tùy thuộc từng nước.  

Học giả Alan W. Mewett (1960) cho rằng thuật ngữ hợp đồng chính phủ 

(Government contracts) ở Anh, Mỹ tương ứng với hợp đồng hành chính 

(Administrative contract) ở Pháp
1
 để chỉ loại hợp đồng có sự tham gia của cơ quan nhà 

nước. Ngày nay, hợp đồng chính phủ ở Anh thường được sử dụng để chỉ một phạm vi 

rộng các thỏa thuận mang tính hợp đồng liên quan đến cơ quan công quyền (public 

bodies), bao gồm cả mua sắm công truyền thống, hợp đồng thuê ngoài, quan hệ đối tác 

công tư, nhượng quyền hoặc thu hồi nhà nước, thỏa thuận giữa chính phủ và tổ chức tự 

                                                 
1
Alan W. Mewett, "The theory of contracts", Mc Grill Law Journal, 1960.    
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quản, thỏa thuận giữa các cơ quan nhà nước và cá nhân công dân và các loại thỏa 

thuận trong nội bộ các cơ quan hành chính của chính phủ
1
. Như vậy, phạm vi nhà 

nước tham gia vào hợp đồng rất rộng lớn trong nhiều lĩnh vực, có thể phân chia thành 

hợp đồng bên trong và hợp đồng bên ngoài. Hợp đồng nội bộ là hợp đồng giữa hai bên 

là cơ quan nhà nước còn hợp đồng bên ngoài có một bên là cơ quan nhà nước, bên còn 

lại sự tham gia của tư nhân. So với thời điểm 1960, hiện nay hợp đồng công mới ở đã 

có những thay đổi, như ở Anh tồn tại hợp đồng công dưới ba dạng chính: hợp đồng 

hành chính, hợp đồng kinh tế và hợp đồng kiểm soát xã hội dựa trên cơ sở mục đích 

chính sách và chức năng của chúng. Hợp đồng hành chính (Administrative contracts) 

ở Anh là những thỏa thuận theo hợp đồng nhằm mục đích (hoặc có khả năng) tăng tính 

minh bạch và hiệu quả của hoạt động của bộ máy chính phủ
2
. Những thỏa thuận này là 

kết quả của đỉnh điểm trong nỗ lực giảm lãng phí trong hoạt động dịch vụ dân sự có 

thể bắt nguồn từ những cải cách theo chủ nghĩa quản lý của những năm 1970. Gần đây 

nhất, hợp đồng chính phủ được sử dụng với nỗ lực tách biệt các khía cạnh chính trị và 

quản lý của chính phủ, và để làm rõ vai trò quan lý thông qua các hệ thống quản lý dựa 

trên hiệu suất. Đây là chuyển đổi cách thức tổ chức công việc truyền thống chuyển 

sang sử dụng công cụ hợp đồng để xây dựng mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước 

với nhau. Hai hình thức chính của hợp đồng hành chính là Tài liệu khung về các cơ 

quan và Bộ và Thỏa thuận dịch vụ công quy định mối quan hệ giữa Kho bạc và các 

Bộ. Tổ chức quản lý dịch vụ công được đánh giá là hiệu quả hơn từ những năm 2000 

khi chương trình đi vào hoạt động. Các mối quan hệ hợp đồng hành chính được thiết 

lập đem lại nhiều các lợi ích đã được chứng minh là bao gồm: việc ra quyết định 

nhanh chóng hơn, sử dụng kinh tế hơn các nguồn lực, nhiều công việc hơn, gia tăng sự 

hài lòng và tăng khả năng học tập của tổ chức. Khi có vấn đề tranh chấp với việc thực 

hiện hợp đồng, họ có thể được giải quyết thông qua sự đồng thuận. Xung đột và tranh 

chấp có khả năng xảy ra ít hơn. Với các ưu điểm như vậy, cơ chế hợp đồng hành chính 

là một giải pháp lợi thế hơn so với các cải cách quản lý công trước đó đối với dịch vụ 

công. 

Ở Mỹ, hợp đồng chính phủ được sử dụng phổ biến ở cả cấp bang và liên bang, 

tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau
3
: 

(i) Tư nhân hóa hoàn toàn (Pure Privatization). Hình thức này xảy ra khi cơ quan 

hành chính chuyển giao chức năng toàn bộ một quyền hạn nhất định cho một bên tư 

nhân hoặc đối với một vị trí nói chung. Tuy vậy, cơ quan nhà nước vẫn giữ vai trò đưa 

ra quy tắc để kiểm soát chất lượng của dịch vụ. Điều này xảy ra ở nhiều nước Châu Âu 

như nước Anh có công ty truyền thông Anh (British Telecom), công ty khí đốt Anh 

                                                 
1
 Peter Vincent-Jones, The New Public Contracting,  Published 2006 by Oxford University Press, p.3 

2
 Peter Vincent-Jones, sđd, tr.21. 

3
 William C.Johnson, Public Administration Partnerships in Public Service,  Waveland Press, 5th 

edition, 2014, p.81-85. 
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(British Gas và cơ quan cung cấp nước được giao hoàn toàn trong lĩnh vực đó. Ở Mỹ 

thì tư nhân hóa toàn bộ chỉ diễn ra ở cấp độ các bang và các cơ quan hành chính thấp 

hơn, không diễn ra ở cơ quan hành chính công của liên bang. Nhiều thành phố và hạt 

đã bán bệnh viện công cho công ty tư nhân để có sự đầu tư trang thiết bị mới. Còn 

chính quyền thành phố chỉ duy trì vài quyền kiểm soát đối với tư nhân để bảo vệ lợi 

ích công, đặc biệt trong hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ. 

(ii) Quy định phiếu mua hàng ưu đãi (Voucher Provision): Đây là hình thức tư 

nhân hóa mà chính phủ vẫn giữ một quyền quản lý như cách sử dụng một phiếu mua 

hàng ưu đãi (Voucher). Voucher là một loại giấy chứng nhận do cơ quan hành chính 

phát hàng có hiệu lực với mọi người để mua hàng hóa và dịch vụ của bên tư nhân. 

Người bán sau khi nộp lại phiếu mua hàng cho cơ quan nhà nước thì nhận lại một 

khoản tiền tương ứng. Người mua thì có thể chọn một trong các nhà cung cấp thuận 

tiện và tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ. Ví dụ, Kế hoạch hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung 

(The supplemental nutrition assistance program) cho phép những người đủ tiêu chuẩn 

sử dụng một thẻ điện tử tới các cửa hàng và thực hiện các lựa chọn của họ, chính phủ 

liên bang chi trả các chi phí và chia sẻ chi phí hành chính với các bang. Phiếu mua 

hàng ưu đãi cũng được áp dụng trong các lĩnh vực như thuê nhà đối với người thu 

nhập thấp, học phí đại học, chăm sóc trẻ em, dịch vụ y tế.  

(iii)Hợp đồng hàng hóa và dịch vụ (Contracting for Goods and Services): Đây là 

hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ đặc biệt của cơ quan nhà nước từ một nguồn tư 

nhân, kể cả các giao dịch một lần hoặc thường xuyên. Đây được coi là hình thức sớm 

nhất của tư nhân hóa, khi mà từ thời Tổng thống Washington đã  mua hàng hóa, dịch 

vụ từ bên tư nhân. Khi một người đồng ý cung cấp một chiếc máy bay, một cây cầu, 

dịch vụ bảo vệ theo các tiêu chuẩn cụ thể với một giá cả do cơ quan nhà nước đưa ra. 

Thông thường, khi nhiều người cung cấp hoàn thành hợp đồng, chính phủ sẽ chọn ra 

người cung cấp có giá cả thấp nhất mà vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn. Sự cạnh tranh 

như vậy là cách lý tưởng để tìm ra phương án hiệu quả nhất về chi phí. Ví dụ, năm 

2013, Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ (US Postal Service) đã thay mới hợp đồng với 

FedEx để cung cấp dịch vụ vận tải hàng không đối với chuyển phát nhanh và thư từ. 

Theo các sửa đổi này, cơ quan Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đã có dịch vụ tốt nhất với 

giá rẻ nhất. 

(iv) Đối tác công – tư (Public-private partnership): Đây là hình thức mà một hoặc 

nhiều cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ cùng đầu tư và có quyền hành đối 

với một dự án trong một thời hạn nhất định. Hình thức này thường được sử dụng trong 

lĩnh vực duy trì và vận hành các đường cao tốc. Khi mà các bang chỉ có ngân sách ngắn 

hạn cho vấn đề này nên muốn kết hợp với các nhà đầu tư tư nhân chung tay làm để chia 

sẻ rủi ro (tất nhiên với bên tư là lợi ích tài chính). Như năm 2013, 24 bang của Hoa Kỳ 

đã ký hợp đồng với các đối tác tư đối với 94 con đường cao tốc trị giá 54,5 tỷ đô.  
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Diễn ra từ những năm 1980 ở Hoa Kỳ, tư nhân hóa là một phong trào cải cách 

trong đó có sự gia tăng các bên phi chính phủ vào việc thực hiện các dịch vụ công. 

Trước đây, giống như nhiều quốc gia khác, nhiệm vụ của chính phủ là duy trì việc 

cung cấp các dịch vụ thiết yếu như thức ăn, nước uống, nhà ở, năng lượng, thuốc men. 

Sự thay đổi vai trò diễn ra khi các cơ quan hành chính gia tăng sự hợp tác đối với khu 

vực tư, cơ quan nhà nước và tư nhân cùng chia sẻ trách nhiệm này; phạm vi của “mục 

đích công” cũng được mở rộng, quy định về hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi các 

tổ chức ngoài chính phủ gia tăng. Điều này được đánh giá là một biểu hiện tốt, “thay 

vì tư nhân hóa khu vực công, chúng ta có thể hành chính hóa khu vực tư”
1
. Các tranh 

luận ủng hộ cho tư nhân hóa các dịch vụ công đưa ra các lý do như sau: tư nhân hóa 

làm chính phủ gọn nhẹ hơn, tư nhân hóa tạo ra cạnh tranh trên thị trường giúp tạo ra 

các dịch vụ công tốt nhất, tư nhân hóa làm gia tăng sự lựa chọn của người dân trong sử 

dụng dịch vụ công, và tư nhân hóa làm cho chính phủ hoạt động hiệu quả hơn. 

Sau khi nghiên cứu hợp đồng hành chính ở các quốc gia Civil Law và hợp đồng 

công ở các nước Common law, tác giả cho rằng ở Việt Nam cũng nên xây dựng quy 

chế hợp đồng hành chính đối với các hợp đồng có một bên là nhà nước. Về mặt thuật 

ngữ có thể gọi là hợp đồng hành chính hoặc hợp đồng công để phân biệt với hợp đồng 

dân sự, hợp đồng thương mại đang tồn tại. Về mặt nội hàm, có sự tiếp thu những điểm 

hợp lý trong quy chế của các hợp đồng này ở các quốc gia trên thế giới. Đặc điểm 

chung có thể nhận thấy các hợp đồng này có sự can thiệp của nhà nước – sử dụng 

quyền lực nhà nước trong loại hợp đồng để đạt được các mục tiêu quản lý nhà nước. 

Tuy vậy, quy chế về hợp đồng hành chính cũng giới hạn quyền lực nhà nước trong 

phạm vi khuôn khổ của hợp đồng và tính trách nhiệm thông qua hợp đồng. Việc sử 

dụng quyền lực nhà nước là cần thiết để bảo vệ lợi ích công ở các góc độ sau: Bảo vệ 

lợi ích bên thứ ba là người sử dụng dịch vụ công – người dân; Bảo vệ lợi ích công; 

Đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ công; Đảm bảo minh bạch các hoạt động 

của cơ quan nhà nước và sự tham gia kiểm tra, giám sát của người dân. 

II. Hợp đồng hành chính là công cụ để quản lý dịch vụ công đáp ứng yêu 

cầu của quản trị nhà nƣớc tốt trong bối cảnh Việt Nam 

Trong bối cảnh của nền kinh tế chuyển đổi, hội nhập và toàn cầu hóa, sử dụng 

hợp đồng hành chính sẽ giúp quản trị nhà nước tốt về dịch vụ công, thỏa mãn các tiêu 

chí của quản trị tốt. Cụ thể như sau:  

1. Sử dụng hợp đồng hành chính đạt đƣợc tính hiệu quả cao hơn trong quản 

lý nhà nƣớc về dịch vụ công 

 Việc công nhận hợp đồng hành chính góp phần làm thay đổi phương thức, hình 

thức hoạt động của các cơ quan công quyền, đặc biệt là cơ quan hành chính nhà nước
2
. 
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Thông qua các hợp đồng hành chính, nhà nước tách bạch chức năng quản lý hành 

chính nhà nước và chức năng cung ứng dịch vụ công. Trước đây, nhà nước như là nhà 

cung cấp dịch vụ, hàng hóa chính, và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì nay 

đã chuyển biến, nhà nước giảm bớt việc cung cấp trực tiếp dịch vụ công. Nhà nước chỉ 

đóng vai trò quản lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ công thông qua việc ban hành 

các tiêu chuẩn, quy trình  kiểm soát, đánh giá chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự công 

bằng trong việc tham gia cung cấp dịch vụ công (đấu thầu công khai). Từ đó làm hoạt 

động nhà nước hiệu quả hơn, nhà nước tập trung vào quản lý, xây dựng các quy chế 

hợp đồng hành chính cho các bên vận hành. Một trong những chức năng cơ bản của bộ 

máy nhà nước là quản lý và phục vụ. Trong thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường, 

hội nhập và toàn cầu hóa, vai trò của nhà nước cần phải tập trung hơn vào việc xây 

dựng, điều hành thông qua ban hành các chủ trương, chính sách chiến lược mang tầm 

vĩ mô (chính phủ kiến tạo) và giảm bớt sự can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế. Cần phải 

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào cung cấp các dịch vụ công, đẩy 

mạnh hợp tác công tư và nhà nước đóng vai trò quản lý, kiểm soát chất lượng của các 

dịch vụ công, đáp ứng mục tiêu chung là phục vụ người dân một cách hiệu quả nhất. 

Tính hiệu quả còn thể hiện ở bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, 

hiệu quả và tiết kiệm: Bộ máy hành chính truyền thống được xây dựng theo mô hình 

hành chính thứ bậc (từ trên xuống) và hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung quyền 

lực. Bộ máy hành chính mang tính chất “mệnh lệnh và kiểm soát” là đặc điểm điển 

hình cho các hệ thống hành chính quan liêu được giới thiệu trên khắp thế giới dưới chế 

độ thuộc địa.  Các nước trên thế giới bắt đầu thực hiện cải cách hành chính dựa trên xu 

hướng “quản lý hành chính mới” từ những năm 1980. Bước sang thế kỷ 21, các nước 

hướng tới việc xây dựng mô hình nhà nước kiến tạo và phát triển trong đó khẳng định 

vai trò quan trọng của nhà nước trong điều tiết nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo sự cân bằng 

giữa sự can thiệp của nhà nước phù hợp với quy luật vận hành của nền kinh tế thị 

trường, điều tiết nền kinh tế, thực hiện các chính sách quản lý. Yêu cầu chung của việc 

xây dựng nền kinh tế thị trường đó là sự chuyển đổi từ nhà nước điều hành nền kinh tế 

sang nhà nước kiến tạo phát triển. Do đó, bộ máy hành chính được cải cách theo 

hướng hoạt động tinh gọn và hiệu quả, có sự tách biệt rõ giữa chức năng quản lý, điều 

hành với thực thi (can thiệp trực tiếp) vào nền kinh tế và cung cấp dịch vụ công. Các 

hợp đồng hành chính giúp đẩy mạnh tính độc lập của các thiết chế hành chính trong bộ 

máy, tinh giảm biên chế, phân định rõ cơ quan ban hành chính sách và cơ quan thực 

thi chính sách. Sự ra đời của hợp đồng hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển dịch vụ công, tách hoạt động cung ứng dịch vụ công ra khỏi hoạt động công 

quyền nhằm giảm những chi phí không cần thiết cho ngân sách nhà nước, giảm biên 

                                                                                                                                                         
2016. 
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chế trong bộ máy nhà nước, bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động công 

quyền và hoạt động cung ứng dịch vụ công. Khi nhiều lĩnh vực trước đây thuộc về nhà 

nước bây giờ được chuyển cho bên tư nhân thực hiện như lĩnh vực cung cấp điện, 

nước, nhà tù, giáo dục... Nhờ vậy, các quy mô của khu vực công ngày càng thu hẹp, 

gọn nhẹ hơn. 

2. Hợp đồng hành chính là phƣơng thức tham gia của ngƣời dân vào cung 

cấp, sử dụng dịch vụ công 

Bằng hợp đồng hành chính, việc trực tiếp cung ứng cung ứng dịch vụ công 

chuyển giao phần lớn cho bên tư nhân. Thông qua hợp đồng, mối quan hệ Nhà nước 

với công dân từ tính chất  quyền lực phục tùng sang thỏa thuận khiến Nhà nước xích 

lại gần dân hơn. Theo đó, người dân cảm thấy được tôn trọng, không có cảm giác bị áp 

đặt, bởi hai bên cùng thỏa thuận để xác lập quyền và nghĩa vụ của mỗi bên chứ không 

phải nhà nước dùng một quyết định hành chính để xác lập các nghĩa vụ cho người dân. 

Các tổ chức, cá nhân được khuyến khích tham gia vào việc cung cấp dịch vụ công 

thông qua hình thức ký kết hợp đồng với cơ quan nhà nước. Người dân có phương 

thức hiệu quả để tự nguyện tham gia đóng góp nguồn lực để cùng với chính quyền xây 

dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cũng như hợp tác với chính quyền trong giải quyết 

các vấn đề xã hội, như: bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... Ngoài ra, chính 

quyền có thể thông qua hợp đồng và tài trợ để phát huy sự tham gia của các tổ chức tự 

nguyện của người dân trong cung ứng dịch vụ công. Trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội 

nhập, việc cung cấp dịch vụ công không chỉ do các cá nhân, tổ chức trong nước thực 

hiện, mà còn mở rộng ra đối với các doanh nghiệp, công ty trong nước (tư nhân) và 

nước ngoài để tham gia cung cấp các dịch vụ công một cách bình đẳng với các doanh 

nghiệp của nhà nước, do đó nhà nước cũng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng 

một hành lang pháp lý hiệu quả và toàn diện về cung cấp dịch vụ công. Đẩy mạnh tư 

nhân hóa và tăng cường hợp tác công tư giúp nâng cao chất lượng quản lý và cung cấp 

dịch vụ công.   

Người dân với tư cách người tiêu dùng dịch vụ công thì làm gia tăng sự lựa chọn 

của người dân trong sử dụng hàng hóa, dịch vụ công. Tương tự, chính sự cạnh tranh 

của nhiều bên tư nhân trong cung cấp dịch vụ công làm người dân có gia tăng sự lựa 

chọn của mình. Các cấp độ từ cơ bản đến cao cấp trong các dịch vụ công (chăm sóc y 

tế, giáo dục,...) mà các bên cung cấp tư nhân đưa ra đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người 

dân theo mong muốn cá nhân, đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng cư dân. Ví dụ 

cùng một vụ việc, cùng một loại dịch vụ công ở tỉnh này, người dân có thể lựa chọn 

dịch vụ cùng loại ở tỉnh khác hay của một đối tác tư nhân. Từ đó, nó tạo ra các mô 

hình cung cấp dịch vụ đa dạng, tạo ra sự cạnh tranh giữa khu vực công và khu vực tư, 

buộc khu vực công phải cải tiến để bắt kịp (nếu kém hơn khu vực tư) và người dân 

được hưởng các dịch vụ công tốt nhất, phù hợp nhất từ sự cạnh tranh đó. 
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3. Hợp đồng hành chính đảm bảo tính trách nhiệm và sự minh bạch trong 

trong cung cấp dịch vụ công 

Việc sử dụng hợp đồng hành chính trong hoạt động cung cấp dịch vụ công giúp 

tăng cường trách nhiệm của các cơ quan công quyền với cá nhân, tổ chức, tạo mối 

quan hệ trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và công dân. Bởi vì từ quá trình thương 

thảo, ký kết và nội dung hợp đồng hành chính (ngoại trừ các thông tin bí mật nhà 

nước), thực thi và kết thúc hợp đồng hành chính sẽ được công bố công khai để dân 

giám sát ngay từ đầu. Nếu xảy ra các sự cố, phát sinh thiệt hại, không đáp ứng được 

việc cung cấp dịch vụ công có thể tìm ra trách nhiệm thuộc về bên nào, đặc biệt là bên 

cơ quan nhà nước – bằng hợp đồng đã biết người đại diện cho bên nhà nước tham gia 

hợp đồng này thì có trách nhiệm đối với việc thực hiện hợp đồng. 

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, việc ghi nhận hợp đồng hành chính sẽ tạo ra một 

khung pháp lý thống nhất đối với các loại hợp đồng có một bên chủ thể là cơ quan nhà 

nước. Từ đó, góp phần sự gia tăng tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà 

nước, đồng thời nâng cao chất lượng của dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu 

cầu của công dân, bảo vệ lợi ích cộng đồng, tạo lập chính phủ kiến tạo - xã hội dân sự. 

Trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước, thực hiện quản trị nhà nước tốt 

thì hình thức và phương pháp hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung, cơ quan 

hành chính nhà nước nói riêng cần có thay đổi hợp lý. Hợp đồng hành chính góp phần 

làm thay đổi phương thức, hình thức hoạt động của các cơ quan công quyền, đặc biệt 

là cơ quan hành chính nhà nước khi mà phương pháp mệnh lệnh hành chính được thay 

bằng hợp đồng hành chính trong một số trường hợp, thông qua đó quyền, lợi ích của 

cá nhân, tổ chức, nhà nước được bảo đảm. Bởi vậy, hợp đồng hành chính có ý nghĩa 

quan trọng trong đời sống nhà nước và xã hội; thúc đẩy phát triển các dịch vụ công 

thông qua các hợp đồng hành chính, khai thác các nguồn lực của tư nhân vào cung cấp 

các dịch vụ công; tách hoạt động cung ứng dịch vụ công ra khỏi hoạt động công quyền 

giúp cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước hiệu quả hơn. 
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QUẢN TRỊ ĐIỆN TỬ, QUẢN TRỊ THÔNG MINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

ĐẶT RA ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

 TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

ThS. Đặng Viết Đạt 

Học viện Chính trị khu vực IV 

Tóm tắt: Quá trình chuyển đổi số đã và đang diễn ra trên nhiều cấp độ, ở nhiều 

lĩnh vực và không chừa một quốc gia nào, trong đó bao gồm cả quá trình “số hoá” 

hoạt động quản trị nhà nước/quốc gia  governance . Nhiều quốc gia trên thế giới đã 

chủ động thúc đẩy quá trình số hoá hoạt động quản trị nhà nước/quản trị quốc gia và 

từng bước hình thành và phát triển mô hình quản trị điện tử, quản trị thông minh. Việt 

Nam đã và đang nỗ lực phát triển chính phủ điện tử trong những năm qua và từng 

bước chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực nhằm hướng đến xây dựng chính quyền số, nền 

kinh tế số, v.v.. Trong quá trình này, Việt Nam vẫn gặp phải những rào cản nhất định 

cả trên phương diện chủ quan và khách quan cần phải được giải quyết để áp dụng mô 

hình quản trị điện tử và hướng đến quản trị thông minh vào thực tiễn. 

Từ khoá: Quản trị điện tử, quản trị thông minh, chính phủ điện tử, chuyển đổi số, 

kỷ nguyên số 

1. Đặt vấn đề 

Nhân loại đang và đang bước vào kỷ nguyên số, đặc biệt dưới sự tác động mạnh 

mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động quản lý phát triển xã hội 

từng bước đổi đổi mạnh mẽ từ mô hình quản lý truyền thống dựa trên các phương thức 

và tác vụ thủ công sang mô hình quản lý hiện đại với sự trợ giúp mạnh mẽ của công 

nghệ thông tin và truyền thông (ICTs), đặc biệt là việc vận dụng công nghệ trí tuệ 

nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toàn đám mây (Cloud Computing), dữ liệu 

lớn (Big Data), v.v.. vào xây dựng mô hình quản trị điện tử (Egovernance) và hướng 

đến mô hình quản trị thông minh (Smart governance). 

Thực tiễn cho thấy, lý thuyết quản trị nhà nước/quốc gia (Governance) tiếp tục 

được hoàn thiện và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội trong kỷ nguyên 

số, trong đó các giao thức của chính phủ số (Digital government), dân chủ điện tử (E-

democracy), kinh tế số (digital economy), công dân số (digital citizen), v.v.. cần được 

vận hành bởi mô hình quản trị mới, phù hợp hơn, đó là mô hình quản trị điện tử (E-

governance) và tiến tới quản trị thông minh (Smart governance). Quản trị điện tử, quản 

trị thông minh thực chất là sự phát triển lý thuyết quản trị nhà nước/quốc gia trong kỷ 

nguyên số, đặc biệt khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nổ ra mạnh mẽ, lý 

thuyết quản trị điện tử, quản trị thông minh được đón nhận và vận dụng sâu rộng vào 

quá trình quản trị ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó quản trị thông minh là bước 

phát triển cao hơn của quản trị điện tử.  
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Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực, trong đó có khu 

vực công; việc vận dụng lý thuyết quản trị điện tử và hướng đến quản trị thông minh 

vào quản trị quốc gia ở Việt Nam là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển hiện nay, 

tuy nhiên kết quả của việc vận dụng này còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng về nguồn 

nhân lực, về cơ sở pháp lý, về hạ tầng, về quyết tâm của chính phủ, trình độ dân trí, 

v.v.. ở Việt Nam. 

Bài viết hướng đến làm rõ các nội dung sau: quản trị điện tử, quản trị thông minh 

là gì? các đặc điểm của quản trị điện tử, quản trị thông minh? Mức độ sẵn sàng vận 

dụng mô hình quản trị điện tử, quản trị thông minh ở Việt Nam hiện nay? 

2. Quản trị điện tử: khái niệm và đặc điểm 

2.1. Khái niệm 

Cùng với sự phát triển xã hội, các lý thuyết về quản lý nhà nước/quốc gia và 

quản lý phát triển xã hội luôn tục thay đổi theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

quản lý. Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi cả về triết lý quản lý, phương thức 

quản lý, môi trường quản lý, nguồn lực quản lý và đối tượng quản lý, các học thuyết 

quản lý tiếp tục phát triển. 

Sự chuyển đổi từ mô hình quản lý truyền thống, với đặc trưng nhà nước (chủ thể 

quản lý) là trung tâm, duy nhất của quá trình quản lý, sang mô hình quản lý hiện đại, 

với đặc trưng đối tượng thụ hưởng là trung tâm, và sư tham gia của nhiều chủ thể vào 

quá trình quản lý bên cạnh nhà nước, trong có có nhiều mô hình, như: quản lý công 

mới (New public management), quản trị nhà nước/quốc gia (Governance), trong đó 

quản trị nhà nước/quốc gia có các phiên bản: quản trị nhà nước tốt (Good governance), 

quản trị điện tử (Egovernance), quản trị thông minh (Smart governance). Từ những 

thập niên 80 của thế kỷ XX, các nhà nghiên cứu chính sách và hành chính công đã đưa 

tinh thần doanh nghiệp vào trong khu vực công, với mục tiêu là thay đổi tư duy tổ 

chức, điều hành trong khu vực nhà nước nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực công (đang 

bị khan hiếm) để phục vụ tốt hơn cho xã hội. Vì thế, thuật ngữ quản trị nhà nước/quản 

trị quốc gia (Governance) được sử dụng ngày một phổ biến, đặc biệt trong các chương 

trình nghị sự của Ngân hàng thế giới (WB), Chương trình phát triển Liên hợp quốc 

(UNDP), Liên minh Châu Âu (EU), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), v.v..
 1

 Theo Mark Bevir (2012), khái niệm “quản 

trị nhà nước/quản trị quốc gia” dùng để chỉ toàn bộ quá trình tổ chức và điều hành hoạt 

động nhà nước được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau, trong đó bao gồm nhà 

nước, thị trường và các thiết chế xã hội thông qua hệ thống thể chế chính thức (pháp 

                                                 
1
 Trương Hồ Hải, Đặng Viết Đạt (2019), “Mối quan hệ giữa công khai, minh bạch và trách nhiệm giải 

trình trong quản trị nhà nước và quyền tiếp cận công lý của công dân ở Việt Nam”, trong sách Khoa 

Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Công khái, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà 

nước và phòng, chống tham nhũng trên thế giới và Việt Nam  Kỷ yếu hội  thảo quốc tế , Nxb. Tư 

pháp, Hà Nội, tr. 110-111 
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luật) và thể chế phi chính thức (luật tục, quy phạm đạo đức, quy phạm văn hoá, quy 

phạm tôn giáo, v.v..). Trong đó, nhà nước đóng vai trò chủ đạo, chủ động phối hợp với 

các chủ thể khác cùng nhà nước hoạch định, thực thi chính sách công và cung ứng 

dịch vụ công
1
.  

Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau, tuy nhiên, lý thuyết về quản trị nhà 

nước/quốc gia nhằm đưa ra các biện pháp để hướng đến thúc đẩy dân chủ và nhân 

quyền, thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, ổn định và gắn kết xã hội, giảm nghèo, bảo vệ 

môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và tăng niềm tin của người dân 

vào các thiết chế nhà nước. Thực chất, lý thuyết quản trị nhà nước/quốc gia mong 

muốn các quốc gia điều hành nhà nước theo các tiêu chuẩn của quản nhà nước trị tốt 

(good governance)
2
, trong đó “Một nền quản trị tốt không chỉ đi kèm với luật chơi tốt 

mà còn phải có những người chơi tốt và cách chơi tốt”
3
. 

Bước vào thế kỷ 21, tiến bộ của khoa học và công nghệ đã và đang làm thay đổi 

nhiều khía cạnh của cuộc sống, nền văn minh kỹ thuật số của nhân loại đã và đang 

từng bước hình thành và dần trở lên phổ biến, xu thế này tác động mạnh nhà nước trên 

thế giới, theo đó các nhà nước cần phải có cách thức quản lý phù hợp cho sự phát triển 

xã hội, vì thế mô hình quản trị nhà nước/quốc gia cần phải thay đổi theo hướng tích 

hợp các ứng dụng công nghệ số vào trong quá trình quản trị đề hình thành “luật chơi 

tốt”, “người chơi tốt” và “cách chơi tốt”, đó là quản trị điện tử. Như thế, sự ra đời mô 

hình quản trị điện tử là sản phẩm của quá trình tích hợp các ứng dụng của công nghệ 

thông tin và truyền thông (ICTs) vào hoạt động quả trị nhằm đạt được tiêu chuẩn của 

quản trị nhà nước tốt.  

Trong “e-Governance Workshop”, Kate OAKLEY (2002) đã cho rằng thuật ngữ 

“quản trị điện tử” được hiểu là “một tập hợp các quy trình sử dụng công nghệ làm 

trung gian để thay đổi việc cung cấp các dịch vụ công và mở rộng các tương tác giữa 

người dân và chính phủ”
4
; theo Åke Grönlund và Thomas A. Horan (2005) cho rằng, 

thuật ngữ “quản trị điện tử” được sử dụng từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 

                                                 
1
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XX
1
. Như thế, thuật ngữ quản trị điện tử đã được sử dụng rất sớm cùng với thuật ngữ 

chính phủ điện tử từ những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Theo UNESCO, 

quản trị điện từ (Egovernance) là “việc khu vực công sử dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICTs) để cải thiện việc phục vụ và công cấp thông tin, thúc đẩy người 

dân tham gia vào quá trình hoạch định và thực thi các quyết sách của nhà nước ngày 

càng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình hơn”
2
. Theo EU, quản trị điện tử 

được hiểu quả là “việc ứng dụng các phương tiện điện tử trong (1) tương tác giữa 

chính phủ với công dân, chính phủ với doanh nghiệp, cũng như (2) trong điều hành 

bên trong của các cơ quan nhà nước nhằm tạo sự đơn giản và tăng cường dân chủ 

trong quản trị nhà nước và doanh nghiệp”
3
. 

Mặc dù với nhiều quan niệm khác nhau như vậy, nhưng cốt lõi của quản trị điện 

tử là sự tích hợp ICTs trong quá trình quản trị nhà nước
4
, theo đó, quản trị điện tử có 

nội hàm rộng hơn chính phủ điện tử, bởi quản trị điện tử thay đổi cách tiếp cận của 

người dân với nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước với nhau, qua đó tăng cường và 

đảm bảo quyền lực của người dân
5
.  

Như vậy, quản trị điện tử thực chất là quá trình tổ chức và điều hành hoạt động 

nhà nước và quản lý phát triển xã hội bởi nhiều chủ thể khác nhau, trong đó nhà nước 

đóng vai trò chủ đạo, chủ động phối hợp với các chủ thể khác cùng nhà nước hoạch 

định, thực thi chính sách công và cung ứng dịch vụ công thông qua việc ứng dụng các 

tiến bộ của ICTs nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ người dân, doanh 

nghiệp tốt hơn và kiến tạo môi trường (tự nhiên, xã hội và pháp lý) tốt nhất để các chủ 

thể trong xã hội phát huy tối đa năng lực của mình, thúc đẩy xã hội phát triển và thịnh 

vượng. 

2.2. Đặc điểm 

Thứ nhất, quản trị điện tử hướng đến thoả mãn lợi ích cho người dân và đảm bảo 

các dịch vụ được cung cấp cho các cá nhân khi họ có nhu cầu.  

Quản trị điện tử ứng dụng ICTs vào cung ứng các dịch vụ hành chính công, thay 

đổi phương thức giao tiếp, phối hợp giữa các hệ thống và dịch vụ đơn lẻ, giữa chính 

phủ với người dân (G2C), chính phủ với doanh nghiệp (G2B) và giữa chính phủ với 
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chính phủ (G2G)
1
. Thông qua quản trị điện tử, các dịch vụ hành chính công sẽ cung 

cấp cho công dân một cách thuận tiện, hiệu quả và minh bạch. Nếu như quản trị nhà 

nước nói chung có sự phân biệt ba nhóm đối tượng là chính phủ, công dân và doanh 

nghiệp, thì quản trị điện tử không có sự phân biệt một cách rõ rệt giữa các nhóm đối  

tượng này
2
. Cho nên, đây thực sự bao hàm cách thức mới trong lãnh đạo, thảo luận và 

ra quyết định chính sách và đầu tư, các cách thức mới trong tiếp cận dịch vụ giáo dục, 

các cách thức mới trong việc lắng nghe phản hồi của công dân và các thức thức mới 

trong việc tổ chức, cung các cấp dịch vụ và thông tin, v.v.. 

Mục tiêu cụ thể của quản trị điện tử là hỗ trợ và đơn giản hóa việc quản trị cho 

tất cả các bên - chính phủ, công dân và doanh nghiệp thông qua các dịch vụ trực tuyến 

và các phương tiện điện tử khác. Nói cách khác, quản trị điện tử sử dụng các phương 

tiện điện tử để hỗ trợ và kích thích quản trị tốt
3
, với mục tiêu đó, quản trị điện tử hành 

thành các cơ chế tự động: cơ chế phản hồi tự động của người dân, doanh nghiệp đối 

với Chính phủ, từ đó hỗ trợ cho Chính phủ nhận thức rõ hiệu quả quản lý của mình; 

trợ giúp xã hội một cách tự động, để từ đó các chủ thể quản trị tự nhận thức được hiệu 

quả quản lý của mình. 

Thứ hai, chính phủ điện tử (Egovernment) và quản trị điện tử (Egovernance) vừa 

có điểm giống nhau và khác nhau. 

Chính phủ điện tử (Egovernment) và quản trị điện tử (Egovernance) đều hướng 

đến sự ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào tổ chức, điều hành nhà nước 

và xã hội, giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ, “Chính phủ điện tử là điểm khởi đầu 

của việc xây dựng quản trị điện tử”
4
. Tuy nhiên, giữa chúng cũng có sự khác biệt nhất 

định, đó là: “Chính phủ điện tử” là việc sử dụng các ICTs trong quản lý hành chính, 

kết hợp với thay đổi tổ chức và kỹ năng mới, để cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ 

công, phát huy dân chủ và tăng cường hỗ trợ cho công chúng. Trong khi đó, quản trị 

điện tử đòi hỏi sự gia tăng đáng kể năng lực hoạch định, thực thi chính sách công, với 

tất cả các quy trình chuyên môn và tham vấn giữa các bên liên quan khác nhau trong 

xã hội thông qua việc việc tích hợp ICTs trong từng công đoạn của quy trình này, vì 

thế nếu chính phủ điện tử chỉ giao tiếp một chiều thì quản trị điện tử giao tiếp hai 

chiều. Vì vậy, quản trị điện tử “không chỉ là việc sử dụng các công nghệ mà còn thể 
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hiện cả sự giúp đỡ, quản trị và sự điều chỉnh hoạt động”
1
. Cho nên, quản trị điện tử và 

chính phủ điện tử khác nhau ở chỗ bản thân nội hàm của quản trị nhà nước và chính 

phủ. Nếu như, quản trị nhà nước/quốc gia là cách thức hoặc quá trình mà chính phủ 

(nhà nước) cùng các chủ thể khác hướng dẫn xã hội đạt được mục tiêu và lợi ích của 

mình một cách tốt nhất, trong khi chính phủ là tổ chức hoặc bộ máy thực hiện công 

việc đó. Điều này có nghĩa là chính phủ là một (trong nhiều) chủ thể thực hiện quản trị 

nhà nước
2
. 

Thứ ba, quản trị điện tử có những lợi thế nổi bật là tăng cường khả năng tương 

tác và kết nối, đó là: tương tác giữa chính phủ với người dân; tương tác giữa chính phủ 

với doanh nghiệp; tương tác giữa chính phủ với người làm trong bộ máy chính phủ; 

tương tác và kết nối trong hệ thống bộ máy chính phủ
3
.  

Quá trình xây dựng mô hình quản trị điện tử thường bắt đầu bằng việc chính phủ 

cung cấp thông tin trực tuyến rồi dần chuyển sang việc cung cấp các dịch vụ phức tạp 

để đáp ứng các yêu cầu của xã hội ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng, vì 

thế phát triển quản trị điện tử thường trải qua các giai đoạn sau: (1) chính phủ điện tử 

được khởi động xây dựng, với việc hình thành các cổng thông tin điện tử của cơ quan 

công quyền; (2) tích hợp nhiều chức năng trực tuyến, tự động hoá trên các website 

này; (3) hệ thống hạ tầng ICT được nâng cấp, các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 

được sử dụng phổ biến; (4) quản trị điện tử được phát triển đầy đủ trên nền tảng chính 

phủ điện tử và xã hội điện tử (với nghĩa là các hoạt động xã hội được thực hiện chủ 

yếu trên môi trường điện tử (online))
4
. 

Thứ tư, quản trị điện tử có những điểm mạnh: (1) mở ra một phương thức mới 

nhằm cải thiện chất lượng quản trị thông qua việc nâng cao hiệu quả cung cấp các dịch 

vụ công; (2) tương tác giữa chính phủ với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã 

hội diễn ra liên tục và trực tuyến, từ đó chính phủ nhanh chóng tiếp nhận các phản hồi 

của người thụ hưởng chính sách, dịch vụ để có những cải thiện dịch vụ tốt hơn; (3) 

thay đổi mạnh mẽ cấu trúc và phương thức quản lý kinh tế - xã hội một cách sâu sắc, 

theo hướng “mở” hơn, “động” hơn; (4) phương thức quản lý linh hoạt (agile 

governance), tập trung vào quá trình hình thành, quản lý và kiểm soát thay vì ban hành 

                                                 
1
  Rossel, Pierre, and Matthias Finger, “Conceptualizing e-Governance”, Management (2007), p. 399-

407. 
2
 Muhammad Muinul Islam, Abu Momtaz Saaduddin Ahmed (2007), “Understanding E-governance: a 

theoretical approach”, Asian Affairs, Vol. 29, No. 4 : 29-46, October-December, p.36 
3
 Nguyễn Xuân Thắng, “Quản trị quốc gia trong một thế giới công nghệ đang thay đổi không ngừng”, 

trong sách Học viện Hành chính quốc gia (Việt Nam), Trường chính sách công Lý Quang Diệu 

(Singapore) và Viện Kinh tế Việt Nam, Cuộc cách mạng công nghiệp lần  thứ tư với quản trị nhà 

nước  Kỷ yếu hội thảo quốc tế , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 11-12 
4
 Nguyễn Xuân Thắng, “Quản trị quốc gia trong một thế giới công nghệ đang thay đổi không ngừng”, 

trong sách Học viện Hành chính quốc gia (Việt Nam), Trường chính sách công Lý Quang Diệu 

(Singapore) và Viện Kinh tế Việt Nam, Cuộc cách mạng công nghiệp lần  thứ tư với quản trị nhà 

nước  Kỷ yếu hội thảo quốc tế , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 13 



68 

các quyết định cụ thể
1
. 

Thứ năm, quản trị điện tử thúc đẩy phát huy dân chủ với mô hình dân chủ điện tử 

(E-Democracy). 

Trong bối cảnh hiện nay, với sự hỗ trợ của ICTs, quá trình quản trị có thể truyền 

tải thông tin mạnh mẽ hơn, kích thích sự tham gia, góp ý, phản biện của cộng đồng, 

đồng thời, thiết lập hệ thống quản lý thông tin và các công cụ quản lý tri thức nhằm tạo 

thuận lợi cho các hoạt động của chính phủ. Điều này cho thấy, ICTs có vai trò to lớn 

trong việc trở thành công cụ để quản trị tốt thông qua việc tăng cường sự tham gia của 

người dân
2
. Quản trị điện tử nhằm xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì 

dân, vì thế “Dân chủ điện tử được xây dựng trên nền tảng quản trị điện tử”
3
. Cho nên, 

đảm bảo lợi ích cho người thụ hưởng chính sách là một thách thức trong tất cả các 

dịch vụ công. Hình thức tốt nhất của quản trị điện tử là giảm bớt sự can thiệp không 

cần thiết vào quá trình cung cấp các dịch vụ công. Điều này phụ thuộc vào việc thiết 

lập cơ sở hạ tầng tốt, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong cung cấp 

các thông tin để chính phủ tiếp cận với công dân hoặc người thụ hưởng chính sách. 

Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, quản trị điện tử thực sử cần thiết để nâng cao 

hiệu quả làm việc của công chức, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; bên 

cạnh đó, quản trị điện tử còn tăng cường sự phân cấp cho chính quyền cấp dưới và 

tăng cường trách nhiệm giải trình và sự minh bạch của cấp chính quyền, từ đó có thể 

cải thiện vị trí của các nước đang phát triển trong nền kinh tế - chính trị toàn cầu
4
. 

Trong tương lai, quản trị điện tử được nhiều nước đang mong muốn áp dụng nhằm xây 

dựng một chính phủ trong sạch, vững mạnh, hạn chế tối đa tham nhũng. 

3. Quản trị thông minh: khái niệm và đặc điểm 

3.1. Khái niệm 

Với sự bùng nổ của của công nghệ 4.0, đặc biệt là sự phát triển của AI, IoT, 

Clound Computing, Big Data, v.v.. và các thiết bị thông minh (Smart divices), như: 

điện thoại thông minh, tivi thông minh, nhà thông minh, vv…; hệ thống giao thông 

thông minh (Smart traffic), nông nghiệp thông minh (Smart agriculture), đô thị thông 

minh (Smart city), v.v..; sự phát triển mạng viễn thông tốc độ cao, 4G, 5G, tương lai 

gần là 6G (ngày 6/11/2020, Trung Quốc đã phóng vệ tinh thử nghiệm mạng 6G đầu 
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tiên trên thế giới
1
), v.v.., đòi hỏi hoạt động quản trị nhà nước/quốc gia phải được 

“thông minh hoá”. Chính sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị thông minh, Internet 

và mạng viễn thông tốc độ cao, “đã nâng cấp mô hình quản trị điện tử lên thành phiên 

bản mới như quản trị số, quản trị di động và quản trị thông minh”
2
. Nghĩa là quản trị 

điện tử tiếp tục được phát triển thêm một bước nữa để đáp ứng được sự vận hành của 

các hoạt động kinh tế - xã hội đã được “thông minh hoá”. 

Theo Albert Meijer (2016), quản trị thông minh (Smart Governance) đươc hiểu 

là “việc sử dụng công nghệ mới để cải thiện quản trị đô thị thông qua việc sử dụng 

thông tin tốt hơn và truyền thông tốt hơn”
3
; theo Helmut Wilke (2007), quản trị thông 

minh là “từ viết tắt của tập hợp các nguyên tắc, nhân tố và năng lực tạo thành một hình 

thức quản trị có thể đối phó với các điều kiện và yêu cầu của xã hội tri thức”
4
. Điều 

đó, cho thấy quản trị thông minh đòi hỏi phải có nền tảng thông minh, như mạng lưới 

giao thông thông minh, nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, đô thị thông minh, 

v.v.. Nghĩa là quản trị thông minh là sự tích hợp các công nghệ thông minh với các 

thiết bị thông minh và được vận hành trên nền tảng thông minh. 

Theo Guenduez Mettler và cộng sự (2018), sự thông minh trong các lĩnh vực này 

“nằm ở việc phân tích ngữ cảnh và kết hợp một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và phi 

cấu trúc, cho phép các thuật toán tự học đưa ra các tuyên bố ngày càng chính xác về 

một số sự kiện, nhóm hoặc thậm chí cá nhân đơn lẻ, cho phép tự động hóa hoặc thực 

hiện một số nhiệm vụ theo những cách hiệu quả hơn và thân thiện hơn với công dân”
5
. 

Như vậy, quản trị thông minh là bước phát triển tiếp theo của quản trị điện tử, 

dựa trên các nền tảng thông minh, các thiết bị thông minh với việc áp dụng mạnh mẽ 

các tiến bộ của ICTs như IoT, AI, Big Data, Clound Computing, v.v.. để quản trị nhà 

nước/quốc gia tốt hơn. 

3.2. Đặc điểm 

Thứ nhất, quản trị thông minh sử dụng công nghệ (công nghệ cao, tiến bộ), đặc 

biệt là ICTs và công nghệ 4.0 để tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và ra 

quyết định tốt hơn, cải thiện thực hành dân chủ và chuyển đổi cách thức cung cấp các 
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dịch vụ công. Quản trị thông minh bao gồm “chính phủ điện tử, chương trình nghị sự 

hiệu quả và làm việc trên thiết bị di động”
1
. Thông qua đó, cung cấp các dịch vụ công 

hiệu quả cao hơn, lãnh đạo cộng đồng tốt hơn, làm việc trong môi trường di động và 

cải tiến liên tục thông qua đổi mới. Trong xã hội tri thức, quản trị thông minh đảm bảo 

sự cởi mở trong việc chia sẻ và sử dụng thông tin, đảm bảo sự minh bạch, đảm bảo sự 

hợp tác và tham gia của các bên liên quan trong quá trình quyết định, cải thiện sự hoạt 

động, điều hành và phục vụ của chính phủ
2
. 

Thứ hai, quản trị thông minh là giai đoạn phát triển rất cao của chính phủ điện tử 

và là bước chuyển tiếp của quản trị điện tử. 

Liên hợp quốc xác định các giai đoạn phát triển của chính phủ điện tử theo các 

giai đoạn khác nhau là
3
: 

- Giai đoạn 1 (1996–1999): xuất hiện web cơ bản 

- Giai đoạn 2 (1997– 2000): xây dựng web tương tác 

- Giai đoạn 3 (1998–2003): web giao dịch 

- Giai đoạn 4 (2000–2005): web tích hợp và chuyển đổi 

- Giai đoạn 5 (2005+): web quản trị thông minh. 

Theo đó, quản trị thông minh phát triển từ quản trị điện tử, đó là việc sử dụng các 

công nghệ thông minh để đưa ra các lựa chọn chính sách đúng đắn và thực hiện tốt sự 

lựa chọn đó. Mô hình quản trị này được xác lập từ cuối giai đoạn 4 và sang giai đoạn 5 

của chính phủ điện tử. Kể từ khi lý thuyết quản trị nhà nước/quốc gia ra đời, với sự 

vận dụng những tiến bộ của ICTs vào quản trị nhà nước, mô hình quản trị điện đã 

được hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng, mạnh mẽ (theo cấp số nhân) đến các khía cạnh 

của đời sống xã hội thì mô hình quản trị điện tử đã phát triển sang giai đoạn quản trị 

thông minh. Rõ ràng, trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay trên các lĩnh vực: 

kinh tế, xã hội, môi trường, v.v.. đều này đặt ra cho các hoạt động quản trị nhà 

nước/quốc gia phải “thông minh” hơn để có thể hoạch định, điều chỉnh các chính sách 

công phù hợp bối cảnh hiện nay nhanh, chính xác và sự phục vụ phải tốt nhất. Cho 

nên, “Quản trị thông minh có thể được kích hoạt bởi công dân bằng việc sử dụng quản 

trị điện tử”
4
. 

Thứ ba, quản trị thông minh là “tương lai gần” của quản trị nhà nước trong bối 
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cảnh chuyển đổi số và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, những vấn đề kinh tế - xã hội mới xuất hiện: (1) xuất hiện nền kinh tế số với sự 

hình thành hàng triệu công ty chia sẻ tài sản lớn như: Airbnb, RelayRides, DogVacay, 

LiquidSpace… Các công ty này sử dụng công nghệ ICTs, thanh toán online khiến cho 

mô hình nền kinh tế chia sẻ hoạt động với hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí, tăng lợi ích 

cho người cung ứng, người có nhu cầu và người trung gian. Đồng thời, việc tiết kiệm 

vốn của công ty (không phải mua ôtô, xây khách sạn) mà sử dụng vốn cộng đồng (xe 

ôtô của người tham gia, nhà ở của người tham gia) giúp các công ty có thể lan nhanh 

ra toàn thế giới
1
; (2) Xuất hiện và ngày càng phổ biến các giao dịch “phi biên giới”, 

thậm chí “phi chủ thể”. Chủ thể thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng cáo; các 

hành vi, hoạt động thương mại, các giao dịch dân sự, v.v.. không bó hẹp trong phạm vi 

lãnh thổ quốc gia và một chủ thể pháp lý thông thường
2
; (3) sự gia tăng của các rủi ro 

kinh tế (khủng hoảng tài chính – tiền tệ khu vực, sự sụt giảm của thương mại toàn cầu, 

việc hình thành các “bong bóng” tài chính và tiền tệ…) cũng như gây nên mâu thuẫn 

giữa kinh tế với chính trị và xã hội (làm suy giảm tính độc lập chủ quyền quốc gia, gây 

nên sự phụ thuộc quá mức vào các trung tâm kinh tế lớn, phương hại đến sự phát triển 

văn hoá dân tộc…). Trong quá trình toàn cầu kẻ mạnh thu được nhiều lợi ích hơn còn 

người yếu dễ bị thua thiệt. Những quốc gia có tiềm lực lớn, có điều kiện thuận lợi 

trong cạnh tranh quốc tế sẽ tìm cách khai thác quá trình toàn cầu hoá và cài đặt lợi ích 

của họ. Các quốc gia phát triển chậm hơn không thể bị động theo sau, cũng không thể 

tham gia quá trình toàn cầu hoá một cách bị động và vô vọng được
3
. Để nâng cao khả 

năng cạnh tranh và năng lực quản lý rủi ro, chính phủ các nước cần tiếp tục xây dựng 

các cách thức quản lý mới phù hợp, trong đó quản trị thông minh là một hướng đi mới, 

có nhiều triển vọng cho các nước trên thế giới đang phát triển trong bối cảnh hiện nay. 

Quản trị thông minh là tương lai của các phương thức lãnh đạo cộng đồng và 

cung cấp dịch vụ công với đặc trưng là làm việc trong môi trường di động, cải tiến liên 

tục thông qua việc đổi mới công nghệ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều này 

cho thấy, việc chuyển đổi tử quản trị điện tử sang quản trị thông minh đòi hỏi việc sử 

dụng công nghệ để tạo điều kiện và hỗ trợ việc lập kế hoạch và ra quyết định tốt hơn, 

cải thiện các quy trình dân chủ và chuyển đổi cách thức cung cấp các dịch vụ công. Để 

đánh giá mức độ phát triển của quản trị thông minh, trên thế giới hiện nay sử dụng chỉ 
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số quản trị thông minh (Smart Governance Index - SGI), đây là chỉ số phức hợp bao 

gồm hầu hết các khía cạnh quan trọng của quản trị nhà nước, bao gồm 10 chỉ báo: (1) 

Kinh tế, (2) Môi trường, (3) Tự do, (4) Toàn cầu hoá, (5) Phát triển con người và xã 

hội, (6) Hoà bình và an toàn, (7) Chính trị, (8) Pháp quyền, (9) Khoa học và công 

nghệ, (10) Hạnh phúc
1
. Hiện nay ở các quốc gia phát triển, chỉ số quản trị thông minh 

rất cao, trong khi đó các  nước có trình độ phát triển thấp, chỉ số quản trị thông minh 

rất thấp. Điều này cho thấy, ở các nước phát triển với sự phát triển mạnh mẽ của ICTs 

và kinh tế - xã hội đã thúc đẩy quản trị thông minh ngày một mạnh mẽ, nếu như năm 

2010 Singapore không nằm trong danh sách 10 quốc gia có chỉ số SGI cao nhất thì đến 

năm 2015 quốc gia này xếp thứ 10 trong 10 quốc gia có chỉ số này cao nhất (Bảng 1). 

Bảng 1: Chỉ số quản trị thông minh (SGI) của 10 quốc gia cao nhất 

và thấp nhất năm 2010, 2015 

2010 2015 

Xếp hạng 
10 quốc gia 

cao nhất 
SGI Xếp hạng 

10 quốc gia 

cao nhất 
SGI 

1 Đan mạch 0.784 1 Thuỵ sĩ 0.801 

2 Thuỵ điển 0.784 2 Na uy 0.789 

3 Phần Lan 0.781 3 Đan mạch 0.779 

4 Thuỵ sỹ 0.775 4 Thuỵ điển 0.775 

5 Na uy 0.773 5 Phần lan 0.774 

6 New Zealand 0.764 6 New Zealand 0.774 

7 Hà Lan 0.761 7 Hà lan 0.766 

8 Canada 0.752 8 Singapore 0.756 

9 Australia 0.747 9 Canada 0.746 

10 Áo 0.741 10 Australia 0.746 

Xếp hạng 
10 quốc gia 

thấp nhất 
SGI Xếp hạng 

10 quốc gia 

thấp nhất 
SGI 

1 Afghanistan 0.246 1 Afghanistan 0.272 

2 DRC 0.252 2 Sudan 0.304 

3 Sudan 0.279 3 Iraq 0.314 

4 Chad 0.283 4 Syria 0.315 

5 Myanmar 0.29 5 CAR 0.317 

6 Iraq 0.303 6 Yemen 0.318 

7 Burundi 0.303 7 DRC 0.322 
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8 Guinea 0.311 8 Chad 0.333 

9 Zimbabwe 0.317 9 Libya 0.358 

10 CAR 0.318 10 Turmenistan 0.368 

Nguồn: Alexei STURZA (2016)
1
 

4. Mức độ sẵn sàng vận dụng mô hình quản trị điện tử, quản trị thông minh 

ở Việt Nam hiện nay 

4.1. Mức độ sẵn sàng về chính trị - pháp lý 

Trước yêu cầu phát triển đất nước và hiện đại hoá nền hành chính, Việt Nam đã 

từng bước xây dựng chính phủ điện tử. Đảng ta đã ban hành các chủ trương, đường lối 

về ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính phủ điện tử: Chỉ thị số 58-CT/TW 

ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, phát triển công nghệ thông tin phục 

vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị 

quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 

công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vứng và hội nhập quốc tế, trong đó 

chỉ rõ “xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao 

và trong nhiều lĩnh vực”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, trong đó xác định “phát triển mạnh mẽ kinh tế số, phát triển nhanh và bền vững 

dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao”; v.v.. 

Thực hiện các chủ trương trên, Nhà nước Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp lý 

về thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số: Luật giao dịch điện tử 

(2005), Luật Công nghệ thông tin (2006), Luật An toàn thông tin mạng (2015), Luật 

Tiếp cận thông tin (2016), Luật An ninh mạng (2018); Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 

14/10/ 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Công văn số 11757/VPCP-KSTT 

ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Khung Kiến trúc Chính 

phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 về 

Quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ cong trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

ngày 27/9/2018 về quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 phê duyệt 

Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền 

thông; Nghị quyết số 30c/NQQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành tổng thể Chương trình 

                                                 
1
 Alexei STURZA, “The smart governance index – a new alternative to the world governance index”, 

Journal of Public Administration, Finance and Law, Issue 10/2016, p. 101-102 
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cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; v.v.. 

Thực tế này cho thấy Đảng và Nhà nước có quyết tâm rất cao trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo việc xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số nhằm từng bước xây 

dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Đây là “điểm tựa” quan trọng để 

Việt Nam áp dụng các mô hình quản trị điện tử, quản trị thông minh vào thực tiễn. Tuy 

nhiên, sự thiếu chủ động của các cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống thể chế chưa 

đồng bộ để quản lý các hoạt động giao dịch trên môi trường ảo, trường hợp Uber
1
, 

Grab
2
 là những minh chứng rõ nét về sự lung túng trong quản lý trong việc vừa bảo vệ 

quyền lợi của những người dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, xã hội và trật tự quản lý 

nhà nước.  

4.2. Mức độ sẵn sàng về xã hội 

Với sự chỉ đạo quyết liệt trong những năm qua, xây dựng chính phủ điện tử ở 

Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết 36a/NQ-CP về chính phủ điện tử (14/10/2015). Chỉ số chung về xây dựng 

chính phủ điện tử vẫn chưa có nhiều chuyển biến, nhưng chỉ số về dich vụ công trực 

tuyến cũng có bước tiến bộ nhất định hơn hẳn so với các chỉ số thành phần khác (năm 

2018 là 0.7361; năm 2016 là 0.5725; năm 2015 là 0.4173), dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 tăng về số lượng cung cấp dịch vụ. Thực tế cho thấy, nếu tại thời điểm 

30/03/2018, “tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương cung cấp hiện nay là 45,374”
3
 thì đến 29/06/2018, “tổng số 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cả nước cung cấp hiện nay là gần 

                                                 
1
 Dựa trên quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 Nghị định của Chính phủ số 86/2014/NĐ-CP ngày 

10/9/2014 về kinh đoanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ke ô tô, khó đưa ra được căn cứ thuyết 

phục để chứng minh hoạt động kinh doanh của Uber taxi là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô, vì theo Nghị định này, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và 

kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Theo đó: “Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt 

động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và 

thu cước phi vận tải trực tiếp từ khách hàng” (khoản 2 Điều 3); “kinh doanh vận tải không thu tiền 

trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó, đơn vị kinh doanh vừa thực hiện 

công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ 

sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ 

đó” (khoản 3 Điều 3). Hiện tại, hai hình thức thanh toán được Uber sử dụng là thanh toán bằng thẻ tín 

dụng và thanh toán bằng tiền mặt. Do thói quen thanh toán, đa số người sử dụng Việt Nam ưa thích 

hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Với cách thức này, chính tài xế mới là người cung cấp dịch vụ 

vận tải và thu tiền cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng. Với hình thức thanh toán bằng thẻ, Uber 

chỉ thu hộ tiền cước phí vận tải cho tài xế thông qua hệ thống thanh toán điện tử. Uber taxi không thu 

cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng và cũng không thực hiện những công đoạn khác bên cạnh 

công đoạn vận tải. Vì vậy, hoạt động Uber taxi chưa thoả mãn những đặc điểm của hoạt động kinh 

doanh vận tải bằng ô tô. 
2
 Phương Dung, Truy thu 53,3 tỷ đồng thuế của Uber: Cục thuế TP HCM lúng túng, xin lãnh đạo 'cứu 

viện', https://vietnambiz.vn/truy-thu-533-ty-dong-thue-cua-uber-cuc-thue-tp-hcm-lung-tung-xin-lanh-

dao-cuu-vien-62908.htm, ngày 20/07/2018 
3
 Văn phòng Chính phủ, Báo cáo số 2911/BC-VPCP, Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-

CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử Quý I năm 2018, ngày 30/03/208, tr. 3 
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50,000”
1
 (tăng 10.20% sau 03 tháng). Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 

9/12/2019, từ 8 nhóm dịch vụ ban đầu, tính đến giữa tháng 5/2020, đã tăng lên 389 

dịch vụ công trực tuyến, gồm 160 dịch vụ cho công dân, 229 dịch vụ cho DN. Cũng 

tính đến thời điểm này, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có trên 35 triệu lượt truy cập; 

trên 134 nghìn tài khoản đăng ký; trên 7 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; trên 55 

nghìn hồ sơ được thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận, hỗ trợ trên 10 

nghìn cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp.  ớc tính, tổng chi phí xã hội tiết kiệm 

được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, 

riêng Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm
2
. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được 

triển khai từ Trung ương đến địa phương theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính 

quyền điện tử”, nổi bật là hệ thống một cửa hiện đại cấp quận, huyện, phường, xã, mô 

hình Trung tâm hành chính công; hệ thống xác thực hồ sơ điện tử của công dân, cán 

bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính. Mạng lưới kết 

nối thông tin giữa các cơ quan đơn vị đang ngày càng mở rộng, hình thành cơ sở dữ 

liệu chung trong nhiều lĩnh vực quản lý
3
.  Trên tinh thần đó, một số địa phương đang 

tích cực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử. Thành phố Hải Phòng đã phê duyệt 

Đề án, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng triển khai thực hiện 

thí điểm mô hình chính quyền điện tử. Tỉnh Quảng Ninh tập trung hoàn thành Dự án 

xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm hành chính 

công tại các huyện, thị xã, thành phố; triển khai chứng thư số của tổ chức tới 42 cơ 

quan, đơn vị và 2,187 chứng thư số của cá nhân thuộc 36 cơ quan, đơn vị. Thành phố 

Hồ Chí Minh triển khai hệ thống mạng đô thị băng thông rộng (MetroNet) tại 683 

điểm kết nối các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã và thị trấn, phục vụ hiệu quả việc 

vận hành, liên thông hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành các cấp. Thành phố Đà 

Nẵng tiếp tục mở rộng mô hình “phường, xã điện tử” và hoàn thiện mô hình “quận, 

huyện điện tử”
4
. 

Cùng với đó, Việt Nam hiện nay đã và đang thúc đẩy chuyển đổi số và từng bước 

xây dựng chính phủ di động (M-Government): Bộ TT&TT gửi tin nhắn cảnh báo dịch 

                                                 
1
 Văn phòng Chính phủ, Báo cáo số 6170/BC-VPCP, Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai 

xây dựng Chính phủ Quý II năm 2018, ngày 29/06/208, tr. 2 
2
 Phạm Bạch Đằng, Phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 

4.0, http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/phat-trien-chinh-phu-dien-tu-o-viet-nam-trong-boi-canh-

cach-mang-cong-nghiep-40-329075.html, ngày 25/10/2020 
3
 Trương Hồ Hải, “Chính phủ mở trong bói cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và khả năng vận dụng 

vào Việt Nam”, trong sách Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Vũ Ngọc Anh và Nguyễn Thị Minh 

Hà (Đồng chủ biên) (2019), Chính phủ mở, chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại, Nxb. 

Hồng Đức, Hà Nội, tr. 77 
4
 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (2016), “Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-

2020”, Tài liệu hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế 

hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, tr. 36 
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Covid 19, gửi cảnh báo cho người dùng về các hành vi lừa đảo qua môi trường mạng 

và viễn thông; xã hội Việt Nam đang có những chuyển đổi tích cực trong việc sử dụng 

một số dịch vụ trực tuyến: ngân hàng; thuế; thanh toán; v.v.. Chính phủ đã và đang 

triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 mạnh mẽ; v.v…; Đảng và Nhà nước có 

chủ trương, chính sách trong chuyển đổi số đối với kinh tế - xã hội thích ứng với cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0; v.v.. Hiện tại, quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam đã bắt 

đầu diễn ra, nhất là trong những ngành như tài chính, giao thông, du lịch... Chính phủ 

và chính quyền các cấp đang nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 

số, hơn 30 thành phố có ý định xây dựng Smart City với các nền tảng công nghệ 

mới....
1
. 

Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng mô hình quản trị điện tử, quản trị thông minh ở 

Việt Nam vẫn gặp phải những rào cản từ sự thiếu quyết tâm của một bộ phận cơ quan, 

cán bộ, công chức. Thực tế, trong môi trường và điều kiện làm việc bình thường, 

những phẩm chất tốt đẹp của người dân tộc Việt Nam không được phát huy đầy đủ, 

tính “ỳ”, sự “thiếu trách nhiệm” vẫn còn hiện hữu trong nền công vụ Việt Nam; những 

phẩm chất tốt đẹp này chỉ có thể phát huy đầy đủ trong tình huống nguy cấp. Vì thế 

chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính còn 

hạn chế, theo báo cáo thế giới về chỉ số phát triển chỉnh phủ điện tử
2
, vị trí của Việt 

Nam trên bản đồ phát triển chính phủ điện tử chưa được cải thiện rõ rệt (Bảng 2). 

Bảng 2: Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 

Năm 
Chỉ số 

chung 

Chỉ số các thành phần 

Vị trí Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Hạ tầng 

công nghệ 

thông tin và 

viễn thông 

Nguồn nhân 

lực 

2010 0.4454 0.1036 0.0746 0.2672 90 

2012 0.5217 0.4248 0.3969 0.7434 83 

2014 0.4705 0.4173 0.3792 0.6148 99 

2016 0.5143 0.5725 0.3715 0.5989 89 

2018 0.5931 0.7361 0.3890 0.6543 88 

2020 0.6667 0.6529 0.6694 0.6779 86 

Nguồn: United Nations E-Government Survey (2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020)
3
 

                                                 
1
 Châu An, Chuyển đổi số là gì, https://vnexpress.net/chuyen-doi-so-la-gi-3921707.html, ngày 

13/5/2019 
2
 Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử EGDI (E- Government Development Index) của Liên hợp quốc 

là một bộ chỉ số tổng hợp trung bình về ba lĩnh vực quan trọng nhất của Chính phủ điện tử: dịch vụ 

công trực tuyến (OSI – Online Services Index), hạ tầng viễn thông (TII- Telecommunication 

Infrastructure Index), nguồn nhân lực (HCI- Human Capital Index). 
3
 UN (2010), United Nations E-Government Survey 2010: Leveraging E-government 
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Điều này đã được TS. Phạm Chi Lan (2020) cho rằng “nhờ đại dịch Covid 19 

chính phủ điện tử ở Việt Nam có khởi sắc vượt bậc …”
1
. Vẫn biết, lời nhận xét đó 

không phải mong muốn đại dịch xảy ra, trên cả phương diện nhân đạo và nhân sinh, 

nhưng phải chăng, thông qua đại dịch chứng tỏ rằng, chính phủ điện tử ở Việt Nam 

trong thời gian qua vẫn “ì ạch” không phải do thiếu tiền, không phải do thiếu nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin, không phải do thiếu thể chế, không phải do thiếu hạ 

tầng ICTs, v.v.. mà thiếu: ý chí quyết tâm, thiếu lòng mong muốn đổi mới, thiếu lòng 

tận tâm phục vụ, v.v.. và còn có lẽ thiếu đạo đức công vụ. Rõ ràng, ở đâu đó, vẫn còn 

bộ phận cán bộ, công chức không muốn đẩy nhanh quá trình phát triển chính phủ điện 

tử, mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, lòng dân, doanh nghiệp mong muốn, 

nhưng một bộ phận cán bộ, công chức thực thi chính sách, chủ trương này lại không 

muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử và đổ lỗi cho thiếu cái này, cái 

kia, mà thực chất là “câu chuyện lợi ích”. Vì chính phủ điện tử vận hành thông suốt, 

người dân, doanh nghiệp tiến hành giải quyết công việc tại cơ quan công quyền thông 

qua môi trường điện tử thay vì đến trực tiếp cơ quan công quyền, phải “luỵ đò” đối với 

bộ phận cán bộ, công chức này, vì thế họ không “có cớ” để nhũng nhiễu, và như thế 

những lợi ích “vốn dĩ” họ có thể kiếm được từ các hoạt động hành chính truyền thống 

sẽ không còn nữa. 

Bên cạnh đó, sự “thờ ơ” của một bộ phận người dân và doanh nghiệp cũng tạo ra 

những rào cản trong việc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, cũng như áp dụng mô 

hình quản trị điện tử và quản trị thông minh ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam 

nói chung, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nhận thức đúng vai trò chuyển 

đổi số trong cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư. Cụ thể, theo VCCI, hiện doanh 

nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, trình độ 

khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, có 80% đến 90% máy móc sử dụng 

trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, gần 80% là những công nghệ cũ từ 

thập niên 1980-1990
2
. Rõ ràng, tâm lý “tiểu nông” vẫn còn hiệu hữu trong tâm lý của 

một bộ phận người dân mặc dù Việt Nam đã và đang có những chuyển biến tích cực 

trong chuyển đổi kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

 
                                                                                                                                                         
at a time of financial and economic crisis, N.Y, p.114; UN (2012), United Nations E-Government 

Survey 2012: E-Government for the People, N.Y, p.126; UN (2014), United Nations E-Government 

Survey 2014: E-government for the future We want, N.Y, p.203 ; UN (2016), United Nations E-

Government Survey 2016: E-government in support of Sustainable Development, N.Y , p.158; UN 

(2018), United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-government to Support 

Transformation Towards Subtainable and Resilient Societies, N.Y , p. 238; UN (2020), United 

Nations E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable 

Development (With addendum on COVID-19 Response), N.Y , p. 272 
1
 Phan Đăng, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan  Kỳ 2 : 4 bài học cho Việt Nam sau đại dịch, 

https://www.youtube.com/watch?v=sovDN55hBRQ, truy cập ngày 16/10/2020 
2
 Châu An, Chuyển đổi số là gì, https://vnexpress.net/chuyen-doi-so-la-gi-3921707.html, ngày 

13/5/2019 
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4.3. Mức độ sẵn sàng về công nghệ 

Việt Nam chưa trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, vì thế, chúng ta 

có nhiều bất lợi hơn so với các nước phát triển để tận dụng những cơ hội trong cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư, điều đó dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa các ngành, 

lĩnh vực cơ bản trong ứng dụng ICTs. Điều này là “rào cản” lớn để Việt Nam có thể 

tiệm cận về trình độ phát triển và ứng dụng ICTs trên thế giới vào quá trình xây dựng 

chính phủ điện tử. Cho nên, nhìn một cách tổng thể hiện nay mức độ phát triển chính 

phủ điện ở Việt Nam còn thấp; khả năng tương thích, đồng bộ giữa chính quyền điện 

từ ở trung ương và địa phương, giữa chính quyền điện tử đô thị và nông thôn còn thấp. 

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông với nguồn nhân lực và 

cơ sở pháp lý thiếu đồng bộ; trên thực tế, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, truyền 

thông ở nước ta vẫn chưa hoàn thiện, hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp, cơ sở dữ liệu 

quốc gia, dữ liệu đặc tả (Metadata)
1
 vẫn chưa được hoàn thiện, ngoài ra, chất lượng 

bảo mật thông tin còn nhiều yếu kém. Nguồn nhân lực ICTs còn nhiều yếu kém, trình 

độ của cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều, nhiều nơi, cán bộ, công chức, 

viên chức không có khẳ năng khai thác các chức năng cơ bản của công nghệ thông tin 

và truyền thông. Bên cạnh đó, nhiều nơi, người dân chưa có điều kiện tìm hiểu, học 

hỏi, phổ cập kiến thức về tin học, viễn thông, do đó, việc triển khai các dịch vụ công 

trực tuyến ở nơi đây không để lại hiệu quả
2
. 

5. Kết luận và những khuyến nghị 

Việt Nam đã và đang có những chuyển biến tích cực trong phát triển chính phủ 

điện tử, cung ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 và xây dựng chính quyền số, đô 

thị thông minh. Đây là dấu hiệu tốt cho Việt Nam triển khai áp dụng mô hình quản trị 

điện tử và quản trị thông minh ở những địa phương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng) và ở những một số lĩnh vực như giao thông, tài chính - ngân hàng, cảnh báo 

thiên tai, v.v.. 

Để áp dụng mô hình quản trị điện tự và quản trị thông minh ở Việt Nam, cần 

thiết phải thực hiện đồng bộ các yêu cầu sau:   

(1) Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ở nước ta, theo ông Phương Trầm, Tư vấn 

trưởng Chuyển đổi số của FPT, để chuyển số cần phải làm ba điều: “Đầu tiên là sẵn 

sàng về phương diện lãnh đạo. Người lãnh đạo cần hiểu mình muốn gì và công nghệ 

có thể chuyển đổi công ty của mình thế nào. Thứ hai là sẵn sàng về phương diện tổ 

                                                 
1
 Dữ liệu đặc tả (Metadata) là những thông tin mô tả các đặc tính của dữ liệu như nội dung, định dạng, 

chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy cập, quản lý 

và lưu trữ dữ liệu. 
2
 Trương Hồ Hải, “Chính phủ mở trong bói cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và khả năng vận dụng 

vào Việt Nam”, trong sách Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Vũ Ngọc Anh và Nguyễn Thị Minh 

Hà (Đồng chủ biên) (2019), Chính phủ mở, chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại, Nxb. 

Hồng Đức, Hà Nội, tr. 80 – 81. 
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chức. Cần sự tham gia của cả tổ chức để làm nên sự chuyển đổi. Chúng ta cần đào tạo 

và phát triển nhân sự. Thứ ba là sẵn sàng về phương diện công nghệ. Điều này cần 

được phát triển song song với yếu tố nhân sự”
1
. 

(2) Đẩy mạnh xây dựng nền tảng thông minh, như: giao thông thông minh, đô thị 

thông minh, xây dựng nhà thông minh, v.v..  Trong đó, chúng ta cần chú trọng đẩy 

mạnh hoàn thiện hạ tầng ICTs, các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an toàn mạng, 

phát triển nguồn nhân lực ICTs. 

(3) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực ICTs, bao gồm cả: nâng cao trình độ, kỹ 

năng ICTs cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các chủ doanh nghiệp; đội ngũ 

kỹ sư ICTs và người dân. Trong đó, thực hiện các biện pháp nhằm thay đổi thói quan, 

nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc sử dụng 

các thiết bị thông minh và các ứng dụng thông minh để giải quyết công việc (ở những 

dịch vụ ở Việt Nam đã cung cấp: ngân hàng, thuế, hải quan, giải quyết thủ tục hành 

chính, v.v..). 

(4) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị nhà 

nước/quốc gia trong kỷ nguyên số ở Việt Nam, như: đổi mới tư duy pháp lý và công 

nghệ lập pháp phải được thay đổi mạnh mẽ từ chỗ thụ động, “chạy theo” sự việc, hiện 

tượng xã hội và quan hệ xã hội sang chủ động, đón đầu và định hướng cho quan hệ xã 

hội; bổ sung thêm các các quy phạm pháp luật có đủ khả năng kiểm soát các rủi ro có 

thể xảy ra trong tương lai (rủi ro về kinh tế, xã hội, thiên tai, địch hoạ); hoàn thiện các 

quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của người 

tiêu dùng, quyền tác giả, pháp luật về an toàn thực phẩm, … khi công nghệ in 3D, 4D 

được sử dụng phổ biến trong thiết kế, sản xuất linh kiện, cấu kiện, vật phẩm công 

nghiệp, tiêu dùng, bao gồm từ đồ vật, xe cộ, máy móc, nhà ở…đến thực phẩm và cả 

các bộ phận cơ thể người; quy định chặt chẽ về bảo vệ bí mật đời tư, bảo vệ an toàn 

thông tin, an ninh mạng, v.v..; ban hành các quy đinh về thừa nhận một số quan hệ xã 

hội mới, như: công nhận, áp dụng tiền kỹ thuật số, tiền điện tử; công nhận, áp dụng 

công nghệ chuỗi khối để lưu giữ hồ sơ công dân; chỉnh sửa gen và nhân bản (để chống 

lại một số căn bệnh hiểm nghèo và phục vụ trong nông nghiệp ứng phó biến đổi khí 

hậu); v.v..
2
. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ, TÍNH MỞ VÀ VÀI GỢI Ý CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM 

 

Lê Trung Nghĩa  

Hiệp hội Các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam 

Giấy phép nội dung: CC BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

Tóm tắt: Chuyển đổi số trong kỷ nguyên số thế kỷ XXI đưa loài người đi vào 

cuộc CMCN4, với nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Cùng với tính mở ngày 

một gia tăng trong nhiều lĩnh vực, chúng có thể tác động tới từng con người và xã hội 

theo các cách thức chưa từng thấy trước đó, đôi khi có vẻ như hoàn toàn trái ngược với 

các quan niệm và luật lệ được sử dụng để điều chỉnh các hành vi và hoạt động trong xã 

hội nhiều hoặc hàng ngàn năm qua. Bài viết đưa ra vài ví dụ điển hình như vậy cũng 

như vài gợi ý về chính sách của Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số sắp tới.  

Từ khóa: chuyển đổi số, CMCN4, mở và vô hình, mở là mặc định, dữ liệu mở, 

giáo dục mở, khoa học mở, luật, sở hữu trí tuệ, chính sách.  

A. Đặt vấn đề 

Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt 

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
1
, 

với tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đưa “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và 

thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, 

toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số 

an toàn, nhân văn, rộng khắp”. “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu 

kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu”.  

Chuyển đổi số gắn liền với các công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), 

và ngày nay trong kỷ nguyên số của thế kỷ 21, CNTT-TT không còn là một lĩnh vực 

đặc biệt nữa, mà là nền tảng của tất cả các hệ thống kinh tế đổi mới sáng tạo hiện đại. 

Chuyển đổi số là chuyển đổi từ những gì là truyền thống lâu đời hàng ngàn năm 

sang dạng kỹ thuật số chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Nhận biết được điều đó, 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng nêu lên một loạt nhiệm vụ, giải pháp tạo 

nền móng chuyển đổi số, đứng đầu là chuyển đổi nhận thức, tiếp đến là kiến tạo thể 

chế; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng; và cuối cùng là hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo 

trong môi trường số.  
                                                 
1 Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê 

duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030": 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=

detail&document_id=200163 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=200163
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=200163


84 

Vì chủ đề hội thảo lần này là “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và 

pháp luật”, bài viết này sẽ tập trung vào nội dung kiến tạo thể chế, nơi mà, theo 

Chương trình chuyển đổi số, có nhiều điểm rất mới trong việc gợi ý xây dựng và triển 

khai các chính sách phục vụ cho chuyển đổi số, ví dụ như:  

“Kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải 

pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đẩy phương thức quản lý mới đối với 

những mối quan hệ mới phát sinh, bao gồm:  

a) Chấp nhận thử nghiệm sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số 

khi quy định pháp lý chưa đầy đủ, rõ ràng, song song với việc hoàn thiện hành lang 

pháp lý.  

Xây dựng khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát cho hoạt động phát triển, thử 

nghiệm và áp dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số ở Việt 

Nam, quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm, để khuyến khích đổi 

mới, sáng tạo;  

b) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong 

các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát 

sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo 

c) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để 

tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian 

mạng; …”. 

B. Chuyển đổi số với triết lý MỞ 

B1. Triết lý MỞ 

“Tôi có một quả táo, bạn có một quả táo, chúng ta trao đổi cho nhau và mỗi 

người chúng ta vẫn có một quả táo. Tôi có một ý tưởng, bạn có một ý tưởng, chúng ta 

trao đổi cho nhau và mỗi người chúng ta có hai ý tưởng”.  

Đây là nguyên lý cộng lực để phát triển! Nguyên lý này dựa vào triết lý chia sẻ 

của MỞ! 

Quả táo là hiện thân của HỮU HÌNH, giống như mảnh đất, ngôi nhà, mỏ dầu, 

hòn đảo... Ý tưởng là hiện thân của VÔ HÌNH, giống như phần mềm, nội dung số, dữ 

liệu số…  

Nguyên lý cộng lực chỉ phát triển được với hai điều kiện cùng tồn tại là MỞ và 

VÔ HÌNH, bởi có VÔ HÌNH mà ĐÓNG thì cũng không đem lại giá trị vì không có 

chia sẻ, và vì thế, không thể mỗi người có hai ý tưởng được. 
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Hình 1. Nguyên lý cộng lực để phát triển 

Các tài nguyên HỮU HÌNH là các tài nguyên có xu hướng ngày một khan hiếm, 

ngày một cạn kiệt. Ngược lại, các tài nguyên VÔ HÌNH là các tài nguyên có xu hướng 

thừa thãi và ngày càng thừa thãi. 

B2. Chuyển đổi số, triết lý MỞ và quan niệm truyền thống  

Chuyển đổi số (Digital Transformation) có nhiều mức
1
. Mức đầu của chuyển đổi 

số là số hóa (Digitization) các đối tượng hoặc nội dung tài liệu truyền thống các dạng 

khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh hay video… để tạo ra các phiên bản dạng 

kỹ thuật số của chúng. Ví dụ như sử dụng máy quét (scanner) để biến một bức tranh vẽ 

trên giấy thành một tệp hình ảnh dạng số hóa của nó. Bằng cách này, một bức tranh 

hữu hình có thể sờ mó được đã biến thành phiên bản số hóa của nó không sờ mó được. 

Nói một cách khác, chuyển đổi số, với số hóa là mức đầu tiên của nó, sẽ biến các đối 

tượng hoặc nội dung tài liệu - gọi chung là tài nguyên - từ dạng HỮU HÌNH truyền 

thống thành các phiên bản kỹ thuật số của chúng, hay dữ liệu số, hay các tài nguyên 

VÔ HÌNH.  

Người Việt Nam có câu “tiền nào của nấy”, nhưng quan điểm này chỉ đúng với 

tài nguyên HỮU HÌNH và trong nhiều trường hợp lại rất sai với tài nguyên VÔ HÌNH. 

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế của hai nền tảng số là Google và Facebook và thử đặt 

câu hỏi “vì sao không ai phải trả tiền trong số khoảng 60 triệu người Việt Nam đang 

sử dụng các ứng dụng, dịch vụ của họ?” Hầu như ai cũng thấy là những dịch vụ đó là 

có chất lượng, tốt, khó bỏ một khi đã sử dụng. Nhưng vì sao không thu phí người dùng 

mà Google và Facebook lại giàu đến thế?
2
 Còn vô số các tài nguyên VÔ HÌNH tương 

tự của Google và Facebook mà bất kể người Việt Nam nào đang sử dụng máy tính hay 

điện thoại thông minh đã và đang trải nghiệm cũng ở dạng tự do không mất tiền để tải 

về để sử dụng tốt/rất tốt trong cuộc sống hàng ngày hiện nay.  

                                                 
1 Hồ Tú Bảo: Chuyển đổi số: Cơ hội tạo đột phá trong phát triển đất nước: 

https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Chuyen-doi-so-Co-hoi-tao-dot-pha-trong-phat-trien-dat-nuoc-20778 

2 Lê Trung Nghĩa, 2020: Chuyển đổi số: Cách tiếp cận mới về mở: https://tiasang.com.vn/-doi-

moi-sang-tao/Chuyen-doi-so-Cach-tiep-can-moi-ve-mo-25459 

https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Chuyen-doi-so-Co-hoi-tao-dot-pha-trong-phat-trien-dat-nuoc-20778
https://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/Chuyen-doi-so-Cach-tiep-can-moi-ve-mo-25459
https://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/Chuyen-doi-so-Cach-tiep-can-moi-ve-mo-25459
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Đi với MỞ, không có nghĩa là bạn muốn làm gì thì làm vì MỞ có các nguyên tắc 

của nó, bao gồm cả mô hình phát triển, mô hình cấp phép, mô hình kinh doanh, mô 

hình xây dựng và quản lý cộng đồng… và gần đây, nó thường được gắn với mô hình 

phát triển bền vững. MỞ bắt nguồn từ phong trào phần mềm tự do từ những năm 1980, 

sau đó là phần mềm nguồn mở (PMNM) từ năm 1998. Triết lý của chúng là nền tảng 

cho các khái niệm mở khác, xuất hiện vào đầu thế kỷ 21 như phần cứng mở (phần 

cứng nguồn mở), học liệu mở, giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, truy cập mở, dữ 

liệu mở và khoa học mở .v.v. Bắt nguồn từ phần mềm, MỞ bây giờ đã lan sang nhiều 

lĩnh vực khác của xã hội. 

C. Xu thế MỞ của thế giới là không thể đảo ngƣợc 

C1. Phát triển công nghệ mở trong quân đội Mỹ và chính sách PMNM của 

Ủy ban châu Âu trong các năm 2020-2023   

Vào những năm đầu của thế kỷ 21, quân đội Mỹ đã có kế hoạch lộ trình phát 

triển công nghệ mở
1
 dựa vào tính mở cho các phần mềm quân sự và sau khi triển khai 

thực tế đã đưa ra 15 hạng mục khuyến cáo để phát triển công nghệ mở thành công
2
, 

cùng với nó là để phát triển thành công các phần mềm trong quân đội Mỹ. Hai hạng 

mục đầu trong số 15 hạng mục đó là:  

1. Cộng đồng trước, công nghệ sau 

2. Mở là mặc định, đóng chỉ khi cần 

Lý lẽ của việc phát triển công nghệ mở và PMNM trong quân đội Mỹ là phần 

mềm ngày nay được sử dụng để chế tạo và điều khiển các vũ khí trong quân đội, 

chúng không thể bị phụ thuộc chỉ vào một nhà cung cấp phần mềm độc quyền duy 

nhất, điều thường thấy và là đặc tính cơ bản của các phần mềm nguồn đóng, vì khi có 

xung đột và/hoặc chiến tranh, sự thắng hay bại trong xung đột và/hoặc cuộc chiến 

không được phép phụ thuộc vào cái gật hay lắc đầu của ông giám đốc của nhà cung 

cấp phần mềm độc quyền duy nhất đó.  

Điều này cũng chỉ ra một nguyên lý cơ bản, đó là, không giống như phần mềm sở 

hữu độc quyền phụ thuộc và một nhà cung cấp phần mềm độc quyền duy nhất, PMNM 

là của chung cộng đồng phát triển và ứng dụng của chính dự án phần mềm đó, chứ 

không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ công ty nào. Vì vậy, một khi bạn sử dụng phần 

                                                 
1 J C Herz, Mark Lucas, and John Scott: Open Technology Development  Roadmap Plan, 2006: 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a450769.pdf. Bản dịch sang tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có 

tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/ildow3b0qx39f59/OTD-Roadmap-Final-Vi-

29122011.pdf?dl=0 

2 John Scott, David A. Wheeler, Mark Lucas, and J.C. Herz.: Open Technology Development 

(OTD): Lessons Learned & Best Practices for Military Software, V1.0, 2011. 

https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/FOSS/OTD-lessons-learned-military-signed.pdf, CC 

BY-SA 3.0. Bản dịch sang tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/7dr3l68df0n8qkd/OTD-Lessons-Learned-And-Best-Practices-For-

Military-Software-Vi.pdf?dl=0, trang 42. 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a450769.pdf
https://www.dropbox.com/s/ildow3b0qx39f59/OTD-Roadmap-Final-Vi-29122011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ildow3b0qx39f59/OTD-Roadmap-Final-Vi-29122011.pdf?dl=0
https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/FOSS/OTD-lessons-learned-military-signed.pdf
https://www.dropbox.com/s/7dr3l68df0n8qkd/OTD-Lessons-Learned-And-Best-Practices-For-Military-Software-Vi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7dr3l68df0n8qkd/OTD-Lessons-Learned-And-Best-Practices-For-Military-Software-Vi.pdf?dl=0
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mềm nguồn mở, bạn sẽ không bị khóa trói (lock in) vào bất kỳ nhà cung cấp nào. 

Ngày 21/10/2020, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố chiến lược phần mềm nguồn 

mở giai đoạn 2020-2023 với nguyên tắc hàng đầu là „Nghĩ Mở‟. Tầm nhìn và mục tiêu 

hàng đầu của nó có thể được tóm tắt như sau:  

 1. Tầm nhìn. “Ủy ban [châu Âu] tận dụng sức mạnh có tính biến đổi, đổi mới 

sáng tạo và cộng tác của nguồn mở, khuyến khích việc chia sẻ và sử dụng lại các giải 

pháp phần mềm, tri thức và sự tinh thông, để phân phối tốt hơn các dịch vụ của châu 

Âu làm giàu cho xã hội và tập trung vào việc giảm các chi phí cho xã hội”.  

 2. Các mục tiêu. Chiến lược nguồn mở đưa ra 5 mục tiêu, gồm: (1) Tiến bộ 

hướng tới tự chủ số  Digital Autonomy ; (2) Triển khai chiến lược số; (3) Chia sẻ và sử 

dụng lại có lợi cho tất cả mọi người; (4) Đóng góp cho xã hội tri thức; và (5) Xây dựng 

dịch vụ công cấp độ thế giới.  

Mục tiêu quan trọng nhất chính là mục tiêu (1)  Tiến bộ hướng tới tự chủ số, 

được nêu cụ thể như sau: “Nguồn mở tác động tới sự tự chủ số của châu Âu… nguồn 

mở có thể trao cho châu Âu cơ hội tạo lập và duy trì tiếp cận số độc lập, của riêng 

mình và duy trì sự kiểm soát các quy trình của mình, thông tin của mình và công nghệ 

của mình, vì:  

 a) nguồn mở là độc lập với các công ty và quốc gia. Nó tối thiểu hóa rủi ro bị 

khóa trói và bị vướng vào những tai tiếng chính trị hoặc tranh chấp thương mại; 

 b) nguồn mở là mô hình hàng đầu và vốn dĩ cung cấp nền tảng mềm dẻo nhất 

để phát triển phần mềm trong lĩnh vực số, từ chuỗi khối, điện toán hiệu năng cao và trí 

tuệ nhân tạo cho tới Internet của vạn vật;  

 c) tận dụng nguồn mở, châu Âu có thể nghĩ ra cách tiếp cận điện toán đám mây 

và phần mềm như một dịch vụ, cân bằng các ưu điểm và rủi ro của chúng.  

 d) bằng việc mở thúc đẩy lòng tin ở Liên minh [châu Âu] và các cơ sở của nó. 

 e) với nguồn mở, châu Âu đầu tư vào vị thế độc lập và cạnh tranh của riêng 

mình trong các lĩnh vực công nghệ đó. Nó có thể tập trung vào một xã hội thông tin 

mở, phi tập trung hóa mà cũng sẽ hỗ trợ cho các tác nhân và tính công bằng tài chính 

của châu Âu; và  

 f) nguồn mở tạo ra các dịch vụ phi tập trung hóa, liên đoàn hóa có khả năng có 

thể kiểm tra được độc lập. Nó cho phép châu Âu xây dựng các giải pháp trong sự hài 

hòa với các giá trị của nó: thống nhất trong đa dạng, mở và hòa nhập, không phân 

biệt đối xử, và tôn trọng tính riêng tư.”   

Giống với việc phát triển công nghệ mở của Mỹ được nêu ở trên, nguyên tắc 

„MỞ là mặc định‟ được nêu rõ trong triển khai chiến lược phần mềm nguồn mở của 

EC, như: 
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“Môi trường phát triển phần mềm mặc định của chúng ta là dựa vào các công cụ 

phần mềm nguồn mở.”
1
 

“Thiết lập và thúc đẩy mặc định nguồn trong nội bộ [EC]” trong “Các hành 

động chính của chiến lược nguồn mở”
2
 

Điểm nhấn:  

Ứng dụng và phát triển PMNM là đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và 

đảm bảo an ninh của từng quốc gia, đặc biệt trong kỷ nguyên số. Mở là mặc định!. Vì 

thế luật nên được điều chỉnh để tạo thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển PMNM.  

Việc phát triển PMNM thường được thực hiện trong một dự án có sự đóng góp 

của cả cộng đồng các lập trình viên và cộng đồng những người sử dụng
3
 ở phạm vi 

toàn cầu như trên Hình 2. Số lượng các lập trình viên của một dự án phát triển PMNM 

là khác nhau tùy vào từng dự án, trong số đó có những dự án có cộng đồng các lập 

trình viên lên tới hàng ngàn người, ví dụ như các dự án phát triển nhân Linux (hơn 

1.300)
4
, Debian (hơn 1.500) hay RedHat (hơn 1800)

5
. Ở thời điểm hiện tại, theo 

Software Heritage
6
, các lập trình viên của khoảng 144 triệu dự án PMNM sáng tạo ra 

khoảng hơn 9 tỷ tệp mã nguồn PMNM trên thế giới thông qua Internet, điều minh 

chứng cho số lượng khổng lồ các lập trình viên - người sáng tạo chỉ trong lĩnh vực 

phát triển PMNM tới nay.   

                                                 
1 European Commission (EC), 2020: COMMUNICATION TO THE COMMISSION OPEN 

SOURCE SOFTWARE STRATEGY 2020 – 2023: Think Open. EC, 21/10/2020: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf. Bản dịch sang 

tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/8cmc3usjrjx5aq1/en_ec_open_source_strategy_2020-2023_Vi-

29102020.pdf?dl=0, trang 17 

2 European Commission (EC), 2020: COMMUNICATION TO THE COMMISSION OPEN 

SOURCE SOFTWARE STRATEGY 2020 – 2023: Think Open. EC, 21/10/2020: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf. Bản dịch sang 

tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/8cmc3usjrjx5aq1/en_ec_open_source_strategy_2020-2023_Vi-

29102020.pdf?dl=0 , bảng trang 19 

3 The Linux Foundation, 2011: Understanding the Open Source Development Model: 

http://www2.thelinuxfoundation.org/understanding-open-source-development-model. Bản dịch sang 

tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại: 

https://www.dropbox.com/s/3s6dbuatgqnmsl6/lf_os_devel_model-Vi-31012012.pdf 

4 Jonathan Corbet et al., March 2012: Linux Kernel DevelopmentHow Fast it is Going, Who is 

Doing It,What They are Doing, and Who isSponsoring It. Bản dịch sang tiếng Việt của Lê Trung 

Nghĩa có tại: https://www.dropbox.com/s/386z85gsawuuety/lf_who_writes_linux_2012-Vi-

18042012.pdf 

5 Jesús M. González-Barahona et al., September 2009: Introduction to Free Software: 

http://ftacademy.org/sites/ftacademy.org/files/materials/fta-m1-intro_to_FS-v1.pdf. Bản dịch sang 

tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/6ermd5ljljoq56q/GioiThieuPhanMemTuDo-Th9-2012.pdf?dl=0 

6 Software Heritage: https://www.softwareheritage.org/ 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf
https://www.dropbox.com/s/8cmc3usjrjx5aq1/en_ec_open_source_strategy_2020-2023_Vi-29102020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8cmc3usjrjx5aq1/en_ec_open_source_strategy_2020-2023_Vi-29102020.pdf?dl=0
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf
https://www.dropbox.com/s/8cmc3usjrjx5aq1/en_ec_open_source_strategy_2020-2023_Vi-29102020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8cmc3usjrjx5aq1/en_ec_open_source_strategy_2020-2023_Vi-29102020.pdf?dl=0
http://www2.thelinuxfoundation.org/understanding-open-source-development-model
https://www.dropbox.com/s/3s6dbuatgqnmsl6/lf_os_devel_model-Vi-31012012.pdf
https://www.dropbox.com/s/386z85gsawuuety/lf_who_writes_linux_2012-Vi-18042012.pdf
https://www.dropbox.com/s/386z85gsawuuety/lf_who_writes_linux_2012-Vi-18042012.pdf
http://ftacademy.org/sites/ftacademy.org/files/materials/fta-m1-intro_to_FS-v1.pdf
https://www.dropbox.com/s/6ermd5ljljoq56q/GioiThieuPhanMemTuDo-Th9-2012.pdf?dl=0
https://www.softwareheritage.org/
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Hình 2. Phát triển phần mềm nguồn mở có sự tham gia của cả cộng đồng các lập 

trình viên và cộng đồng những người sử dụng  

Điểm nhấn:  

Hệ thống sở hữu trí tuệ được xây dựng từ khoảng 500 năm trước có lẽ thích hợp 

và hoạt động tốt với môi trường không có Internet với số lượng nhà sáng tạo riêng lẻ 

và không nhiều, trong khi việc có hàng ngàn lập trình viên, chưa kể tới các đóng góp 

có tính sáng tạo của cộng đồng người sử dụng, để cùng sáng tạo ra một PMNM của 

chung cộng đồng thông qua Internet đang trở thành rất phổ biến ngày nay. Nghịch lý 

là, nhờ có Internet, đổi mới sáng tạo đã được cải thiện căn bản, trong khi hệ thống 

luật sở hữu trí tuệ hầu như không thay đổi mấy.  

C2. Cuộc chiến thƣơng mại Mỹ – Trung và chƣơng trình Mạng sạch - 

Không làm chủ công nghệ, thì không có tự chủ số quốc gia, không có an ninh 

mạng thực sự  

Ngày 05/08/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố mở rộng mạng sạch để bảo vệ 

các tài sản của nước Mỹ
1
, chống lại sự mất an ninh mạng và an toàn thông tin các hệ 

thống mạng của nước Mỹ từ phía các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc. Chương 

trình mạng sạch với 5 khía cạnh gồm: (1) Nhà mạng sạch; (2) Kho lưu trữ sạch; (3) 

Các ứng dụng sạch; (4) Đám mây sạch; (5) Cáp mạng sạch.   

                                                 
1 Website Bộ Ngoại giao Mỹ: Announcing the Expansion of the Clean Network to Safeguard 

America‟s Assets: https://www.state.gov/announcing-the-expansion-of-the-clean-network-to-

safeguard-americas-assets/. Bản dịch sang tiếng Việt có tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/3uapkuffv858vgo/Announcing%20the%20Expansion%20of%20the%20C

lean%20Network%20to%20Safeguard%20America%E2%80%99s%20Assets.pdf?dl=0 

https://www.state.gov/announcing-the-expansion-of-the-clean-network-to-safeguard-americas-assets/
https://www.state.gov/announcing-the-expansion-of-the-clean-network-to-safeguard-americas-assets/
https://www.dropbox.com/s/3uapkuffv858vgo/Announcing%20the%20Expansion%20of%20the%20Clean%20Network%20to%20Safeguard%20America’s%20Assets.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3uapkuffv858vgo/Announcing%20the%20Expansion%20of%20the%20Clean%20Network%20to%20Safeguard%20America’s%20Assets.pdf?dl=0
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Bản chất của chương trình mạng sạch, ngoài việc để loại bỏ các yếu tố Trung 

Quốc ra khỏi các hệ thống mạng của nước Mỹ, thì chính là sự làm chủ công nghệ của 

các tập đoàn, công ty Mỹ và có thể của các đối tác của Mỹ, đối với tất cả các thành 

phần tạo nên hệ thống mạng CNTT-TT của nước Mỹ, các thành phần mà nước Mỹ và 

các đồng minh của mình có thể làm chủ được. Nói cách khác, nó là tiếp cận tự chủ số 

của Mỹ, hệt như những gì Liên minh châu Âu mong muốn như được nêu ở trên, nó 

cho thấy rõ ràng rằng nếu bạn không làm chủ được công nghệ mạng, bao gồm cả chuỗi 

cung ứng sản phẩm của các công nghệ mạng đó, thì trên thực tế bạn không/chưa có 

được an ninh mạng và an toàn thông tin các hệ thống mạng của bạn.  

Làm thế nào để đạt được 5 khía cạnh nêu trên là câu hỏi được đặt ra với các nhà 

lãnh đạo và bất kỳ ai đang làm việc trong lĩnh vực CNTT-TT, để tránh khả năng an 

ninh mạng và an toàn thông tin các hệ thống mạng CNTT-TT của Việt Nam bị rơi vào 

hoàn cảnh
1
:  

“Căn nhà của chúng ta được xây trên nền móng của người khác nhưng một số 

người cứ cho rằng chúng ta có các quyền sở hữu tài sản vĩnh cửu và tuyệt đối. Điều 

đáng lo ngại là những người có quan điểm này đang lừa dối các lãnh đạo, công chúng 

và ngay chính họ”.  

Đối với Việt Nam, đây chính là bài toán cần tính tới về lâu dài, và nhiều khả 

năng, việc đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin của Việt Nam chỉ có thể dựa 

vào ứng dụng và phát triển công nghệ MỞ, điều mà thế hệ các lập trình viên phần 

mềm và nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông của Việt Nam hiện nay 

không/chưa làm được, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các thế hệ sau này 

của Việt Nam cũng không có khả năng làm được.  

Điểm nhấn:  

Thế hệ các lập trình viên và nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông  CNTT-

TT  hiện nay của Việt Nam không/chưa có khả năng đảm bảo an ninh mạng và an toàn 

thông tin cho Việt Nam không đồng nghĩa các thế hệ sau cũng không có khả năng làm 

được. Vì vậy, cần nhanh chóng thay đổi các chính sách có liên quan để tạo thuận lợi 

cho các thế hệ sau bằng việc nắm lấy tiếp cận „Đứng trên vai những người khổng lồ‟ 

là cộng đồng nguồn mở của thế giới để các thế hệ sau có thể từng bước hướng tới làm 

chủ được công nghệ.  

C3. Truy cập mở và các chính sách truy cập mở tới các xuất bản phẩm và 

dữ liệu  

Được truyền cảm hứng từ triết lý và tinh thần của phong trào phần mềm nguồn 

                                                 
1 Lê Trung Nghĩa, 2020: Ý kiến đóng góp cho UBKHCNMT Quốc hội: thẩm tra một số nội 

dung cụ thể về lĩnh vực CNTT-TT trong các nghị quyết của QH  cuộc họp ngày 04/08/2020 tại trụ sở 

các cơ quan Quốc hội, 22 Hùng Vương - Hà Nội: 

https://www.dropbox.com/s/fgyzot00yyfvska/GopY_UBKHCNMT_04082020.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/fgyzot00yyfvska/GopY_UBKHCNMT_04082020.pdf?dl=0
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mở (và phần mềm tự do), các tuyên bố BBB đã được đưa ra, và chúng là nền tảng cơ 

bản của phong trào truy cập mở (Open Access) thế giới, ấy là: (1) Budapest năm 2002; 

(2) Berlin năm 2003; và (3) Bethesda năm 2003
1
. Dựa vào các tuyên bố BBB, 

UNESCO đã đưa ra định nghĩa truy cập mở
2
 như sau:  

“Với “truy cập mở” tới tài liệu, chúng tôi ngụ ý sự sẵn sàng tự do của nó trên 

Internet công cộng, cho phép bất kỳ ai đọc, tải về, phân phối, in, tìm kiếm, hoặc liên 

kết tới các văn bản toàn văn của tài liệu đó, khai thác sâu chúng để đánh chỉ mục, 

truyền chúng như dữ liệu tới các phần mềm, hoặc sử dụng chúng vì bất kỳ mục đích 

hợp pháp nào khác, không có các rào cản về tài chính, pháp lý, hoặc kỹ thuật khác với 

các rào cản không thể tách rời khỏi việc giành được sự truy cập tới bản thân 

Internet.” 

Phong trào truy cập mở có các bước tiến hóa của nó trong chính sách và hành 

động thực tế. Tại châu Âu, các chính sách của Ủy ban châu Âu (EC) về truy cập mở 

tới các xuất bản phẩm và dữ liệu là kết quả của các nghiên cứu đi từ thí điểm với một 

vài lĩnh vực nghiên cứu khoa học cho tới tất cả các lĩnh vực, đi từ các xuất bản phẩm 

cho tới dữ liệu nghiên cứu, đi từ việc người sử dụng phải trả tiền cho các nhà xuất bản 

để được truy cập và đọc các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học sang (các) 

tác giả phải trả tiền (cho các khoản phí xử lý bài báo và/hoặc sách để được đăng trên 

các tạp chí) và tiến tới cả người sử dụng cũng như (các) tác giả đều không phải trả tiền 

thuê bao và xử lý bài báo, một cách tương ứng, mà trách nhiệm đó thuộc về các nhà 

cấp vốn nghiên cứu, trong khi việc truy cập tới các bài báo và dữ liệu nghiên cứu được 

xuất bản sẽ là đầy đủ và tức thì tại thời điểm xuất bản, không có thời hạn cấm vận
3
. 

Châu Âu ngày 22/02/2019 chính sách cấp phép mở với CC BY và CC0, cụ thể 

như sau:  

Điều 1. Giấy phép Công cộng Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế  CC BY 

4.0  được phê chuẩn như là giấy phép mở cho chính sách sử dụng lại của Ủy ban theo 

Điều 6 của Quyết định 2011/833/EU. [CC BY 4.0 là dạng giấy phép Creative 

Commons mà người sử dụng chỉ cần thừa nhận ghi công đúng cho tác giả, còn lại họ 

có quyền chia sẻ, pha trộn  sửa , kể cả sử dụng cho các mục đích thương mại]  

Điều 2. Không ảnh hưởng tới điều trước, dữ liệu thô, siêu dữ liệu hoặc các tài 

liệu khác có bản chất tương đương có thể được phân phối cách khác theo các điều 

                                                 
1 Lê Trung Nghĩa, 2018: Phát triển nguồn tài liệu mở, yêu cầu tất yếu để xây dựng thư viện điện 

tử/ thư viện số trong CMCN4  phiên bản đầy đủ : https://letrungnghia.mangvn.org/Author/phat-trien-

nguon-tai-lieu-mo-yeu-cau-tat-yeu-de-xay-dung-thu-vien-dien-tu-thu-vien-so-trong-cmcn4-phien-ban-

day-du-6079.html 

2 UNESCO: What is Open Access: https://en.unesco.org/open-access/what-open-access 

3 Lê Trung Nghĩa, 2019: Hành trình đi tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì ở Liên minh châu Âu 

tới các xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu - vài gợi ý cho Việt Nam: 

https://letrungnghia.mangvn.org/Author/hanh-trinh-di-toi-truy-cap-mo-day-du-va-tuc-thi-o-lien-minh-

chau-au-toi-cac-xuat-ban-pham-va-du-lieu-nghien-cuu-vai-goi-y-cho-viet-nam-6232.html 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://letrungnghia.mangvn.org/Author/phat-trien-nguon-tai-lieu-mo-yeu-cau-tat-yeu-de-xay-dung-thu-vien-dien-tu-thu-vien-so-trong-cmcn4-phien-ban-day-du-6079.html
https://letrungnghia.mangvn.org/Author/phat-trien-nguon-tai-lieu-mo-yeu-cau-tat-yeu-de-xay-dung-thu-vien-dien-tu-thu-vien-so-trong-cmcn4-phien-ban-day-du-6079.html
https://letrungnghia.mangvn.org/Author/phat-trien-nguon-tai-lieu-mo-yeu-cau-tat-yeu-de-xay-dung-thu-vien-dien-tu-thu-vien-so-trong-cmcn4-phien-ban-day-du-6079.html
https://en.unesco.org/open-access/what-open-access
https://letrungnghia.mangvn.org/Author/hanh-trinh-di-toi-truy-cap-mo-day-du-va-tuc-thi-o-lien-minh-chau-au-toi-cac-xuat-ban-pham-va-du-lieu-nghien-cuu-vai-goi-y-cho-viet-nam-6232.html
https://letrungnghia.mangvn.org/Author/hanh-trinh-di-toi-truy-cap-mo-day-du-va-tuc-thi-o-lien-minh-chau-au-toi-cac-xuat-ban-pham-va-du-lieu-nghien-cuu-vai-goi-y-cho-viet-nam-6232.html
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khoản của hiến tặng vào phạm vi công cộng theo Creative Commons  CC0 1.0  [Đây 

là giấy phép dạng No Rights Reserved - Không giữ lại quyền gì].  

Câu nổi bật khác ở châu Âu là khi Liên minh S (cOAlition S) - liên minh của hơn 

20 nhà cấp vốn nghiên cứu cấp quốc gia, châu Âu và các nhà từ thiện chuyên cấp vốn 

cho nghiên cứu khoa học trên thế giới, vào tháng 9/2018 đã đưa ra Kế hoạch S (Plan 

S) với nguyên tắc: kể từ 01/01/2021, tất cả các xuất bản phẩm khoa học là kết quả từ 

nghiên cứu được các trợ cấp của nhà nước cấp vốn phải được xuất bản trên các tạp chí 

hoặc các nền tảng tuân thủ truy cập mở
1
.  

Tại Mỹ, vào tháng 02/2013, Nhà Trắng đã ban hành chỉ thị
2
 

3
 yêu cầu các cơ 

quan liên bang “với ngân sách hàng năm hơn 100 triệu USD trong chi tiêu thực hiện 

ghiên cứu và phát triển” phải xây dựng, trong vòng 6 tháng, kế hoạch làm cho các xuất 

bản phẩm được rà soát lại ngang hàng được tạo ra trực tiếp từ vốn cấp của liên bang sẽ 

phải “truy cập được công khai để tìm kiếm, truy xuất và phân tích được”. 

Có thể xem nhiều số liệu thống kê khác nhau về các kho truy cập mở trên thế 

giới
4
, ví dụ như về số lượng các kho truy cập mở theo quốc gia như trên Hình 3.  

Không chỉ có châu Âu, Mỹ và một số nước có các chính sách truy cập mở tới các 

xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu, nhiều tổ chức quốc tế cũng có chính sách truy 

cập mở tới các xuất bản phẩm của họ bằng việc sử dụng các giấy phép mở Creative 

Commons, như của Ngân hàng Thế giới – WB (2012)
5
, UNESCO (2013)

6
, và WIPO 

(2016)
7
.v.v.  

                                                 
1 cOAlition S: Plan S: https://www.coalition-s.org/ 

2 Executite Office of the President, Office of Science and Technology Policy, 22/02/2013: 

MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES: 

https://web.archive.org/web/20170112020320/http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsite

s/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf 

3 Timothy Vollmer, 22/02/2013: White House issues directive supporting public access to 

publicly funded research: https://creativecommons.org/2013/02/22/white-house-issues-directive-

supporting-public-access-to-publicly-funded-research/ 

4 JISC: OpenDOAR Statistics: https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html. 

Truy cập ngày 01/11/2020 

5 World Bank, April 2012: World Bank Open Access Policyfor Formal Publications: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/992881468337274796/pdf/6783000PP00OFF0icy0Appro

ved0April2.pdf. Bản dịch sang tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại: 

https://www.dropbox.com/s/n8kfkeiia6ff49w/6783000PP00OFF0icy0Approved0April2-Vi-

28072016.pdf?dl=0 

6 UNESCO, 31/07/2013: Open Access PolicyconcerningUNESCOpublications: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_rev2.pdf. Bản dịch 

sang tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại: 

https://www.dropbox.com/s/u7cfwm9rgt3ibut/oa_policy_rev2-Vi-27072016.pdf?dl=0 

7 WIPO, 15/11/2016: USE OF THE CREATIVE COMMONS IGO LICENSES Under the WIPO 

Open Access Policy: https://www.wipo.int/export/sites/www/tools/en/cc_igo_licenses.pdf. Bản dịch 

sang tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại: https://www.dropbox.com/s/aor9bb4uxhj47g1/WIPO-

Uses-CC-IGO-Since-15112016.pdf?dl=0 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
https://www.coalition-s.org/
https://web.archive.org/web/20170112020320/http:/www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
https://web.archive.org/web/20170112020320/http:/www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
https://creativecommons.org/2013/02/22/white-house-issues-directive-supporting-public-access-to-publicly-funded-research/
https://creativecommons.org/2013/02/22/white-house-issues-directive-supporting-public-access-to-publicly-funded-research/
https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/992881468337274796/pdf/6783000PP00OFF0icy0Approved0April2.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/992881468337274796/pdf/6783000PP00OFF0icy0Approved0April2.pdf
https://www.dropbox.com/s/n8kfkeiia6ff49w/6783000PP00OFF0icy0Approved0April2-Vi-28072016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n8kfkeiia6ff49w/6783000PP00OFF0icy0Approved0April2-Vi-28072016.pdf?dl=0
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_rev2.pdf
https://www.dropbox.com/s/u7cfwm9rgt3ibut/oa_policy_rev2-Vi-27072016.pdf?dl=0
https://www.wipo.int/export/sites/www/tools/en/cc_igo_licenses.pdf
https://www.dropbox.com/s/aor9bb4uxhj47g1/WIPO-Uses-CC-IGO-Since-15112016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aor9bb4uxhj47g1/WIPO-Uses-CC-IGO-Since-15112016.pdf?dl=0
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Hình 3. Số lượng các kho truy cập mở trên thế giới theo quốc gia 

Điểm nhấn: 

Theo truyền thống, người sử dụng các kết quả nghiên cứu phải trả tiền để được 

tiếp cận các kết quả đó. Nhưng với truy cập mở thì khác, dù nó tiến hóa theo từng 

bước, ban đầu là người sử dụng không phải trả tiền để truy cập được chúng mà là các 

tác giả các bài báo khoa học phải trả các khoản phí xử lý bài báo – APC (Article 

Processing Charges ; bước tiếp sau là cả người sử dụng và tác giả đều không phải trả 

tiền APC mà các nhà cấp vốn nghiên cứu sẽ phải trả. Trong quá trình chuyển đổi đó, 

luật và các chính sách liên quan chắc chắn phải thay đổi
1
.  

C4. Dữ liệu Mở 

Định nghĩa dữ liệu mở
2
:  

Dữ liệu Mở là dữ liệu mà bất kỳ ai cũng có thể tự do không mất tiền để sử dụng, 

sử dụng lại và phân phối lại, chỉ tuân thủ, nhiều nhất, yêu cầu thừa nhận ghi công và 

chia sẻ tương tự.  

Dữ liệu, bao gồm dữ liệu mở, được coi là nguyên liệu thô cho các công nghệ 

đương thời giúp tiếp cận và/hoặc phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(CMCN4) như trí tuệ nhân tạo - AI (Artificial intelligence), Internet của Vạn vật - IoT 

(Internet of Things), dữ liệu lớn (Big Data) .v.v.  

                                                 
1 Lê Trung Nghĩa, 2019: Hành trình đi tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì ở Liên minh châu Âu 

tới các xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu - vài gợi ý cho Việt Nam: 

https://letrungnghia.mangvn.org/Author/hanh-trinh-di-toi-truy-cap-mo-day-du-va-tuc-thi-o-lien-minh-

chau-au-toi-cac-xuat-ban-pham-va-du-lieu-nghien-cuu-vai-goi-y-cho-viet-nam-6232.html  

2 Open Knowledge Foundation: Open Data Handbook, What is Open Data?: 

https://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/ 

https://letrungnghia.mangvn.org/Author/hanh-trinh-di-toi-truy-cap-mo-day-du-va-tuc-thi-o-lien-minh-chau-au-toi-cac-xuat-ban-pham-va-du-lieu-nghien-cuu-vai-goi-y-cho-viet-nam-6232.html
https://letrungnghia.mangvn.org/Author/hanh-trinh-di-toi-truy-cap-mo-day-du-va-tuc-thi-o-lien-minh-chau-au-toi-cac-xuat-ban-pham-va-du-lieu-nghien-cuu-vai-goi-y-cho-viet-nam-6232.html
https://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/
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Khóa học cơ bản về Dữ liệu Mở trong chương trình học tập điện tử trên Cổng Dữ 

liệu châu Âu có bài „Vì sao chúng ta cần cấp phép?
1
‟ giải thích rõ rằng:  

  Không có giấy phép, dữ liệu là không thực sự mở. 

  Giấy phép nói cho bất kỳ ai là họ có thể truy cập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu 

của bạn. 

  Trừ phi bạn có giấy phép, dữ liệu có thể „sẵn sàng công khai‟, nhưng những 

người sử dụng sẽ không có sự cho phép để truy cập, sử dụng và chia sẻ nó theo các 

luật bản quyền hoặc cơ sở dữ liệu. 

Nó cũng nêu rõ các giấy phép Creative Commons được sử dụng rộng rãi cho nội 

dung mở. Phiên bản 4.0 xem xét rõ ràng việc cấp phép cho dữ liệu. Có 3 phiên bản của 

giấy phép mở Creative Commons:  

  Public domain - Phạm vi công cộng: (CC0)
2
 

  Attribution - Ghi công: (CC-BY v4.0)
3
 

  Attribution & Share-Alike - Ghi công & Chia sẻ Tương tự: (CC-BY-SA v4.0)
4
 

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, trong đó có nội dung về 

dữ liệu mở, trong khi chưa có bất kỳ văn bản pháp quy nào của chính phủ về cấp phép 

mở và/hoặc sử dụng các giấy phép mở như ở các quốc gia và/hoặc tổ chức quốc tế 

được nêu ở phần trên.  

Điểm nhấn:  

Tính cấp bách phải có các quy định về cấp phép mở và hoặc sử dụng các giấy 

phép mở ở Việt Nam hiện nay, chúng có thể liên quan tới việc điều chỉnh luật sở hữu 

trí tuệ và/hoặc các luật và các văn bản pháp lý có liên quan.  

C5. Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) và Khuyến cáo TNGDM của 

UNESCO  

Ngày 25/11/2019, 193 quốc gia đã phê chuẩn Khuyến cáo Tài nguyên Giáo dục 

Mở (TNGDM) của UNESCO
5
, khẳng định việc phát triển TNGDM là xu thế không 

thể đảo ngược của thế giới! 

Định nghĩa TNGDM trong Khuyến cáo TNGDM của UNESCO ngày 

                                                 
1 European Data Portal: Why do we need to license?: 

https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module4/#/id/co-01. Bản dịch sang tiếng Việt của Lê 

Trung Nghĩa có tại địa chỉ: https://giaoducmo.avnuc.vn/du-lieu-mo/bai-4-vi-sao-chung-ta-can-cap-

phep-140.html  

2 Creative Commons: CC0 1.0: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 

3 Creative Commons: CC BY v4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

4 Creative Commons: CC BY-SA v4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

5 UNESCO, 25/11/2019: Recommendation on Open Educational Resources (OER): 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Dạng PDF: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf.multi.page=3. Bản dịch từ 

tiếng Anh sang tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại: 

https://www.dropbox.com/s/o6lml26uw88ear2/DCPMS_U1911920_Vi-04122019.pdf?dl=0 

https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module4/#/id/co-01
https://giaoducmo.avnuc.vn/du-lieu-mo/bai-4-vi-sao-chung-ta-can-cap-phep-140.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/du-lieu-mo/bai-4-vi-sao-chung-ta-can-cap-phep-140.html
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf.multi.page=3
https://www.dropbox.com/s/o6lml26uw88ear2/DCPMS_U1911920_Vi-04122019.pdf?dl=0
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25/11/2019:  

  Tài nguyên Giáo dục Mở  TNGDM  là các tư liệu dạy, học và nghiên cứu ở bất 

kỳ định dạng và phương tiện nào mà nằm trong phạm vi công cộng hoặc có bản quyền 

đã được phát hành theo một giấy phép mở, cho phép những người khác không mất chi 

phí để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy biến thích nghi và phân phối lại. 

  Giấy phép mở tham chiếu tới giấy phép tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của 

người nắm giữ bản quyền và đưa ra sự cho phép trao cho công chúng các quyền để 

truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy biến thích nghi và phân phối lại các tư liệu 

giáo dục. 

Không phải tất cả các giấy phép trong hệ thống giấy phép Creative Commons 

đều thích hợp để gắn cho một tài nguyên nhằm biến nó thành tài nguyên giáo dục mở 

(TNGDM), như được mô tả trên Hình 4.   

Hình 4. Các giấy phép Creative Commons cho tài nguyên giáo dục mở (OER)
1
 

Điểm nhấn:  

Bản thân việc cấp phép mở nằm trong định nghĩa của tài nguyên giáo dục mở 

 TNGDM ! Nó gợi ý cho bất kỳ ai muốn làm việc với TNGDM, trước hết phải làm việc 

với cấp phép mở! 

Tiền thân của khái niệm TNGDM là khái niệm học liệu mở (OpenCourseWare) 

bắt nguồn từ Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Massachusetts Institute of 

                                                 
1 UNESCO-UNEVOC, 2018: OER in TVET - Open Educational Resources for Skills 

Development: https://unevoc.unesco.org/up/OER-in-TVET.pdf, CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt 

của Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/bbkt7x57zg60gu8/OER-in-TVET_Vi-

19082018.pdf?dl=0. 

https://unevoc.unesco.org/up/OER-in-TVET.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.dropbox.com/s/bbkt7x57zg60gu8/OER-in-TVET_Vi-19082018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bbkt7x57zg60gu8/OER-in-TVET_Vi-19082018.pdf?dl=0
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Technology) ở nước Mỹ vào năm 2001. TNGDM đã trải qua các cột mốc quan trọng 

trong chương trình nghị sự quốc tế như sau: (1) Năm 2002 lần đầu UNESCO đưa ra 

khái niệm TNGDM; (2) Năm 2007 khái niệm Giáo dục Mở (Open Education) đã được 

nêu trong Tuyên ngôn Giáo dục Mở Cape Town; (3) Năm 2012 diễn ra Hội nghị Thế 

giới lần thứ nhất về TNGDM ở Paris, Pháp; (4) Năm 2017 diễn ra Hội nghị Thế giới 

lần thứ hai về TNGDM ở Slovenia; và (5) Ngày 25/11/2019, 193 Quốc gia đã phê 

chuẩn Khuyến cáo TNGDM của UNESCO.  

TNGDM mang lại nhiều lợi ích cho cả các giảng viên, sinh viên và cơ sở giáo 

dục
1
.  

 

Hình 5. Phân bổ số lượng các dự án TNGDM trên thế giới 

TNGDM được phát triển mạnh nhất là ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Mỹ Latin, và có 

nhiều TNGDM nhất là bằng tiếng Anh (35% tổng số). Có thể xem nhiều số liệu thống 

kê khác nhau theo từng quốc gia về TNGDM như: số lượng tổ chức, dịch vụ, người, 

dự án, sự kiện, câu chuyện, công cụ, xuất bản phẩm, chính sách trên Bản đồ Thế giới 

TNGDM
2
 như trên Hình 5.  

Riêng khía cạnh chính sách TNGDM, bản đồ cho thấy hiện có 95 mục. Còn riêng 

với nước Mỹ, theo tài liệu xuất bản năm 2020, có 28/51 bang của nước Mỹ đã và đang 

có các sáng kiến TNGDM được bang cấp vốn
3
.  

                                                 
1 Breeman Ainsworth et al., 2020: Marking Open and Affordable Courses: Best Practices and 

Case Studies. Mavs Open Press, 2020: https://uta.pressbooks.pub/markingopenandaffordablecourses/. 

CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt trích đoạn: LỢI ÍCH CỦA TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ có tại 

địa chỉ: https://giaoducmo.avnuc.vn/giao-duc/loi-ich-cua-tai-nguyen-giao-duc-mo-290.html 

2 OER World Map: https://oerworldmap.org/resource/. Truy cập ngày 01/11/2020.  

3 SPARC, 2020: Maring Open and Affordable Courses: Best Practices and Case Studies: 

https://uta.pressbooks.pub/markingopenandaffordablecourses/, CC BY. Bản dịch sang tiếng Việt của 

Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/de1x7trq7vl070v/Marking-Open-and-

Affordable-Courses-Best-Practices-and-Case-Studies-1596578301_Vi_24092020.pdf?dl=0  

https://uta.pressbooks.pub/markingopenandaffordablecourses/
https://giaoducmo.avnuc.vn/giao-duc/loi-ich-cua-tai-nguyen-giao-duc-mo-290.html
https://oerworldmap.org/resource/
https://uta.pressbooks.pub/markingopenandaffordablecourses/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.dropbox.com/s/de1x7trq7vl070v/Marking-Open-and-Affordable-Courses-Best-Practices-and-Case-Studies-1596578301_Vi_24092020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/de1x7trq7vl070v/Marking-Open-and-Affordable-Courses-Best-Practices-and-Case-Studies-1596578301_Vi_24092020.pdf?dl=0
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Tới hết năm 2017, theo thống kê của tổ chức Creative Commons, trên thế giới đã 

có hơn 1,4 tỷ tài nguyên được cấp phép mở, trong số đó khoảng 85% là các TNGDM
1
. 

Còn số lượng các tệp mã nguồn được cấp phép mở và được chia sẻ mở trên thế giới 

cho tới thời điểm hiện tại theo thống kê của Software Heritage
2
 là hơn 9 tỷ tệp, trong 

hơn 143 triệu dự án.  

Ở thời điểm hiện tại, các học sinh và sinh viên Việt Nam có khả năng ngồi ở Việt 

Nam và học các nội dung TNGDM của nước ngoài bằng tiếng Việt trên các trang như 

Merlot, CK-12 hoặc PHET, điều vừa là cơ hội và cũng vừa là thách thức cho giáo dục 

Việt Nam
3
. 

Điểm nhấn:  

Việc có chính sách cấp phép mở ở Việt Nam là rất cấp bách hiện nay, đặc biệt 

liên quan tới hệ thống cấp phép mở Creative Commons.  

C6. Các cơ sở văn hóa mở - OpenGLAM (Galleries, Libraries, Archives, 

Museums) 

Các phòng trưng bày (Galleries), thư viện (Libraries), kho lưu trữ (Archives), và 

viện bảo tàng (Museums) có vai trò cơ bản trong việc hỗ trợ cho sự tiến bộ tri thức của 

con người. Chúng là những người trông coi các di sản văn hóa và trong các bộ sưu tập 

của họ, họ nắm giữ hồ sơ loài người.  

Internet đưa ra cho các cơ sở di sản văn hóa cơ hội chưa từng thấy để thu hút các 

khán thính phòng toàn cầu và làm cho các bộ sưu tập của chúng khám phá được nhiều 

hơn và kết nối được nhiều hơn bao giờ hết, cho phép những người sử dụng không chỉ 

hưởng thụ sự giàu có của các cơ sở lưu giữ ký ức của thế giới, mà còn đóng góp, tham 

gia và chia sẻ.  

Những năm gần đây, nhiều cơ sở văn hóa trên thế giới đã tham gia mạng toàn 

cầu chia sẻ di sản văn hóa, tuân theo các nguyên tắc OpenGLAM, với GLAM là viết 

tắt của các phòng trưng bày (Galleries), thư viện (Libraries), kho lưu trữ (Archives), và 

viện bảo tàng (Museums). Các nguyên tắc OpenGLAM
4
 được nêu như sau:  

1. Phát hành thông tin kỹ thuật số về các chế tác (các siêu dữ liệu) vào phạm vi 

công cộng bằng việc sử dụng công cụ pháp lý như trình khước từ các quyền, hay còn 

có thể được coi như là giấy phép Creative Commons Zero (CC0).  

2. Giữ cho các đại diện kỹ thuật số của các tác phẩm đã hết thời hạn bản quyền 

                                                 
1 Creative Commons: State of the Commons: https://stateof.creativecommons.org/ 

2 Software Heritage: https://www.softwareheritage.org/. Truy cập ngày 01/11/2020.  

3 Lê Trung Nghĩa, 2020: Phát triển giáo dục thường xuyên theo hướng tiếp cận Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư (CMCN4) từ khía cạnh của việc ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục 

Mở (TNGDM): https://giaoducmo.avnuc.vn/hoi-thao/phat-trien-giao-duc-thuong-xuyen-theo-huong-

tiep-can-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-cmcn4-tu-khia-canh-cua-viec-ung-dung-va-phat-trien-tai-

nguyen-giao-duc-mo-tngdm-308.html 

4 OpenGLAM: OpenGLAM Principles v1.0: https://openglam.org/principles/ 

https://stateof.creativecommons.org/
https://www.softwareheritage.org/
https://giaoducmo.avnuc.vn/hoi-thao/phat-trien-giao-duc-thuong-xuyen-theo-huong-tiep-can-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-cmcn4-tu-khia-canh-cua-viec-ung-dung-va-phat-trien-tai-nguyen-giao-duc-mo-tngdm-308.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/hoi-thao/phat-trien-giao-duc-thuong-xuyen-theo-huong-tiep-can-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-cmcn4-tu-khia-canh-cua-viec-ung-dung-va-phat-trien-tai-nguyen-giao-duc-mo-tngdm-308.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/hoi-thao/phat-trien-giao-duc-thuong-xuyen-theo-huong-tiep-can-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-cmcn4-tu-khia-canh-cua-viec-ung-dung-va-phat-trien-tai-nguyen-giao-duc-mo-tngdm-308.html
https://openglam.org/principles/
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(phạm vi công cộng) trong phạm vi công cộng bằng việc không bổ sung thêm các 

quyền mới cho chúng.  

3. Khi xuất bản dữ liệu hãy tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ về các mong muốn và 

kỳ vọng của bạn với khía cạnh sử dụng lại và tái mục đích các mô tả, toàn bộ bộ sưu 

tập dữ liệu, và các tập con của bộ sưu tập đó.  

4. Khi xuất bản dữ liệu hãy sử dụng các định dạng tệp mở để máy đọc được.  

5. Các cơ hội thu hút các khán thính phòng theo các cách thức mới trên web nên 

được theo đuổi.  

Quyết định 1269/QĐ-TTg ngày 24/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chương trình “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ 

thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
1
 chính thức mở ra cơ 

hội chuyển đối số cho các tác phẩm và di sản văn hóa Việt Nam. Sẽ là tuyệt vời nếu 

các tác phẩm và di sản văn hóa vài ngàn năm lịch sử của Việt Nam cũng đi theo các 

nguyên tắc OpenGLAM
2
.  

Điểm nhấn:  

Là cấp bách để có chính sách cấp phép mở cả cho OpenGLAM để không biến 

các tác phẩm và di sản văn hóa vài ngàn năm của Việt Nam từ phạm vi công cộng 

trước chuyển đổi số sang có bản quyền sau chuyển đổi số, có khả năng tước đi các 

quyền truy cập tự do tới các tác phẩm và di sản văn hóa của không chỉ của gần 100 

triệu người dân Việt Nam, mà còn của hơn 7 tỷ người trên thế giới.  

C7. Khoa học Mở và Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO 

Theo UNESCO, ý tưởng đằng sau Khoa học Mở là để cho phép thông tin, dữ liệu 

và các kết quả đầu ra của khoa học truy cập được rộng rãi hơn (Truy cập Mở) và khai 

thác được tin cậy hơn (Dữ liệu Mở) với sự tham gia tích cực của tất cả các bên tham 

gia đóng góp (Mở cho Xã hội - Open to Society). 

Tại phiên thứ 40 Hội nghị Toàn thể của UNESCO năm 2019, sau khi đã phê 

chuẩn Khuyến cáo Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO, 193 quốc gia thành viên 

đã giao nhiệm vụ cho Tổ chức này phát triển một công cụ thiết lập tiêu chuẩn quốc tế 

về Khoa học Mở ở dạng Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO - dự kiến sẽ được 

                                                 
1 Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Quyết định số 1296/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 

Phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật 

Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư": 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=

detail&document_id=200827 

2 Lê Trung Nghĩa, 2020: Chuyển đổi số của ngành văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư và khía cạnh chuyển thể các tác phẩm và di sản văn hóa đang nằm 

trong phạm vi công cộng sang dạng kỹ thuật số: https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-

van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-

lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-

cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=200827
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=200827
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html
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UNESCO phê chuẩn vào tháng 11/2021
1
, nhân Hội nghị toàn thể lần thứ 41 của 

UNESCO. Hiện tại, đã có bản phác thảo đầu tiên của tài liệu khuyến cáo
2
.  

Bản phác thảo đầu tiên và các tài liệu liên quan của UNESCO đều khẳng định 

Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO sẽ được xây dựng dựa vào các trụ cột như 

truy cập mở, dữ liệu mở, tài nguyên giáo dục mở, đều đã được nêu ở trên, và mở cho 

xã hội.   

Điều này một lẫn nữa khẳng định, các phong trào mở được nêu ở trên đã và đang 

là xu thế không thể đảo ngược của thế giới, trong khi ở Việt Nam các khái niệm đó còn 

rất mới và rất hiếm khi xuất hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.  

Điểm nhấn:  

Có khả năng phải điều chỉnh hàng loạt các luật, văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan tới vài lĩnh vực hiện đang nằm dưới sự quản lý của vài bộ khác nhau để có 

thể đi theo xu thế MỞ của thế giới.  

C8. Chính phủ mở và sáng kiến đối tác chính phủ mở 

Có một vài định nghĩa về chính phủ mở. Theo OECD, chính phủ mở là văn hóa 

điều hành thúc đẩy các nguyên tắc minh bạch, liêm chính, trách nhiệm giải trình và sự 

tham gia của nhiều bên để ủng hộ dân chủ và tăng trưởng bao hàm toàn diện.  

Cùng với khái niệm chính phủ mở là sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở – OGP 

(Open Government Partnership – OGP) ra đời năm 2011 bởi 8 nhà lãnh đạo quốc gia 

(Anh, Na uy, Mỹ, Mexico, Brazil, Nam Phi, Phillippines, và Indonexia) và 9 lãnh đạo 

của các tổ chức xã hội dân sự, là sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay nhằm thúc 

đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của chính quyền. Hiện nay đã 

có 78 quốc gia và 20 chính quyền địa phương tham gia làm thành viên của sáng kiến 

này và sử dụng OGP như công cụ thúc đẩy quản trị tốt và phòng chống tham nhũng 

hiệu quả
3
.  

Những tiến bộ về công khai ngân sách trong năm 2019 đã giúp Việt Nam đạt 

điểm tối đa cho tiêu chí cốt lõi Minh bạch ngân sách của Đối tác Chính phủ Mở (OGP) 

– sáng kiến đa phương nổi bật nhất trên thế giới nhằm thúc đẩy quản trị mở trên cơ sở 

minh bạch thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân và ứng dụng công nghệ 

mới
4
. 

                                                 
1 Lê Trung Nghĩa, 2020: Khuyến cáo khoa học mở của unesco sẽ được phê chuẩn vào tháng 

11/2021: https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/khuyen-cao-khoa-hoc-mo-cua-unesco-se-

duoc-phe-chuan-vao-thang-11-2021-301.html 

2 UNESCO: First draft of the UNESCO RECOMMENDATION ON OPEN SCIENCE: 

https://en.unesco.org/sites/default/files/en-unesco_osr_first_draft.pdf. Bản dịch sang tiếng Việt của Lê 

Trung Nghĩa có tại: https://www.dropbox.com/s/d7juqw5oq5hurul/en-unesco_osr_first_draft_Vi-

19102020.pdf?dl=0 

3 Open Government Partnership: Members: https://www.opengovpartnership.org/our-members/ 

4 Toward Transparency Vietnam: Việt Nam đã đáp ứng tiêu chí tối thiểu để gia nhập Sáng kiến 

Đối tác Chính phủ Mở: https://ogpvietnam.org/viet-nam-da-dap-ung-tieu-chi-toi-thieu-de-gia-nhap-

sang-kien-doi-tac-chinh-phu-mo/ 

https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/khuyen-cao-khoa-hoc-mo-cua-unesco-se-duoc-phe-chuan-vao-thang-11-2021-301.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/khuyen-cao-khoa-hoc-mo-cua-unesco-se-duoc-phe-chuan-vao-thang-11-2021-301.html
https://en.unesco.org/sites/default/files/en-unesco_osr_first_draft.pdf
https://www.dropbox.com/s/d7juqw5oq5hurul/en-unesco_osr_first_draft_Vi-19102020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7juqw5oq5hurul/en-unesco_osr_first_draft_Vi-19102020.pdf?dl=0
https://www.opengovpartnership.org/our-members/
https://ogpvietnam.org/viet-nam-da-dap-ung-tieu-chi-toi-thieu-de-gia-nhap-sang-kien-doi-tac-chinh-phu-mo/
https://ogpvietnam.org/viet-nam-da-dap-ung-tieu-chi-toi-thieu-de-gia-nhap-sang-kien-doi-tac-chinh-phu-mo/
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Ngày nay nhiều công cụ công nghệ thông tin và truyền thông được sử dụng để 

giúp triển khai các nguyên tắc của chính phủ mở, như dữ liệu mở và các cơ sở dữ liệu
1
. 

Điểm nhấn:  

Dữ liệu Mở và các cơ sở dữ liệu được sử dụng như một trong những công cụ tốt 

để thúc đẩy phát triển chính phủ mở. Điều này gợi ý chính sách phát triển chính phủ 

mở nên đi liền với chính sách phát triển dữ liệu mở.  

C9. COVID-19 và Open Covid Pledge: Mở để cứu ngƣời! 

Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 có thể là bước ngoặt trong việc xem xét lại 

hệ thống sở hữu trí tuệ đã và đang tồn tại từ hơn 500 năm nay. Nhiều người đặt dấu 

hỏi về việc liệu hệ thống sở hữu trí tuệ khắt khe, liệu có đang cản trở việc cứu người 

hay không? và liệu sau đại dịch Covid-19, thì hệ thống này sẽ thay đổi ra sao? Vấn đề 

sở hữu trí tuệ tập thể sẽ được giải quyết ra sao? 

Ngày 12/06/2020, sáng kiến CAM KẾT COVID MỞ (OPEN COVID PLEDGE)
2
 

đã được thiết lập, và trích đoạn dưới đây là nội dung của sáng kiến đó:  

Hôm nay, CAM KẾT COVID MỞ đã khởi xướng tính năng mới nhấn mạnh vài 

điều về sở hữu trí tuệ (IP) có giá trị các tổ chức khắp trên thế giới đã cam kết để đấu 

tranh chống Covid-19
3
. Sở hữu trí tuệ (IP) được cam kết bao trùm dải rộng lớn các ứng 

dụng trang bị, phần mềm, mạng và thiết bị hữu ích trong chăm sóc y tế, ngăn chặn, 

theo dõi, dự báo, ứng cứu khẩn cấp và giãn cách xã hội. Nó bao gồm các mặt nạ phòng 

độc được in 3D, các màn hình cảm ứng sử dụng tia cực tím để ngăn chặn sự lây 

nhiễm, một bệnh viện nổi được trang bị Wifi, các phương pháp thiết kế các cửa hàng 

tạp hóa để đảm bảo giãn cách xã hội, một máy trợ thở chi phí thấp, sử dụng một lần, 

các phần mềm nhằm tăng tốc chuẩn đoán bệnh, các thuật toán để định tuyến các 

phương tiện giao thông cấp cứu, một trạm di động để kiểm thử Covid-19, và nhiều 

điều khác nữa. Cam kết COVID Mở đưa ra nền tảng xúc tác cho những người nắm giữ 

các bằng sáng chế và bản quyền cam kết các tài sản đó để đấu tranh chống Covid-19 

trên cơ sở không có phí bản quyền (royalty-free). Cam kết đó đã được khởi xướng vào 

tháng 4, đã hấp dẫn được vài trong số những người nắm giữ bằng sáng chế lớn nhất thế 

giới
4
 - các hãng như IBM, Intel, Microsoft, Facebook, Fujitsu và Uber, một cách tập thể 

họ nắm giữ hàng trăm ngàn bằng sáng chế khắp trên thế giới. Nỗ lực tương tự ở Nhật
5
 

thúc đẩy hơn 75 hãng đã cam kết đóng lại 1 triệu bằng sáng chế khắp trên thế giới. 

Mặc dù việc hỗ trợ này là đáng khích lệ, nó cũng đặt ra câu hỏi quan trọng về 

                                                 
1 Rafa Garcia Aceves, 2017: Open Up Guide: Using Open Data to Combat Corruption: 

https://opendatacharter.net/wp-content/themes/proparty/assets/anticorruption_guide.pdf. Bản dịch 

sang tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/svg321p00f34jhf/anticorruption_guide-Vi-14122017.pdf?dl=0 

2 Open Covid Pledge: Make the pledge to share your intellectual property in the fight against 

COVID-19: https://opencovidpledge.org/ 

3 Open Covid Pledge: Featured IP: https://opencovidpledge.org/partner-ip/ 

4 Jorge Contreras, 25/05/2020: Top Patent Holders Make Open COVID Pledge: 

https://opencovidpledge.org/2020/05/25/top-patent-holders-make-open-covid-pledge/ 

5 GCKYOTO: OPEN COVID-19 DECLARERS: https://www.gckyoto.com/covid-2 

https://opendatacharter.net/wp-content/themes/proparty/assets/anticorruption_guide.pdf
https://www.dropbox.com/s/svg321p00f34jhf/anticorruption_guide-Vi-14122017.pdf?dl=0
https://opencovidpledge.org/
https://opencovidpledge.org/partner-ip/
https://opencovidpledge.org/2020/05/25/top-patent-holders-make-open-covid-pledge/
https://www.gckyoto.com/covid-2
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thiết kế và triển khai các cam kết sở hữu trí tuệ (IP) tập thể
1
, phạm vi rộng như sau: 

làm thế nào một người sử dụng tiềm năng có thể biết IP nào là sẵn sàng để sử dụng? 

Với hơn 1 triệu bằng sáng chế hiện được cam kết, và số lượng ngày một gia tăng mỗi 

tuần, những người sử dụng tiềm năng đối mặt với bối rối vì sự phong phú. 

Nghiên cứu trước đó
2
 đã chỉ ra rằng các nỗ lực cam kết tập thể đơn giản xuất bản 

danh sách các bằng sáng chế hiếm khi dẫn tới sự đổi mới sáng tạo, phổ biến hoặc sử 

dụng các công nghệ được cam kết. Khi thảo luận về Cam kết đó, được cho rằng
3
 là cơ 

bản để cung cấp thông tin theo ngữ cảnh về các sản phẩm theo đó các bằng sáng chế 

như vậy thuộc về. 

Kết quả là, một trong các mục tiêu của Cam kết COVID Mở từng luôn là để chào 

các ví dụ hữu hình về cách làm thế nào công nghệ được cam kết có thể được sử dụng 

trong lĩnh vực đó. Hy vọng rằng các ví dụ đó sẽ truyền cảm hứng và xúc tác cho các 

nhân viên chăm sóc y tế, các nhà sản xuất và các thành viên của công chúng khắp trên 

thế giới để tận dụng cơ hội có một không hai này để giúp chống lại đại dịch mà không 

sợ kiện tụng về sở hữu trí tuệ sẽ xảy. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai sử dụng IP 

được cam kết cho chúng tôi biết về nó tại opencovidpledge@gmail.com. 

Điểm nhấn:  

Đại dịch COVID-19 đặt ra nhiều vấn đề cần thay đổi trong hệ thống sở hữu trí 

tuệ hiện hành, đặc biệt liên quan tới các bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ tập thể. Điều 

này là rất giống với những sáng tạo tập thể trong các dự án phần mềm nguồn mở 

được nêu ở phần đầu, khi số lượng các lập trình viên của các dự án đó lên tới hàng 

ngàn người.  

D. Ví dụ về điều chỉnh các quyền tác giả cho phù hợp với kỷ nguyên số 

Với những gì được nêu ở bên trên với MỞ, nhất là khi nhiều tiếng nói đã nhấn 

mạnh tới việc MỞ là mặc định, thì việc cần điều chỉnh Luật Sở hữu Trí tuệ và các luật 

liên quan có thể trở nên cấp bách với việc chuyển đổi số ở Việt Nam, trong khi trên thế 

giới, đã có những điều chỉnh cho thích hợp với chuyển đổi số. Bên dưới đây là một vài 

ví dụ nêu thêm, bổ sung cho các nội dung tương tự đã được nêu ở phần trên.  

D1. Không chỉ có 1 chế độ bản quyền, mà là 3 

Để dễ hình dung và minh họa được cho các nội dung của phần này, bài viết sử 

dụng hình ảnh phổ các giấy phép mở của Creative Commons có tùy chỉnh, như trên 

                                                 
1 Jorge L. Contreras, 28/12/2015: Patent Pledges: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525947 

2 Jorge L. Contreras et al., 17/10/2019, last revised 06/11/2019: Pledging Patents for the Public 

Good: Rise and Fall of the Eco-Patent Commons: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3466156 

3 Colleen V. Chien et al., 20/05/2020: Guest Post: Spurring and Clearing the Path for Open 

COVID Innovation Through Contextual Patent Disclosure: 

https://patentlyo.com/patent/2020/05/innovation-contextual-disclosure.html#_ftn3 

mailto:opencovidpledge@gmail.com
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525947
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3466156
https://patentlyo.com/patent/2020/05/innovation-contextual-disclosure.html#_ftn3
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Hình 6.  

Hình 6. Phổ các giấy phép Creative Commons có tùy chỉnh 

Việc triển khai mức đầu tiên của chuyển đổi số - mức số hóa (digitazation) sẽ tạo 

ra các dữ liệu kỹ thuật số, hoặc các tài nguyên kỹ thuật số. Các tài nguyên kỹ thuật số 

đó có thể là đóng hoặc mở. Nếu là các tài nguyên mở, chúng được phân loại thành 5 

loại: (1) phần mềm tự do; (2) phần mềm nguồn mở; (3) tài nguyên truy cập mở; (4) tài 

nguyên giáo dục mở; và (5) dữ liệu mở. Bổ sung thêm, nhiều tài nguyên OpenGLAM 

của Việt Nam, dù không phải tất cả, là nằm trong phạm vi công cộng, ví dụ như hầu 

hết các tác phẩm và di sản văn hóa của Việt Nam từ thế kỷ 19 trở về trước
1
, như trên 

Hình 7.  

                                                 
1 Lê Trung Nghĩa, 2020: Chuyển đổi số của ngành văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư và khía cạnh chuyển thể các tác phẩm và di sản văn hóa đang nằm 

trong phạm vi công cộng sang dạng kỹ thuật số: https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-

van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-

lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-

cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html 

https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/chuyen-doi-so-cua-nganh-van-hoa-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-va-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-khia-canh-chuyen-the-cac-tac-pham-va-di-san-van-hoa-dang-nam-trong-pham-vi-cong-cong-sang-dang-ky-thuat-so-312.html
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Hình 7. Phân loại các tài nguyên mở 

Cùng lúc, từ khía cạnh các quyền bản quyền (Hình 6), có thể chia phổ các giấy 

phép thành 3 loại: (1) Giữ lại tất cả các quyền (All Rights Reserved); (2) Giữ lại một 

số quyền (Some Rights Reserved); và (3) Không giữ lại quyền gì cả (No Right 

Reserved). Sự phân loại này chỉ ra rõ ràng phần „Giữ lại một số quyền‟ là dành cho các 

tài nguyên mở, trong khi phần „Không giữ lại quyền gì cả‟ là dành cho hầu hết tác 

phẩm và di sản văn hóa của Việt Nam từ thế kỷ 19 trở về trước với các công cụ (giấy 

phép) CC0 (Creative Commons Zero Waiver) và dấu phạm vi công cộng - Public 

Domain Mark (No Copyright)
1
.  

Tài liệu của UNESCO chỉ rõ, không chỉ có 1 chế độ quyền tác giả (Author 

Rights Regime), mà là ba
2
, gồm: (1) Copyright; (2) Copyleft; và (3) Creative 

Commons (trang 54 bản dịch sang tiếng Việt).  Chế đội quyền tác giả Copyleft được 

mô tả như sau: 

Copyleft là phương pháp chung làm cho tác phẩm sáng tạo sẵn sàng tự do để 

sửa đổi được, và yêu cầu tất cả các phiên bản được sửa đổi và được mở rộng của tác 

phẩm sáng tạo đó cũng sẽ phải là tự do. Những người tin tưởng vào phong trào 

Copyleft có quan tâm đối với các tập đoàn được cấp vốn tốt với các chiến lược tư 

nhân hóa và hàng hóa hóa tất cả tri thức, tính sáng tạo, và ý nghĩa của loài người. 

Phong trào này đấu tranh để xây dựng lựa chọn thay thế cho chế độ hà khắc hiện 

hành về kiểm soát sở hữu trí tuệ. Phong trào này giữ khẩu hiệu châm biếm của mình 

“Giữ lại tất cả những sai trái – All wrongs reserved”. Giấy phép Công cộng Chung 

GNU – GPL  GNU General Public License  của dự án GNU, được Quỹ Phần mềm Tự 

do – FSF (Free Software Foundation  hỗ trợ, tuân theo các nguyên tắc của Copyleft. 

Copyleft là đặc tính của hầu hết các giấy phép của phần mềm nguồn mở - OSS (Open 

Source Software). 

                                                 
1 Creative Commons: Public Domain Mark: https://creativecommons.org/share-your-

work/public-domain/pdm/ 

2 UNESCO, 2015: Introduction to Open Access: https://sba.unibo.it/it/allegati/allegati-

almadl//introduction-to-open-access/download/file/ Introduction_OA_Unesco.pdf. Bản dịch sang tiếng 

Việt của Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/pieghb3m5r7hm5i/231920E-Vi-

06082017.pdf?dl=0, trang 54 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/
https://sba.unibo.it/it/allegati/allegati-almadl/introduction-to-open-access/download/file/%20Introduction_OA_Unesco.pdf
https://sba.unibo.it/it/allegati/allegati-almadl/introduction-to-open-access/download/file/%20Introduction_OA_Unesco.pdf
https://www.dropbox.com/s/pieghb3m5r7hm5i/231920E-Vi-06082017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pieghb3m5r7hm5i/231920E-Vi-06082017.pdf?dl=0
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D2. Các tuyên bố quyền cho các nhà cung cấp dữ liệu của European 

Europeana, nơi lưu giữ và trao đổi các tác phẩm và di sản văn hóa dạng kỹ thuật 

số từ các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng - GLAM (Galleries, 

Libraries, Archives, Museums) của châu Âu đã đưa ra bộ 12 tuyên bố quyền cho các 

nhà cung cấp dữ liệu của nó
1
 cho phù hợp với toàn bộ phổ về quyền tác giả được áp 

dụng cho Europeana, cụ thể như sau:  

1. Dấu Phạm vi Công cộng - PDM (Public Domain Mark)  

2. Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng theo Creative Commons Zero (CC0) 

Các giấy phép Creative Commons: 

3. Creative Commons – Attribution (BY) - Ghi công 

4. Creative Commons – Attribution, Share Alike (BY–SA) - Ghi công - Chia sẻ 

tương tự 

5. Creative Commons – Attribution, No Derivatives (BY-ND) - Ghi công - 

Không có phái sinh 

6. Creative Commons – Attribution, Non - Commercial (BY-NC) - Ghi công – 

Phi thương mại  

7. Creative Commons – Attribution, Non – Commercial, Share Alike (BY-NC-

SA) – Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự  

8. Creative Commons – Attribution, Non – Commercial, No Derivatives (BY-

NC-ND) - Ghi công - Phi thương mại - Không có phái sinh  

Các tuyên bố quyền của Europeana  

9. Các quyền được giữ lại - truy cập tự do 

(https://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-f.html)  

10. Các quyền được giữ lại - truy cập mất tiền 

(https://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-p.html) 

11. Các quyền được giữ lại - truy cập hạn chế 

(https://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-r.html) 

12. Không biết – Unknown 

(https://www.europeana.eu/portal/en/rights/unknown.html) 

Bằng cách chi tiết hóa các quyền tác giả, Europeana đã có thể làm việc với bất kỳ 

cơ sở GLAM nào khắp châu Âu.  

                                                 
1 Europeana: The Europeana Licensing Framework: 

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Licensing%20Fram

ework.pdf, CC0. Bản dịch sang tiếng Việt của Lê Trung Nghĩa có tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/9weofkokil0h1kr/Europeana%20Licensing%20Framework_Vi-

01072019.pdf?dl=0 

https://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-f.html
https://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-p.html
https://www.europeana.eu/portal/en/rights/rr-r.html
https://www.europeana.eu/portal/en/rights/unknown.html
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Licensing%20Framework.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Licensing%20Framework.pdf
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.dropbox.com/s/9weofkokil0h1kr/Europeana%20Licensing%20Framework_Vi-01072019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9weofkokil0h1kr/Europeana%20Licensing%20Framework_Vi-01072019.pdf?dl=0
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D3. Chỉ thị mới của Liên minh châu Âu (EU) mở đƣờng cho truy cập mở tới 

các di sản văn hóa ở châu Âu  

Chỉ thị (EU) 2019 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 17/04/2019 về bản 

quyền và các quyền liên quan trong Thị trường Số Duy nhất và các Chỉ thị sửa đổi bổ 

sung 96/9/EC và 2001/29/EC
1
 được cho là mở đường cho việc truy cập mở tới các di 

sản văn hóa - OpenGLAM trên khắp châu Âu trong các phòng trưng bày, thư viện, kho 

lưu trữ, viện bảo tàng (GLAM), nó đặc biệt nhằm tới các tác phẩm và vấn đề chủ đề 

khác đã hết thời hạn bảo hộ của luật sở hữu trí tuệ - nằm trong phạm vi công cộng, phi 

thương mại hoặc do những người sử dụng tải lên. 

Ngoài chỉ thị của Liên minh châu Âu, nhiều tổ chức quốc tế cũng yêu cầu WIPO 

khẩn cấp xử lý các vấn đề có liên quan tới các phiên bản số của các tác phẩm và di sản 

văn hóa đang nằm trong phạm vi công cộng với phương châm: các tác phẩm và di sản 

văn hóa đang nằm trong phạm vi công cộng thì phiên bản số hóa của chúng cũng nên 

nằm trong phạm vi công cộng
2
.  

D4. Đấu tranh để loại bỏ bằng sáng chế phần mềm trong thế giới PMTDNM 

Đây là tranh luận đã tồn tại từ rất lâu và cần có nhiều thời gian hơn để nghiên 

cứu và đưa ra các thông tin chính xác. Bài viết này chỉ nêu vài sự việc, không bình 

luận gì. 

Thế giới phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) có phong trào “End Software 

Patents”
3
 (Chấm dứt các bằng sáng chế phần mềm). New Zealand có lẽ là quốc gia đầu 

tiên trên thế giới có luật cấm bằng sáng chế phần mềm
4
.  

E. Ví dụ về các rào cản của Luật ở Việt Nam đối với các tài nguyên số mở 

Dưới đây nêu vài ví dụ về sự cản trở của Luật đối với các tài nguyên số mở ở 

Việt Nam. 

E1. Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam theo phƣơng châm: “Đóng là mặc 

định”? 

Ngay từ năm 2012, trong bài viết “Nhận thức về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng 

                                                 
1 Official Journal of the European Union: DIRECTIVE (EU) 2019/790 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 April 2019 on copyright and related rights in the 

Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790. Bản dịch sang tiếng Việt của Lê 

Trung Nghĩa có tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/1jj51lc0e8r64pl/CELEX_32019L0790_EN_TXT_Vi-04052020.pdf?dl=0 

2 Bản dịch của Lê Trung Nghĩa, 2020: Thư của tổ chức CC, IFLA và các tổ chức khác gửi 

WIPO nhân ngày Sở hữu Trí tuệ 2020 kêu gọi bảo vệ di sản văn hóa khỏi thiệt hại do biến đổi khí hậu 

gây ra: https://www.dropbox.com/s/pnhl1bi53iakvbo/WIPO%20Letter%20in%20English%20-

%20World%20IP%20Day_Vi_24052020.pdf?dl=0 

3 http://endsoftpatents.org/ 

4 Joe Mullin - Aug 29 2013: In historic vote, New Zealand bans software patents: 

https://vnfoss.blogspot.com/2014/01/bieu-quyet-lich-su-new-zealand-cam-bang.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790
https://www.dropbox.com/s/1jj51lc0e8r64pl/CELEX_32019L0790_EN_TXT_Vi-04052020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnhl1bi53iakvbo/WIPO%20Letter%20in%20English%20-%20World%20IP%20Day_Vi_24052020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnhl1bi53iakvbo/WIPO%20Letter%20in%20English%20-%20World%20IP%20Day_Vi_24052020.pdf?dl=0
http://endsoftpatents.org/
https://vnfoss.blogspot.com/2014/01/bieu-quyet-lich-su-new-zealand-cam-bang.html
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tạo”
1
, đã có bình luận về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005

2
 như sau:  

Trích dẫn  

Đề nghị cần sửa đổi một số điểm trong Luật này, vì nó mặc định tất cả các 

chương trình máy tính - các phần mềm máy tính, đều là các phần mềm nguồn đóng, sở 

hữu độc quyền, không công bằng đối với các mô hình phát triển, các mô hình kinh 

doanh của các công ty PMTDNM ở Việt Nam... Ví dụ cụ thể: 

1. Điều 20. Quyền tài sản; Khoản 1: Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây; 

Mục e) của Luật nêu: Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình 

máy tính. 

2. Khoản 3 cũng của Điều 20 này, Luật nêu: Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử 

dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 

Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật 

chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả. 

3. Khoản 3 Điều 19: “Quyền Nhân thân” của Luật này nêu: Quyền nhân thân bao 

gồm quyền “Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;”. 

Có thể thấy rõ là các điều khoản nêu trên chưa phù hợp với thế giới PMTDNM, 

khi mà: Mọi tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một số dạng PMTDNM, một số 

dạng các tài liệu mở, đối với hầu như tất cả các quyền tài sản qui định tại khoản 1- 

Điều 20 và Khoản 3 - Điều 19 sẽ KHÔNG phải xin phép và KHÔNG phải trả tiền 

nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả. Thậm chí 

khi phân phối thì người sử dụng PHẢI công bố tác phẩm (là các PMTDNM như vậy) 

với các quyền đi kèm của một số giấy phép đó, ví dụ như giấy phép copyleft GPL, một 

giấy phép chiếm tới 68,9% trong tổng số khoảng 330.000 dự án PMTDNM hiện đang 

tồn tại trên thế giới. 

Hết trích dẫn  

Thực tế là Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam năm 2013
3
 và 2019

4
 vẫn giữ nguyên 

không thay đổi các điều khoản được nêu ở trên.  

Điều đáng nói là, không có các hạn chế và ngoại lệ nào về bản quyền – L&E 

(Limitations and Exceptions) trong luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt 

Nam điều chỉnh cho các tài nguyên mở, bao gồm cả các PMTDNM và các tài nguyên 

truy cập mở, tài nguyên giáo dục mở và dữ liệu mở.  

                                                 
1 Lê Trung Nghĩa, 2012: Nhận thức về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo: 

https://vnfoss.blogspot.com/2012/10/nhan-thuc-ve-so-huu-tri-tue-va-oi-moi.html 

2 Luật Sở hữu trí tuệ 2005: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-

tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx 

3 Luật Sở hữu trí tuệ 2013: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Van-ban-hop-

nhat-19-VBHN-VPQH-nam-2013-hop-nhat-Luat-so-huu-tri-tue-220039.aspx 

4 Luật Sở hữu trí tuệ 2019: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Van-ban-hop-

nhat-07-VBHN-VPQH-2019-Luat-So-huu-tri-tue-nam-2005-424231.aspx 

https://vnfoss.blogspot.com/2012/10/nhan-thuc-ve-so-huu-tri-tue-va-oi-moi.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Van-ban-hop-nhat-19-VBHN-VPQH-nam-2013-hop-nhat-Luat-so-huu-tri-tue-220039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Van-ban-hop-nhat-19-VBHN-VPQH-nam-2013-hop-nhat-Luat-so-huu-tri-tue-220039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-VPQH-2019-Luat-So-huu-tri-tue-nam-2005-424231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-VPQH-2019-Luat-So-huu-tri-tue-nam-2005-424231.aspx
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Còn nếu theo phƣơng châm: “Mở là mặc định”, thì Luật Sở hữu trí tuệ hiện 

hành (năm 2019) là không/chƣa phù hợp.  

E2. Hiện trạng việc cấp phép mở cho các tài nguyên mở ở Việt Nam hiện nay 

Tại hội thảo “Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở” diễn ra vào ngày 

04/10/2019 tại Hà Nội, trong bài trình bày về “Cấp phép sử dụng tài nguyên giáo dục 

mở - Tiếp cận từ pháp luật về quyền tác giả”, các tác giả Trần Văn Hải và Hoàng Lan 

Phương đã nêu:  

“Pháp luật Việt Nam về quyền tác giả không quy định về truy cập mở và OER 

 tài nguyên giáo dục mở ”;  

và: “Rào cản lớn nhất trong truy cập mở và OER  là quy định tại Nghị định 

100/2006/NĐ-CP và gần đây nhất là tại Điều 22.2 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP: sao 

chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu là việc sao chép 

không quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới 

công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số.” 

Điều này cho thấy, trong bối cảnh Khuyến cáo Tài nguyên Giáo dục Mở của 

UNESCO đã được 193 quốc gia thành viên phê chuẩn ngày 25/11/2019, biến việc ứng 

dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở thành một xu thế không thể đảo ngược, thì 

ở Việt Nam lại đang phải tuân thủ các quy định hoàn toàn chống lại xu thế đó.  

F. Kết luận 

Trong bài phát biểu của mình tại Diễn đàn Công nghệ Mở Việt Nam 2020
1
, Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nói: 

“Công nghệ thông tin, công nghệ số đã trở thành nền tảng của KT-XH. Cuộc di 

chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại là cuộc di chuyển từ thế giới thực sang thế 

giới ảo. Nhưng tất cả các quốc gia đều lo lắng về an ninh mạng. Niềm tin sẽ trở thành 

yếu tố quyết định cho sự thành công của cuộc di chuyển này. Các quốc gia chỉ có thể 

có niềm tin này khi công nghệ họ sử dụng là công nghệ mở. Công nghệ mở là để 

các quốc gia có thể làm chủ công nghệ mà mình sử dụng. Không còn như trước 

đây, chúng ta mua một ‘Black Box’ từ một quốc gia khác và phó mặc số phận của 

quốc gia mình cho một quốc gia khác. Hiện nay, nhiều quốc gia đã tuyên bố chỉ mua 

công nghệ khi công nghệ là mở, nhất là khi các công nghệ đó dùng để xây dựng các hạ 

tầng nền tảng quốc gia… Với một nước đi sau như Việt Nam chúng ta mà muốn đi 

trước thì phải đứng trên vai những người khác. Việc lựa chọn phát triển công nghệ 

mở, lựa chọn phát triển phần mềm nguồn mở, lựa chọn mở dữ liệu để các cá nhân, 

doanh nghiệp tham gia sáng tạo giá trị mới là định hướng của chúng ta. Với định 

hướng này, Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ, dựa trên và thừa hưởng 

tri thức nhân loại nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại.” 

                                                 
1 Vietnamnet, 18/11/2020: Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại diễn đàn 

công nghệ mở Việt Nam: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/toan-van-phat-bieu-cua-bo-

truong-nguyen-manh-hung-tai-dien-dan-cong-nghe-mo-viet-nam-689681.html 

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/toan-van-phat-bieu-cua-bo-truong-nguyen-manh-hung-tai-dien-dan-cong-nghe-mo-viet-nam-689681.html
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/toan-van-phat-bieu-cua-bo-truong-nguyen-manh-hung-tai-dien-dan-cong-nghe-mo-viet-nam-689681.html
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Công nghệ mở là công nghệ được phát triển dựa vào tính mở, được thể hiện bằng 

các phần mềm nguồn mở, các tiêu chuẩn mở, tài nguyên và/hoặc dữ liệu mở.  

Chuyển đổi số sẽ đưa Việt Nam tiến cùng với thế giới văn minh vào kỷ nguyên 

số với Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Nhiều luật lệ điều chỉnh các vấn đề trong 

nền kinh tế, xã hội trước đó chắc chắn sẽ lỗi thời. Vì cuộc chuyển đổi số mới chỉ bắt 

đầu, sẽ không/chưa có chỗ cho cái gọi là „những kinh nghiệm tốt nhất‟. Vì vậy, sự thay 

đổi là tất yếu để loại bỏ bất kỳ rào cản nào tới sự phát triển của chương trình chuyển 

đổi số quốc gia, và nhiều luật cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan từ 

trước tới nay cũng không là ngoại lệ.  

Việt Nam nên nhanh chóng có chính sách cấp phép mở ở mức quốc gia cho tất cả 

các dạng tài nguyên mở như trên Hình 7, bao gồm chiến lược phần mềm nguồn mở và 

cấp phép mở Creative Commons, như những gì châu Âu và nhiều quốc gia, tổ chức 

khác đã làm, bao gồm cả WIPO.  

Chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam, với những gì như Bộ trưởng Nguyễn 

Mạnh Hùng nêu ở trên, đặt ra thách thức thay đổi BẮT BUỘC hạ tầng pháp lý của 

Việt Nam, ít nhất là dưới dạng “khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát cho hoạt động 

phát triển”. Luật Sở hữu trí tuệ, nhiều luật khác và văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan chắc chắn sẽ cần thay đổi. Thời gian cho đợi chờ hoặc chần chừ đã hết! Đã tới 

lúc phải hành động! Và việc đó là trách nhiệm của các nhà làm luật ở Việt Nam để 

giúp cho chương trình chuyển đổi số ở Việt Nam thành công trong những năm tới, 

cũng như để hòa nhập vào xu thế MỞ của thế giới.  

G. Tham khảo thêm  

  Các tài liệu dịch liên quan tới khía cạnh MỞ: https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-

lieu-dich/ 

  Các bài viết toàn văn liên quan tới khía cạnh MỞ: 

https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/
https://giaoducmo.avnuc.vn/tai-lieu-dich/
https://giaoducmo.avnuc.vn/bai-viet-toan-van/
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BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN CÔNG LÝ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: 

PHÂN TÍCH TỪ LÝ THUYẾT CỦA JOHN RAWLS VÀ UNDP  

VỀ CÔNG LÝ VÀ TIẾP CẬN CÔNG LÝ 

 ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Tiếp cận công lý vừa được xem là quyền cơ bản của con người, đồng 

thời cũng là „chất xúc tác‟ đối với những quyền con người khác. Quyền này có thể mới 

chỉ được đề cập đến ở Việt Nam một vài năm trở lại đây, tuy nhiên trên thế giới nó 

không còn là điều mới mẻ, minh chứng cho điều này là sự công nhận của các Tổ chức 

quốc tế như Liên Hợp quốc  UN , Cơ quan Liên minh châu Âu về các quyền cơ bản 

(FRA), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế  OECD , Tổ chức Quan hệ đối tác 

Chính phủ mở  OGP ,… và một số quốc gia trên thế giới khi họ đã có những phát 

biểu, văn bản được ban hành đề cập trực tiếp đến quyền này.  

Trong xu thế đó, Việt Nam cũng đã có những bước đi của riêng mình để đánh 

dấu cho sự quan tâm, công nhận và sự cố gắng của Nhà nước đối với bảo đảm quyền 

con người nói chung hay quyền tiếp cận công lý nói riêng. Bài viết này đi sâu tìm hiểu 

nội hàm của „công lý‟ từ lý thuyết của John Rawls và „tiếp cận công lý‟ theo cách tiếp 

cận của UNDP, trên cơ sở đó, đối chiếu so sánh và chỉ ra những vấn đề cần hoàn 

thiện trong pháp luật Việt Nam theo hướng tiếp cận đó nhằm đảm bảo quyền tiếp cận 

công lý cho người dân.  

Từ khóa: Công lý, John Rawls, tiếp cận công lý, quyền con người, Việt Nam  

Dẫn nhập  

Khi nói đến công lý nhiều người sẽ cảm thấy rất thân quen, bởi thuật ngữ đó đã 

được nhắc đến bởi nhiều người, ở nhiều quốc gia, và nhiều tổ chức trên khắp giới 

trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của xã hội loài người. Tuy nhiên, nó cũng mang 

lại cho chúng ta một cảm giác gì đó hơi “miên man, khó định” bởi nếu được hỏi “bạn 

có thể giải nghĩa công lý có nghĩa là gì?” thật khó để đưa ra một khái niệm thỏa mãn 

được hết thảy cho người nghe. Thật vậy, tôi nghĩ “sự vô định” trên là có căn cứ và việc 

chúng ta chấp nhận sự “không tròn trịa” đó cũng là điều dễ hiểu. Bởi tôi cũng đồng 

tình với tác giả Nguyễn Minh Tuấn khi tác giả cho rằng “Công lý là gì cho đến nay và 

tương lai sẽ không có câu trả lời cuối cùng bởi đây là một khái niệm có nội hàm rộng, 

luôn mở và động tùy thuộc vào nền văn hóa và bối cảnh lịch sử cụ thể”
1
. Đúng như 

Michael J. Sandel, trong tác phẩm “What is the right thing to do”
2
, đã viết “Thực tế 

công lý hay luật pháp phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể. Cá nhân chỉ có thể nhận thức 

                                                 
1
 PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn, Công Lý và Quyền tiếp cận công lý, NXB Hồng Đức, tr. 54.  

2
 Michael J. Sandel (2007), What the right thing to do, New York. 
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được về bản thân trong mối quan hệ cộng đồng và vai trò của chính mình”. Một điều 

không thể phủ nhân đó là các lý thuyết về công lý trong lịch sử đã góp phần to lớn tạo 

dựng tính chính đáng, chính nghĩa, đạo lý, lòng nhân ái và lẽ công bằng trong mỗi xã 

hội. Công lý vẫn đang và sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, phát triển, hoàn thiện. 

Nó ngày càng có ảnh hưởng lớn đến nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng và thực thi pháp 

luật trong thời đại ngày nay. 

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ phân tích học thuyết về công lý của triết 

gia John Rawls, làm rõ học thuyết của ông và chỉ ra những giá trị mà học thuyết của 

ông mang lại. Trong mối quan hệ với công lý, tác giả sẽ chỉ ra nội hàm của tiếp cận 

công lý từ góc độ của UNDP và phân tích, đánh giá những yếu tố cấu thành của tiếp 

cận công lý trong mối tương quan với tình hình chính trị, xã hội và pháp luật ở Việt 

Nam hiện nay.  

I.  Lý thuyết về Công lý và Tiếp cận công lý 

1.1. Lý thuyết về Công lý của John Rawls 

  John Rawls (1921- 2002) một triết gia người Mỹ với tác phẩm “Một lý thuyết 

về công lý”
1
 đã gây một tiếng vang với giới nghiên cứu triết học khi đưa ra quan niệm 

mới mẻ về công lý. Công lý như là sự công bằng là tâm điểm của toàn bộ học thuyết 

của ông. Chuẩn mực của công bằng trong một thể chế xã hội cụ thể chính là nguyên 

tắc phân chia quyền lợi và nghĩa vụ cho mỗi cá nhân. Theo ông, công bằng chỉ có 

được khi con người tự nguyện cùng tham dự vào quá trình hợp tác xã hội để làm sao 

mỗi cá nhân giành được lợi ích nhiều hơn so với khi họ sống đơn lẻ. Song sau khi tác 

phẩm ra đời những đối lập cũng như hiểu lầm với quan điểm này của ông ngày càng 

sâu sắc. Vì vậy trong cuốn “Công lý như là công bằng – sự tái trình bày”, Rawls đã chỉ 

rõ lý do ông viết cuốn sách này để sửa chữa những sai lầm đã làm lu mờ đi ý nghĩa của 

công lý. Về logic ông viết lại tư tưởng chính làm nền tảng xuất phát để trên đó ông 

triển khai quan niệm về công lý như công bằng. 

Trước hết, lý thuyết mà J. Rawls đưa ra được coi là sự tiếp nối và phát triển 

những tư tưởng truyền thống về công bằng xã hội trong lịch sử, đặc biệt là tư tưởng về 

Khế ước xã hội của Lốccơ, G.G. Rútxô cũng như những tư tưởng về đạo đức học của 

Cantơ. Tuy có những tiến bộ trong tư tưởng của học thuyết này trả lời về sự hình thành 

các thể chế chính trị, sự hình thành Nhà nước và Pháp luật… song nó không thể tự trả 

lời cho câu hỏi tại sao cá nhân lại tự nguyện đem quyền tự do của mình trao cho một 

nhóm khác mà những quyền con người vẫn không được đảm bảo. Ở trong nghiên cứu 

của mình Rawls muốn làm rõ những căn cứ cá nhân tham gia vào các quá trình xã hộị 

bằng thỏa ước và ông nhận ra rằng cần có một hệ thống các nguyên tắc chung đảm cho 

thỏa ước của con người trước khi quyết định tham gia khế ước xã hội. Và từ đó ông 

                                                 
1
 John Rawls, A theory of jusitce, Harvard University Press, 1971.  
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đưa ra quan điểm “công lý như là công bằng (Justice as fairness” với mong muốn sẽ 

trở thành giải pháp thay thế cho những quan điểm truyền thống từ lâu trong lịch sử tư 

tưởng triết học, đạo đức. 

 Lý thuyết về công lý của JR ra đời để đi tìm lời giải cho sự xung đột giữa hai 

vấn đề là công bằng xã hội và hiệu quả kinh tế ở nước Mỹ thời điểm tác phẩm của ông 

ra đời (năm 1971). Người ta nhìn thấy một nước Mỹ cường thịnh, nhưng ở một khía 

cạnh khác người ta còn thấy một nước Mỹ của sự phân hóa giàu nghèo, của tình trạng 

thất nghiệp và tệ nạn xã hội tràn lan. “Như vậy, một sự phát triển bền vững không 

những cần đạt được hiệu quả kinh tế cao mà còn phải đảm bảo được các yêu cầu của 

con người, mà trong đó, phải đảm bảo được yêu cầu về công bằng xã hội”
1
. Khi xem 

“công lý như là công bằng”, Rawls muốn chỉ rõ rằng trong sự phát triển của xã hội, cá 

nhân tham gia vào hợp tác xã hội bắt nguồn từ động cơ lợi ích kinh tế của họ, họ cảm 

thấy sự hợp tác là có lợi, và vì thế họ tự nguyện đóng góp. Nhưng khi một thể chế ra 

đời thì nó phải lấy nguyên tắc tôn trọng sự tự do và bình đẳng của cá nhân làm nguyên 

tắc cho bất cứ cái gì được xem là công bằng. 

 Rawls đã tạo ra một nguyên tắc công lý của riêng mình thông qua việc xây 

dựng một ý niệm về một xã hội mà ở đó có đủ tất cả mọi thứ con người cần (từ thức 

ăn, nhà cửa, môi trường sống,…), mỗi thành viên của xã hội đều có quyền tự do như 

nhau trong các vấn đề cơ bản như quyền bầu cử, quyền nắm giữ các chức vụ công 

quyền, quyền tự do về tư tưởng,… Ông giả định đây là „original position‟ (tạm dịch: 

vị thế khởi thủy). Và ở vị thế khởi thủy này, mọi người sẽ cùng tạo ra một nguyên tắc 

chung về công lý sau một „veil of ignorance‟ (tạm dịch: bức màn vô minh), bức màn 

này sẽ không cho phép mọi người được biết về chính mình, họ không biết mình là 

người như thế nào, có vị trí ra sao trong xã hội, già hay trẻ, tài năng hay vô dụng, 

mạnh hay yếu… Và để xã hội giả định này có thể duy trì trong trật tự mọi người phải 

cùng nhau đặt ra những luật lệ chung để đảm bảo các nhu cầu cơ bản cho việc duy trì 

sự sống của chính mình. Tuy nhiên, vấn đề đó là, họ không biết họ là ai? Thì họ cũng 

sẽ không biết mình cần gì? Và phản ứng với mọi tình huống xảy đến như thế nào? Vậy 

nên để đảm bảo sự an tâm cho chính mình họ sẽ phải đặt mình vào vị trí của người yếu 

thế nhất và xây dựng những luật lệ thuận lợi cho người đó. Bởi bằng cách này mọi 

người tin chắc rằng mình sẽ tồn tại được ở trong xã hội đó. Đây chính là cơ sở để 

Rawls tạo ra nguyên tắc công lý (một nguyên tắc được sinh ra từ nền tảng xã hội giả 

định vừa nêu).  

Nguyên tắc công lý của Rawls
2
 được tạo ra với mục tiêu giải quyết vấn đề liên 

                                                 
1
 Trần Thảo Nguyên (2006), Triết học kinh tế trong “Lý thuyết về công lý của nhà triết học Mỹ John 

Rawls, Nxb. Thế giới, Hà Nội. 
2
 John Rawls (1999), A Theory of Justice: Revised Edition, The Belknap Press – Havard University 

Press, tr. 266.  
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quan đến công lý phân phối  distributive justice  và John Rawls gói gọn nguyên tắc 

này vào cụm từ “Công lý như là công bằng – Justice as fairness”. Nguyên tắc này 

được thể hiện khái quát thông qua những nguyên tắc cụ thể sau:  

 

Nguyên tắc thứ nhất (1) về tự do bình đẳng nhấn mạnh tính tối cao của quyền tự 

do cơ bản; quyền tự do cơ bản theo Rawls bao gồm các quyền: Tự do tư tưởng 

(freedom of thought), tự do tín ngưỡng (liberty conscience), quyền tự do chính trị (ứng 

cử, bầu cử), quyền tự do tham gia hội đoàn và lập hội, quyền cá nhân con người được 

tôn trọng (integrity, physical and psychological, of the person), quyền tài sản, và cuối 

cùng, các tự do và quyền hạn này được bảo đảm bởi một nhà nước pháp quyền (the 

rule of law). 

Nguyên tắc thứ hai (2) Rawls muốn nhấn mạnh, những bất bình đẳng xã hội và 

kinh tế thì phải luôn thỏa mãn hai điều kiện: thứ nhất, những bất bình đẳng đó phải 

luôn vì lợi ích cao nhất cho những người chịu nhiều bất lợi nhất trong xã hội; Và thứ 

hai, những bất bình đẳng đó phải gắn liền với vị thế vốn được mở rộng cho mọi người 

trên cơ sở bình đẳng và công bằng về cơ hội.  

Như vậy, chúng ta có thể thấy nguyên tắc công lý như là công bằng là một công 

lý được xây dựng trên cơ sở cá nhân; Luật pháp chỉ có thể giới hạn tự do khi nào sự 
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giới hạn đó sẽ đem đến một tự do và quyền hạn rộng lớn hơn cho tất cả, đặc biệt là 

nhóm yếu thế trong xã hội. Sự tự do cơ bản được nhắc đến trong nguyên tắc (1) chỉ có 

thể bị giới hạn cho một mục tiêu tự do phổ quát hơn. Ví dụ như trong cuộc chiến đại 

dịch covid-19, các Bác sĩ, y tá, quân nhân, cán bộ, … bị giới hạn sự tự do cá nhân do 

bị cách ly với gia đình và xã hội, mục tiêu của họ là cống hiến sức mình cùng nhau 

chống lại dịch bệnh và sự lây lan dịch bệnh. Và sự giới hạn tự do đó của họ được biện 

minh bởi nhu cầu được ưu tiên cao hơn đó là sự an toàn và an ninh của nhân dân và 

Quốc gia. 

Theo Rawls, cấu trúc cơ bản để đảm bảo nguyên tắc công lý phải có bao gồm hai 

yếu tố là: (1) tạo một điều kiện bối cảnh công bằng (fair background conditions) và (2) 

định chế và cấu trúc chính trị cơ bản (the public rules of the basic structure)
1
:  

Thứ nhất, thực tế lịch sử, xã hội và kinh tế không cho phép chúng ta bỏ qua tất cả 

những bất công hiện thời cách xa xỉ để thiết lập một tiến trình chính sách cho công lý 

mà không thiết lập lại một điều kiện bối cảnh công bằng cho lý tưởng công lý. Để có 

được một bối cảnh công bằng, định chế quốc gia, tức hiến pháp và các bộ luật cơ bản, 

phải bảo đảm được chức năng bảo vệ và phát huy quyền tự do chính trị và quyền làm 

người cơ bản, đồng thời bảo đảm một hệ trình tiến bộ trong công lý xã hội và kinh tế 

vốn cần thời gian và sự gia tăng trình độ dân trí. Đây là phần vụ quan yếu của điều 

Rawls gọi là “quy luật về tiến trình, thủ tục thuần túy cho bối cảnh công lý” (the rules 

of pure procedural background justice). Quy luật này bao gồm hai phương diện: Một 

là về vĩ mô đối với các định chế cơ bản về quyền hạn và tự do; hai là về vi mô đối với 

các tương quan giữa cá nhân và các tổ chức trong xã hội dân sự và kinh tế. 

Thứ hai, công lý trên cơ sở công bằng chỉ có thể được thực thi bởi định chế và 

cấu trúc chính trị cơ bản – nếu không, không thể có công lý. Con người trong một xã 

hội phải là công dân của một quốc gia, và vì thế, họ phải chịu sự cai chế và ảnh hưởng 

nặng nề bởi định chế công quyền cơ bản. Mỗi công dân sinh ra trong một quốc gia, 

sống, và rồi đi ra khỏi bằng cái chết. Và xã hội đó bao giờ cũng chứa đầy bất công và 

bất bình đẳng. Bởi thế hai nguyên tắc Công lý như là công bằng phải giải quyết những 

bất công qua định chế của cấu trúc cơ bản nhằm giảm thiểu những phân phối không 

đồng đều của con người trong hoàn cảnh cá nhân của họ vì lý do giai cấp, thừa kế, khả 

năng bẩm sinh hay sự may rủi trong cuộc đời. Công lý chính trị và xã hội phải đưa cơ 

hội thăng tiến đến cho triển vọng cuộc đời (life-prospects) cho mọi công dân trong xã 

hội đó. 

Có thể thấy, „xã hội giả định‟ mà Rawls tạo ra thật lý tưởng; Ông đã đề xuất một 

giải pháp khả dĩ để giải quyết một vấn đề tồn tại trong các nghiên cứu trước đó - vấn 

                                                 
1
 John Rawls (2001), A Theory of Justice: Revised Edition, Harvard University Press, tr.52 – 58, 

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=docs_biblio&f

ile=BiblioContenuto_3641.pdf 
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đề giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội, chỉ ra sự khác biệt giữa các cá nhân và 

dẫn đến chuyện tồn tại những bất bình đẳng trong xã hội là tất yếu. Cốt lõi ở đây chính 

là từ những bất bình đẳng tất yếu đó, con người phải tìm cách ứng xử phù hợp nhất để 

đảm bảo lợi ích tối đa và hạn chế tối thiểu thiệt hại cho tất cả mọi người trong xã hội – 

đó chính là nội hàm của nguyên tắc công lý như là công bằng. Điều này yêu cầu các 

quốc gia buộc phải xây dựng các chính sách điều hành xã hội phù hợp với quốc gia và 

công dân của mình, đảm bảo tối đa khả năng thực thi của công lý trong xã hội.  

Trên tinh thần thừa kế và phát huy, nhà triết học John Rawls đã có những nghiên 

cứu sâu sắc, nhân văn và trở thành nền tảng cho những nghiên cứu của thế hệ sau khi 

nghiên cứu về công lý và những khía cạnh liên quan; Mặc dù chúng ta vẫn phải thừa 

nhận rằng để hiện thực hóa những tư tưởng của Rawls vào thực tế xã hội là một điều 

quả không dễ dàng.    

1.2. Quan điểm về Tiếp cận công lý của UNDP 

Trên thế giới hiện nay, có thể có nhiều cách hiểu khác nhau về tiếp cận công lý 

(access to justice), trong đó phổ biến là hai cách hiểu chính:  

(1) Từ góc độ tiếp cận hẹp: Tiếp cận công lý được hiểu như quyền được xét xử 

công bằng (the right to a fair trial), cách hiểu này đã được ghi nhận trong một số văn 

bản luật quốc tế về quyền con người. Đây là cách hiểu truyền thống mà ngoại diên của 

nó không vượt quá phạm vi hoạt động của tố tụng hình sự, do đó, nội hàm của nó chỉ 

bao gồm các bảo đảm pháp lý về mặt tố tụng, chẳng hạn như bình đẳng về tư cách 

trước tòa án, được xét xử công khai bởi một tòa án không thiên vị, quyền được bào 

chữa, quyền được kháng cáo,…
1
 

(2) Từ góc độ tiếp cận rộng: Tiếp cận công lý được hiểu như là khả năng tìm 

kiếm sự đền bù hoặc sự khắc phục (remedy) cho những bất công hay thiệt hại mà một 

cá nhân hay một nhóm cá nhân, đặc biệt là những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương 

trong xã hội phải gánh chịu. Những bất công hay thiệt hại này có thể do cá nhân hay 

pháp nhân gây ra trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội chứ không giới hạn ở 

trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Việc tìm kiếm sự đền bù hay khắc phụ được thực hiện 

thông qua việc tiếp cận với các thiết chế tư pháp cả chính thống và không chính thống 

(formal and informal justice system). Đây cũng chính là cách hiểu và hướng tiếp cận 

mới được tổ chức United Nations Development Programme (viết tắt: UNDP) và một 

số tổ chức quốc tế khác áp dụng.  

Theo quan điểm của Liên Hợp Quốc (LHQ), “tiếp cận công lý vừa là quyền cơ 

bản của con người vừa là phương tiện để thực hiện các quyền con người khác.”
2
 Có 

                                                 
1
 Vũ Công Giao (2009), Tiếp cận công lý và nguyên lý của nhà nước pháp quyền, Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN, Luật học 25, tr.188.  
2
 Thực thể Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Nâng cao vị thế Phụ nữ UNIFEM – Phụ nữ Liên Hợp 

Quốc (UN Women), Thông tin về tầm quan trọng của quyền tiếp cận công lý và luật gia đình cho Phụ 

nữ  Fact Sheet on the importance of women‟s access to justice and family law , trang 1.  
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thể thấy, tiếp cận công lý dưới con mắt của LHQ chính là một quyền cơ bản của con 

người, nó phải được bảo vệ và đảm bảo thực hiện thông qua các cơ chế bảo đảm chính 

thống hay không chính thống, để từ đó hỗ trợ nhiệm vụ bảo vệ và bảo đảm thực hiện 

các quyền khác của con người. Để làm được điều đó, UNDP đã xây dựng hệ thống ba 

yếu tố nền tảng chính để đảm bảo cho tiếp cận công lý được thực thi trong thực tế, bao 

gồm:  

 

UNDP đã xác định cụ thể ba yếu tố lấy làm nền tảng để đảm bảo cho tiếp cận 

công lý được thực thi. Thứ nhất là “sự bảo vệ pháp lý”, đây là nền tảng đầu tiên để 

đảm bảo tiếp cận công lý, bởi vì chỉ khi có một khuôn khổ các quyền và nghĩa vụ pháp 

lý, mọi người mới có sơ sở tìm kiếm sự đền bù cho những thiệt hại mà họ đang gặp 

phải một cách hợp pháp và công bằng. Thứ hai là “khuôn khổ thiết chế”, theo UNDP, 

khuôn khổ thiết chế về tiếp cận công lý không chỉ được tạo lập bởi hệ thống tư pháp 

chính thống (ví dụ như tòa án, các cơ quan công tố, các cơ quan điều tra,…) mà còn 

bởi hệ thống tư pháp không chính thống và một hệ thống các cơ quan giám sát (các tổ 

chức xã hội, các cơ quan dân cử,..). Nhiệm vụ chung của các cơ quan này chính là để 

đưa ra những giải pháp giải quyết tranh chấp công bằng theo pháp luật, và mỗi cơ 

quan sẽ có từng vai trò cụ thể khác nhau trong việc bảo đảm tiếp cận công lý. Thứ ba 

là “khả năng đòi hỏi và theo đuổi vụ việc của quần chúng”, đối với nền tảng thứ ba thì 

cần có hai yếu tố cơ bản liên quan, đó là sự hiểu biết pháp luật của quần chúng và hệ 

thống trợ giúp và tư vấn pháp lý. Quần chúng cần có kiến thức và sự hiểu biết về các 

quyền và cơ chế bảo vệ quyền thì mới có đủ khả năng thực hiện tiếp cận công lý. 

Đồng thời, Nhà nước và các tổ chức xã hội cũng phải có trách nhiệm trong việc bảo 

đảm giáo dục, tuyên truyền và hỗ trợ cho hoạt động tiếp cận công lý của quần chúng 

để hoạt động tiếp cận công lý được đảm bảo thực thi một cách có hiệu quả và công 

bằng.
1
   

Có thể thấy, UNDP đã trực tiếp chỉ ra những nền tảng cốt yếu, mang tính khái 

quát để đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho người dân. Ba yếu tố nền tảng này vừa là 

điều kiện cần, vừa là điều kiện đủ để người dân có thể tìm kiếm được một sự đền bù 

thỏa đáng dễ dàng hơn cho những mất mát hay thiệt hại mà họ phải gánh chịu.   

Tiểu kết 

Công lý cho đến nay vẫn khó để có thể đưa ra một khái niệm chung nhất bởi nó 

                                                 
1
 Vũ Công Giao (2009), Tiếp cận công lý và các nguyên lý của nhà nước pháp quyền, Tạp chí Khoa 

học ĐHQGHN, Luật học 25, tr. 190.  
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luôn biến đổi theo cả thời gian và không gian. Ở mỗi con người, mỗi xã hội, mỗi quốc 

gia, mỗi thời kỳ sẽ có những cách định nghĩa của riêng họ. Khi nhìn vào tình hình 

chung trên thế giới hiện nay, sự bất công vẫn còn tồn tại ở khắp mọi nơi trên địa cầu 

và chắc hẳn rằng sẽ có nhiều người mong muốn được sống trong xã hội mà John 

Rawls „tạo ra‟. Cái hay trong tư tưởng của Rawls đó là việc Rawls thừa nhận sự bất 

bình đẳng như một sự tất yếu hay hiểu cách khác, sự bất bình đẳng trong xã hội được 

tạo ra hết sức „tự nhiên‟, bởi mỗi cá nhân trong một xã hội đều được sinh ra trong 

những hoàn cảnh khác nhau, họ không có quyền được chọn nơi mình sinh ra, hay bố 

mẹ của mình là ai,… nhưng họ sẽ sử dụng những nguồn lực mà họ có một cách hoàn 

toàn tự nhiên đó để họ sống và vươn lên trong xã hội đó; điều này vô hình chung sẽ 

tạo ra sự bất bình đẳng một cách tự nhiên trong xã hội. Từ đây, nguyên tắc công lý của 

ông ra đời, để rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng, để xây dựng một xã hội công bằng, 

sự công bằng sẽ kiến tạo nên tính bền vững trong một xã hội.  

Hiện nay, rất nhiều quốc gia, tổ chức hay cá nhân trên toàn thế giới vẫn miệt mài 

xây dựng con đường tìm đến một xã hội công bằng, đảm bảo công lý và UNDP cũng 

không ngoại lệ. Năm 2005, UNDP đã triển khai dự án Tiếp cận công lý và xuất bản 

một cuốn sổ tay hướng dẫn, trong đó UNDP đã chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng trực 

tiếp đến quá trình tiếp cận công lý của người dân, đồng thời trong việc nêu cao vai trò 

của mỗi tổ chức, UNDP cũng đã đưa ra những mục tiêu nhằm tìm ra những giải pháp 

tối ưu để thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan chính phủ, phi chính phủ và nâng cao 

nhận thức của người dân với pháp luật. Từ hoạt động bảo đảm quyền tiếp cận công lý, 

UNDP đã trực tiếp bảo vệ đến quyền của con người. Các quốc gia có thể tham khảo để 

xây dựng một thiết chế bảo đảm quyền tiếp cận công lý, việc đảm bảo quyền này cho 

người dân cũng là một phần trong đảm bảo công lý chung cho xã hội, thúc đẩy sự phát 

triển bền vững của quốc gia.  

II. Bảo đảm quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam trên cơ sở lý thuyết của John 

Rawls và UNDP 

 „Tư tưởng về công lý, quyền tiếp cận công lý trong pháp luật Việt Nam hiện 

nay là sự kế thừa, phát triển của tư tưởng về công lý và quyền tiếp cận công lý đã được 

xác lập trong truyền thống văn hoá, mà được thể hiện qua pháp luật từ thời phong kiến 

của nước ta, cùng với việc tiếp thu các giá trị tinh hoa của nhân loại.‟
1
 Tư tưởng về 

công lý và quyền tiếp cận công lý đã được thể hiện gián tiếp và trực tiếp thông qua các 

quy định trong các bản Hiến pháp của Việt Nam (Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp 

năm 1992 và Hiến pháp năm 2013). Công lý và quyền tiếp cận công lý được thể hiện 

trong các lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam mà đặc biệt được thể hiện rõ trong pháp luật tố 

tụng, điều này thể hiện sự quan tâm, công nhận cũng như nỗ lực của Việt Nam trong 

                                                 
1
 Phạm Hồng Thái (2020), Tư tưởng về công lý và quyền tiếp cận công lý trong pháp luật Việt Nam, 

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 36, số 1, tr. 23.  



117 

việc bảo đảm quyền cho người dân. Những quy định đó chính là cơ sở để các hoạt động 

bảo đảm quyền con người, quyền công dân được triển khai thực hiện trong thực tế.  

 Việc thực thi và bảo đảm ba yếu tố nền tảng của quyền tiếp cận công lý mà 

UNDP đã chỉ ra cũng đã được thể hiện ở Việt Nam, cụ thể như sau:  

(1) Sự bảo vệ pháp lý: 

NHÓM QUYỀN  

ĐƢỢC BẢO ĐẢM 

NỘI DUNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyền đƣợc xét xử công bằng 

 Quyền công bằng trước Tòa: 

Điều 9, Điều 26 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; 

 Quyền giả định vô tội:  

Điều 31 Hiến pháp năm 2013;  

Điều 13 BLTTHS 2015 

 Quyền bào chữa: 

Điều 16 Hiến pháp năm 2013 

 Quyền được xét xử công khai:  

Điều 25 BLTTHS năm 2015; 

Điều 11 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 

 Quyền không bị hồi tố 

Khoản 1, Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015;  

Khoản 2, 3 Điều 7 Bộ Luật Hình sự năm 2015 

 Quyền được bồi thường  

Điều 31 BLTTHS năm 2015 

 Quyền được kháng cáo, kháng nghị, xem xét lại bản 

án và hình phạt đối với mình theo quy định của pháp 

luật 

Điều 27 BLTTHS năm 2015 

 Quyền được sử dụng ngôn ngữ và tiếng nói của dân 

tộc mình khi tham gia tố tụng (có phiên dịch) 

Điều 29 BLTTHS năm 2015 

Quyền của các nhóm ngƣời dễ bị 

tổn thƣơng  

Với truyền thống dân tộc và tiếp thu các hiệp ước về 

quyền liên quan đến các nhóm yếu thế trong xã hội, 

Đảng và Nhà nước cũng dành nhiều quan tâm cho nhóm 

đối tượng này, thể hiện thông qua các quy định trong:  

Luật Người cao tuổi 2009;  

Luật Người khuyết tật năm 2010;  
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Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007;  

Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy 

giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 

2006,…  

Chương trình 135 của Chính phủ về Xóa đói, giảm 

nghèo;  

Chương trình Mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã 

hội giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; …và một số 

Chương trình bảo vệ công dân thuộc nhóm yếu thế khác.  

(2) Khuôn khổ thiết chế 

Khuôn khổ thiết chế trong bảo đảm quyền tiếp cận công lý không chỉ nói đến hệ 

thống các cơ quan tư pháp chính thức mà ngoài ra còn có các cơ quan thuộc hệ thống 

các cơ quan tư pháp không chính thức và hệ thống các cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt 

động giám sát và đảm bảo thực thi pháp luật. Các cơ quan này đóng vai trò rất quan 

trọng trong chuỗi các hoạt động đảm bảo quyền tiếp cận công lý của người dân. Ở Việt 

Nam những cơ quan này bao gồm:  

CƠ QUAN BẢO ĐẢM QUYỀN NỘI DUNG  

Hệ thống tƣ pháp chính thức 

(Formal justice system)  

 Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp có trách nhiệm và vai trò 

chính trong việc xây dựng, duy trì các tiêu chuẩn của hệ 

thống tư pháp trong cả nước. Trong đó có bảo đảm công 

lý được thực thi nói chung và bảo vệ thúc đẩy quyền con 

người quyền công dân nói riêng, đặc biệt là nhóm yếu 

thế trong xã hội, bằng cách xây dựng hệ thống chính 

sách và thủ tục phù hợp.  

 Tòa án: Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung nhiệm vụ 

“bảo vệ công lý” cho Tòa án nhân dân (Khoản 3 Điều 

102), đánh một dấu mốc quan trọng trong việc đảm bảo 

công lý trong lĩnh vực tố tụng tư pháp nói riêng và trong 

xã hội nói chung. Theo Hiến pháp, Tòa án là chủ thể 

thực hiện quyền tư pháp (Khoản 1, Điều 102) và hoạt 

động dựa trên các nguyên tắc hiến định trong tổ chức và 

hoạt động như: nguyên tắc xét xử có hội thẩm tham gia, 

nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập, 

nguyên tắc xét xử tập thể, nguyên tắc xét xử công khai, 

nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, 

quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự, nguyên tắc 

tranh tụng trong xét xử được bảo đảm, nguyên tắc hai 

cấp xét xử.  
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Sau khi Hiến pháp 2013 có hiệu lực, một số văn bản luật 

đã được sửa đổi để thống nhất với tinh thần Hiến pháp 

như: BLDS năm 2015 (Điều 5,6,14); BLTTDS năm 

2015 (Điều 4); Luật Tổ chức TAND năm 2014 (Điều 2); 

BLTTHS năm 2015 (Điều 13, 14,19,26, Chương V,…).  

Đặc biệt trong BLTTHS năm 2015, bộ luật nhìn chung 

đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương cải cách tư pháp 

của Đảng và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm mọi hành vi 

phạm tội đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh, 

chính xác, tránh làm oan người vô tội. Tăng cường hơn 

nữa trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong việc bảo 

vệ quyền con người, quyền công dân; cụ thể hóa các 

trình tự, thủ tục để người tiến hành tố tụng và tham gia 

tố tục thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo luật 

định, từ đó đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho nhân 

dân nói riêng, xây dựng một hệ thống tư pháp công bằng 

nói chung.  

 Viện kiểm sát (VKS): VKS là cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng, có chức năng hiến định là thực 

hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. VKS 

sử dụng những quyền năng của mình để bảo vệ pháp 

luật, bảo vệ quyền con người và quyền công dân (Khoản 

3 Điều 107, Khoản 2 Điều 14, Điều 21, 22,… Hiến pháp 

năm 2013 và Điều 2 Luật Tổ chức VKSND năm 2014), 

những quyền năng đó có thể kể đến như: Đề ra yêu cầu 

điều tra; Trực tiếp thực hiện một số hoạt động điều tra 

để làm rõ những vấn đề cần chứng minh; Ra quyết định 

hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của Cơ quan điều 

tra; Không phê chuẩn các quyết định nhằm hạn chế 

quyền của người bị buộc tội khi chưa có đủ căn cứ; 

Đình chỉ vụ án đối với bị can khi có căn cứ xác định bị 

can không phạm tội hoặc có căn cứ miến trách nhiệm 

hình sự; Trả tự do cho người bị tạm giữ và người phải 

chấp hành án phạt tù khi thỏa mãn các căn cứ trả tự do 

của pháp luật; Ra quyết định khởi tố và phát biểu quan 

điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa; Kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các quyết định 

của Tòa án để khắc phục vi phạm; ...  

Nhìn chung có thể thấy chức năng, quyền hạn và hoạt 

động của VKS trong hoạt động tố tụng đã góp phần tăng 

cường và đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho người 
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dân, bảo vệ quyền con người và quyền công dân trong 

quá trình tố tụng.  

Hệ thống tƣ pháp không chính 

thức 

(Informal justice system) 

 Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế 

(Alternative Dispute Resolution Methods)  

- Trọng tài: Kể từ năm 2003, phương thức giải quyết 

tranh chấp trọng tài đã trở thành một trong những cơ chế 

giải quyết tranh chấp chính thức, tuy nhiên phương thức 

này chỉ áp dụng trong hoạt động thương mại.   

- Hòa giải (mediation & conciliation): Đây là phương 

thức phổ biến được áp dụng trong lĩnh vực dân sự, lao 

động và gia đình để khuyến khích các bên trong tranh 

chấp giải quyết tranh chấp để đẩy nhanh tiến trình giải 

quyết, tiết kiệm chi phí cho các bên trong tranh chấp. 

Hòa giải là một phương thức giải quyết mâu thuẫn, xung 

đột xã hội rất hiệu quả. Có nhiều hình thức hòa giải 

khác nhau, thông thường được chia làm hai loại: hòa 

giải trước tố tụng và hòa giải trong tố tụng. Hệ thống 

pháp luật về hòa giải tranh chấp trước tố tụng ở nước ta 

hiện nay tương đối đầy đủ và bao trùm các lĩnh vực của 

đời sống - xã hội. Pháp luật về hòa giải trước tố tụng 

hiện nay gồm: Hòa giải ở cơ sở (Luật hòa giải cơ sở 

năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, Nghị quyết 

liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTWMTTQVN, 

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP, 

Chương XVIII BLTTDS năm 2015); hòa giải thương 

mại (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP); hòa giải theo quy 

định của pháp luật hình sự (Khoản 3, Điều 29 BLHS 

năm 2015). 

 Tập quán pháp 

Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, việc áp dụng tập quán 

được công nhận tại Việt Nam theo quy định trong Điều 

5; Khoản 2, Điều 29; Khoản 1 Điều 121 BLDS năm 

2015.  

Việc áp dụng tập quán hay áp dụng quy định tương tự 

của pháp luật để giải quyết tranh chấp vẫn tuân theo một 

nguyên tắc truyền thống thuộc thẩm quyền của Toà án. 

Việc áp dụng tập quán hay áp dụng quy định tương tự 

của pháp luật để giải quyết tranh chấp được xem 

như một giải pháp tình huống nhằm giải quyết kịp thời 

những tranh chấp để giữ sự ổn định trong giao lưu dân 

sự, đồng thời là cơ sở để cơ quan lập pháp có căn cứ sửa 
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đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật cho phù hợp với 

những quan hệ xã hội đang tồn tại trên thực tế. Việt 

Nam là một quốc gia có 54 dân tộc với các phong tục, 

tập quán phong phú, đa dạng. Một số tập quán điển hình 

thường được áp dụng giải quyết những tranh chấp trong 

cộng đồng dân cư như: Tập quán về chuyển giao quyền 

sở hữu và chuyển giao quyền sử dụng tài sản; tập quán 

về bồi thường; tập quán giải quyết tranh chấp về vật 

nuôi, cây trồng, tập quán đền bù cho hậu quả của việc 

xâm hại làm ảnh hưởng mồ, mả.
1
  

Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, BLTTHS áp dụng tập 

quán quốc tế trong trường hợp thuộc Khoản 2, Điều 3 và 

Điều 492 BLTTHS năm 2015 có liên quan đến người 

nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.  

Hệ thống giám sát 

(Oversight system) 

 Tổ chức chính trị xã hội: Đây là hình thức kiểm soát, 

giám sát hoạt động tư pháp từ bên ngoài, các tổ chức 

chính trị xã hội, tổ chức xã hội thực hiện chức năng này 

ở Việt Nam bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(MTTQ VN), Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội 

Cựu chiến binh.  

Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban 

hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ 

VN, các đoàn thể chính trị-xã hội. Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ XII (năm 2016) khẳng định “tăng cường 

hơn nữa sự gắn kết giữa giám sát của Quốc hội với kiểm 

tra, giám sát của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã 

hội và giám sát của nhân dân”.
2
 

 Quốc hội: Ở  Việt Nam, Quốc hội là cơ quan duy 

nhất có quyền lập hiến và lập pháp, đồng thời là cơ 

quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực 

nhà nước cao nhất không chỉ có chức năng lập hiến, lập 

pháp mà còn có chức năng quyết định những vấn đề 

quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt 

động của Nhà nước theo nguyên tắc nền tảng “Tất cả 

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” và “quyền lực 

                                                 
1
 PGS. TS. Phùng Trung Lập (2015), Phong tục, tập quán và áp dụng tập quán trong công tác xét xử 

án dân sự, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 05 (285), tr.15.  
2
 TS. Hoàng Minh Hội (2018), Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã 

hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước – thực trạng và một số kiến nghị, Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp, số 21(373).  
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nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và 

kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 

hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp” đã 

được quy định trong Nghị quyết của Đảng và Hiến 

pháp năm 2013. Một trong những hoạt động chức năng 

chính của Quốc hội đó là „giám sát hoạt động tư pháp‟. 

Hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ 

Quốc hội (UBTVQH), các Ủy ban của Quốc hội đối với 

hoạt động tư pháp là một đặc thù của Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội 

không làm thay các cơ quan tư pháp trong việc sửa chữa 

những sai sót, vi phạm trong các bản án, quyết định mà 

thông qua hoạt động giám sát, Quốc hội, các cơ quan 

của Quốc hội đưa ra những kết luận, kiến nghị để các cơ 

quan tư pháp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo 

đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.
1
 

Hệ thống thực thi 

(Enforcement system) 

 Công an: Ở giai đoạn thực thi đầu tiên, vai trò của 

lực lượng Công an cực kì quan trọng. Từ góc độ quyền 

tiếp cận công lý, nhận thấy vai trò và nhiệm vụ của 

Công an vượt ra ngoài phạm vi phòng chống tội phạm 

hay giữ gìn an ninh, trật tự; bởi họ cũng là những người 

có trách nhiệm trong việc bảo đảm và bảo vệ quyền con 

người trong quá trình thực hiện các hoạt động thuộc 

chức năng nhiệm vụ của mình để giải quyết các vụ việc.   

 Cơ sở giam giữ: Cơ sở giam giữ là một điểm chốt 

quan trọng trong quá trình thực thi quyền lực tư pháp 

của các cơ quan tư pháp. Cơ sở giam giữ trực thuộc Bộ 

Công an. Mối quan hệ giữa Tòa án và hê thống các cơ 

sở giam giữ đóng vai trò thiết yếu trong bảo đảm quyền 

tiếp cận công lý đối với người bị tạm giữ, tạm giam và 

người chấp hành án phạt tù. Những người này đã bị 

tước bỏ quyền tự do cơ bản, quyền đi lại cũng đồng 

nghĩa với việc các cơ quan có thẩm quyền phải có nghĩa 

vụ bảo đảm các quyền con người khác của họ trong thời 

gian họ bị giam, giữ. Đảm bảo tính mạng, sức khỏe và 

một số quyền cơ bản khác, hỗ trợ họ trong quá trình tái 

hòa nhập cộng đồng. Những yêu cầu này cũng đã được 

quy định cụ thể trong BLTTHS năm 2015, Luật Thi 

                                                 
1
 TS. Nguyễn Đình Quyền (2017), Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp – Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 21(349).   
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hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và Luật thi hành án 

hình sự năm 2019. 

(3) Khả năng tìm kiếm sự đền bù tiệt hại của ngƣời dân 

YẾU TỐ TÁC ĐỘNG NỘI DUNG 

Nhận thức pháp luật 

(Legal awareness) 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình, Kế 

hoạch thiết thực để triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân như: Chỉ thị số 

32-CT/TW năm 2003 của Ban Bí thư (khóa IX), Quyết 

định số 37/2008/QĐ-TTg và Đề án 02/212/TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật 

năm 2012 – tạo điều kiện cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật góp phần phòng ngừa, hạn chế các vi 

phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, duy trì an ninh, trật tự 

cho toàn xã hội.  

Việc nâng cao nhận thức pháp luật giúp cho người dân 

biết được họ có những quyền gì để tìm kiếm sự đền bù 

cho những mất mát, tổn thất mà họ gánh chịu.  

Trợ giúp pháp lý 

(Legal aid & legal counsel)  

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, hoạt động trợ giúp 

pháp lý (TGPL) ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả 

tốt, khẳng định vị trí, vai trò TGPL cho người dân nói 

chung, những người thuộc nhóm yếu thế nói riêng, góp 

phần phát huy vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của công dân, ổn định chính trị, trật 

tự, an toàn xã hội. Năm 2004 Luật Trợ giúp pháp lý (sửa 

đổi) được ban hành đánh dấu mốc quan trọng trong việc 

hoàn thiện thể chế này.  

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế ở Việt Nam hiện nay, vẫn 

còn rất nhiều rào cản trong việc tiếp cận và sử dụng 

pháp lý của người dân. Nguyên nhân là do trình độ dân 

trí còn thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải 

đảo. Chính vì vậy, việc truyền đạt thông tin pháp luật 

đến người dân chưa đầy đủ, phương thức truyền thông 

về TGPL còn có chỗ chưa phù hợp nên người dân chưa 

biết đến hoạt động TGPL. Đã thế ở không ít địa phương, 

mạng lưới tổ chức pháp lý còn mỏng, trình độ, năng lực, 

kỹ năng của một số người thực hiện TGPL còn hạn chế. 

Cùng với đó, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động 

TGPL còn ít nên không thể bảo đảm để thực hiện tất cả 

hoạt động TGPL... 
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Đánh giá chung 

Việt Nam với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đã có 

những bước phát triển nhanh chóng với những thay đổi tích cực đáng khen ngợi trong 

vòng hơn ba thập kỉ qua kể từ năm 1986 bắt đầu thời kì Đổi mới. Sự thay đổi của đất 

nước xã hội nói chung và đặc biệt là thiết chế tư pháp nói riêng đã thể hiện rõ một số 

điểm tương đồng và chưa tương đồng nhất định với việc xây dựng „nguyên tắc công 

lý‟ trong xã hội giả định của Rawls, cụ thể:  

Thứ nhất, đối với „nguyên tắc tự do bình đẳng‟: Việt Nam là một nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa, thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công 

dân bằng pháp luật. Những quyền con người quyền công dân mà Việt Nam bảo vệ 

cũng có một số quyền tương ứng với những quyền được nhắc đến trong nguyên tắc 

tự do bình đẳng của John Rawls, đó là quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do chính trị 

(ứng cử, bầu cử), quyền cá nhân con người được tôn trọng (danh dự, nhân phẩm, thể 

chất, tâm lý của con người) và những quyền này được nhà nước pháp quyền bảo đảm 

thực thi.  

Thứ hai, đối với „nguyên tắc khác biệt‟ và „nguyên tắc cơ hội công bằng‟: Sự bất 

bình đẳng giữa con người với con người trong xã hội là điều tự nhiên, tất yếu như tác 

giả đã phân tích. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ so với hầu hết các quốc gia 

trên thế giới. Trong „nguyên tắc khác biệt‟, Rawls cho rằng „những bất bình đẳng xã 

hội và kinh tế thì phải luôn vì lợi ích cao nhất cho những người chịu nhiều bất lợi nhất 

trong xã hội‟, chắc hẳn mọi người đều nhận thức được „sự tốt đẹp‟ trên lý thuyết về 

nguyên tắc này; tuy nhiên trong thực tế, có thể do những bản ngã ích kỉ cá nhân hay do 

những điều kiện và hoàn cảnh khách quan nhất định sẽ khiến cho con người đa số có 

xu hướng bảo vệ lợi ích của mình trước rồi mới đến lợi ích của những người khác. Do 

đó, mặc dù vừa phải thừa nhận nguyên tắc này sẽ tạo ra một xã hội thật nhân văn và 

tốt đẹp thì đồng thời cũng phải công nhận rằng con đường đến đó sẽ vẫn còn „lắm 

chông gai‟. Sự ra đời học thuyết về công lý của Rawls sẽ phần nào đó thức tích phần 

„người‟ trong con người, giúp con người hướng tới điều thiện, nhận ra những bản ngã 

của cá nhân, từ đó hướng nhân loại đến một xã hội tốt đẹp hơn. Còn trong „nguyên tắc 

cơ hội công bằng‟, Rawls mong muốn „những bất bình đẳng đó tồn tại nhưng phải dựa 

trên cơ sở bình đẳng và công bằng về cơ hội‟. Có nghĩa là phải đảm bảo được tối đa 

„tính tự nhiên‟ của „sự bất bình đẳng tự nhiên‟ đó. Những bất bình đẳng trong xã hội 

chỉ nên được tạo ra bởi những yếu tố tự nhiên (như xuất thân, nỗ lực, tài năng thiên 

bẩm,…) chứ không nên được tạo ra bởi sự phân phối cơ hội không đồng đều trong xã 

hội. Tuy nhiên, phải thành thật thừa nhận rằng sự phân phối về cơ hội, đảm bảo sự 

công bằng trong xã hội Việt Nam hay trên thế giới chắc hẳn còn chưa được đảm bảo 

tối đa, đó là một thực trạng chung. Một lần nữa, nguyên tắc này cũng tạo ra những ý 
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tưởng hết sức tốt đẹp, vậy nhưng với câu hỏi „còn bao lâu nữa chúng ta mới xây dựng 

được xã hội như thế?‟ thì câu trả lời vẫn sẽ còn bỏ ngỏ. Chung quy lại, có thể nói Việt 

Nam và các quốc gia trên thế giới đều đã có những sự cố gắng của riêng mình, việc xây 

dựng nên một xã hội hoàn hảo gần như là điều không thể, tuy nhiên không ai cấm chúng 

ta nhận ra những ý tưởng tốt đẹp và hướng đến một xã hội „đẹp đẽ‟ như xã hội của 

Rawls mong muốn, và đích đến còn bao xa sẽ không quan trọng bằng việc chúng ta biết 

chúng ta đã bắt đầu hướng về những điều tốt đẹp đó – nơi „công lý như là công bằng‟.  

Đảm bảo quyền tiếp cận công lý là một trong những viên gạch nhỏ đóng góp vào 

việc xây dựng một xã hội tự do, công bằng, công lý. Những nền tảng của quyền tiếp 

cận mà UNDP chỉ ra rất cụ thể và rõ ràng, được xem như một thước đo để các quốc 

gia sử dụng để đối chiếu và so sánh. Có thể thấy Việt Nam đã nhận thức được quyền 

này thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật, khuôn khổ thiết chế và khả 

năng nhận thức của người dân trên. Không thể phủ nhận những điểm sáng mà Việt 

Nam đã làm được nhưng song song với đó, tương ứng với mỗi yếu tố nền tảng thì Việt 

Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, xuất phát từ cả hai lý do khách quan và chủ 

quan. Nhận thức được điều đó, Việt Nam sẽ phải xây dựng những kế hoạch và chiến 

lược của riêng mình để đảm bảo quyền tiếp cận công lý được bảo đảm thực thi trong 

thực tế, bởi việc bảo đảm quyền này sẽ biến nó trở thành một „công cụ đắc lực‟ để đảm 

bảo những quyền con người, quyền công dân khác. Để xây dựng nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa thì việc đảm bảo quyền con người nói chung, quyền tiếp cận công lý 

sẽ trở thành điều tất yếu. 
1
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QUẢN TRỊ LINH HOẠT – XU HƢỚNG QUẢN TRỊ NHÀ NƢỚC 

TRONG THỜI ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ 

Trương Thế Nguyễn 

Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 

Tóm tắt: Trong thời đại kỷ nguyên số, hoạt động quản trị nhà nước sẽ có được 

nhiều thời cơ nhưng cũng phải đối mặt với không ít những thách thức. Các nhà nước 

buộc phải tự đổi mới mình trong một khuôn khổ quản trị mang tính đa chiều mới; 

thông qua việc tăng cường tính tương thích hơn về vai trò, chức năng, phương thức, 

công cụ quản trị… với môi trường kinh tế - xã hội ngày càng biến động mang tính bất 

chợt. Bài viết này góp phần phân tích, làm rõ về phương thức “quản trị linh hoạt”– 

một xu hướng của quản trị nhà nước trong thời đại kỷ nguyên số; qua đó, đề xuất các 

khuyến nghị có liên quan ở Việt Nam. 

Từ khóa: Quản trị linh hoạt; quản trị nhà nước; thời đại kỷ nguyên số;  

1. Đặt vấn đề  

Quản trị nhà nước luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với tiến trình phát triển 

của các quốc gia. Với vai trò quản lý, điều hành và phục vụ xã hội, các nhà nước buộc 

phải không ngừng tự đổi mới và hoàn thiện mình. Theo đó, phương thức và công cụ 

quản lý phải luôn đảm bảo được tính thích ứng với thực tiễn của cuộc sống. Các 

phương thức, mô hình quản lý nhà nước truyền thống sẽ ngày phải đối mặt với nhiều 

khó khăn, thách thức. Vì thế, những phương thức, nguyên tắc quản trị mới, phù hợp 

hơn sẽ dần dần bổ trợ hoặc thay thế những phương thức, mô trình quản lý cũ trước 

đây; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.  

Ngày nay, với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ. Nhiều 

công nghệ mới đã lần lượt ra đời như: AI, Bigdata, IoT, Blockchain và nhiều công 

nghệ tiên tiến khác. Các công nghệ này đang lan tỏa nhanh chóng với quy mô và phạm 

vi tác động sâu rộng ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự phát triển vượt 

bậc của công nghệ số là cơ sở nền tảng của một thời đại mới mà chúng ta đang đón 

nhận – “thời đại kỷ nguyên số”. Nhưng kèm theo đó là những sự dịch chuyển các yếu 

tố của đời sống kinh tế - xã hội bắt đầu xuất hiện cùng với không ít những vấn đề mới 

phát sinh. Những câu hỏi mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và cần phải có câu trả lời từ 

nhiều phía, ở nhiều góc độ khác nhau về pháp lý hay đạo đức v.v..  

Đơn cử như: vào năm 2015, quốc gia ảo đầu tiên Bitnation được hình thành trên 

cơ sở sử dụng chuỗi khối làm công nghệ nhận diện nền tảng cho thẻ căn cước của các 

cư dân. Cùng thời gian đó, Estonia trở thành chính phủ thực đầu tiên khai thác ứng 
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dụng của công nghệ chuỗi khối
1
. Hay như cùng với sự xuất hiện của robot, trí thông 

minh nhân tạo, không ít các công việc của con người trước đây có thể dần được thay 

thế bởi những robot thông minh, tiên tiến, có khả năng xử lý nhanh nhạy và chính xác 

hơn con người ở một số công việc cụ thể. Còn ở Hồng Kông, chính quyền đặc khu này 

đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thay thế cho công chức ở một số khâu trong 

quá trình cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân…v.v. 

Tuy nhiên, như đã đề cập, các câu hỏi đặt ra ở đây là những chính sách,  quy định 

pháp lý cần phải có sẽ như thế nào? Ví dụ: khi “công nghệ robot làm mờ đi ranh giới 

giữa chủ thể là con người với các đối tượng công nghệ. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là 

người phải chịu trách nhiệm về đạo đức và pháp lý cho những hành vi mà robot thực 

hiện”
2
. Vì ngoài những ích lợi mang lại, sự phát triển và ứng dụng robot, trí tuệ nhân 

tạo… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Và chương trình 

“chấm điểm công dân” gây nhiều tranh cãi của Trung Quốc là một ví dụ điển hình. 

Như vậy, với tư cách là chủ thể quản lý, nhà nước sẽ cần phải làm gì trước sự phát 

triển của công nghệ số? Các phản ứng chính sách sẽ ra sao? đây đều là những câu hỏi 

không dễ trả lời một cách thỏa đáng.  

Mặt khác, theo xu hướng phát triển chung, nhu cầu của người dân cần phải được 

phục vụ ngày một tốt hơn, nhu cầu đó cũng là một áp lực không nhỏ đối với nhà nước. 

Sự hài lòng của người dân chính là một trong những thước đo phản ánh trung thực 

nhất về chất lượng phục vụ của nhà nước. Vì vậy, một yêu cầu đặt ra đối với các nhà 

nước trong thời đại kỷ nguyên số là khả năng quản trị bao trùm hơn, hiệu quả hơn; và 

đổi mới phương thức, mô hình quản trị là một trong những chìa khóa có thể giúp các 

nhà nước làm tốt hơn chức năng, thể hiện tốt hơn vai trò của mình trong điều kiện, 

hoàn cảnh mới.  

GS. Klaus Schwab – người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế 

giới nhận định: “tốc độ nhanh chóng mà cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại 

đang đặt ra thách thức ở cấp độ chưa từng có đối với các nhà quản lý…Chu kỳ tin tức 

24 giờ gây áp lực cho giới lãnh đạo phải đưa ra bình luận hoặc hành động ngay lập 

tức, giảm thời gian cần có để đưa ra các phản ứng chuẩn mực, đúng nguyên tắc và tính 

toán kỹ càng…Trong điều kiện ấy, giới hoạch định chính sách và quản lý phải làm thế 

nào để có thể hỗ trợ cho công nghệ phát triển mà không bóp nghẹt đổi mới sáng tạo, 

trong khi vẫn duy trì được lợi ích của người tiêu dùng và công chúng nói chung? Quản 

trị linh hoạt chính là giải pháp”
3
. Vậy quản trị linh hoạt là gì và nó có ý nghĩa ra sao 

trong thời đại kỷ nguyên số? 
                                                 
1
 Dẫn theo: Klaus Schwab, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb.CTQG, Hà Nội, 2017, tr. 259. 

2
 NCS. Hoàng Thị Bích Ngọc, PGS.TS. Vũ Công Giao, Thách thức đạo đức và pháp lý liên quan đến 

sự phát triển của Robots, in trong sách: Trí tuệ nhân tạo với pháp luật và quyền con người, Nxb. Tư 

pháp, HN, 2019, tr.106. 
3
 Klaus Schwab, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb.CTQG, HN, 2017, tr.122-123. 
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2. Khái quát về quản trị linh hoạt 

Quản trị là một hoạt động thường nhật, được tiến hành ở nhiều loại hình tổ chức 

khác nhau, có thể bắt gặp hoạt động này ở một tổ chức nhỏ, một công ty cho đến một 

địa phương hay một chính phủ, quốc gia. Điều đó cho thấy, quản trị luôn là một yếu tố 

không thể thiếu trong đời sống xã hội. 

Quản trị được biết đến như là một quyền hạn của một cá nhân, nhóm, tổ chức nào 

đó, có thể thiết lập nên những quy tắc, quy định; đồng thời hướng dẫn, dẫn dắt, bắt 

buộc hay kiểm soát các cá nhân, tổ chức khác phải thực hiện theo. Đối với nhà nước, 

quản trị được tiếp cận ở cả hai phương diện là quản trị bên ngoài và quản trị bên trong 

bộ máy, nhưng thường được tiếp cận ở góc độ quản trị bên ngoài nhiều hơn.  

Còn “linh hoạt”
1
, có nghĩa là một hành động hoặc phương pháp nhanh nhẹn, 

hoặc cũng có thể hiểu đó chính là khả năng thích nghi (vì thế, nhiều tác giả cho rằng 

không thể hoàn đồng nhất giữa “linh hoạt” và “nhanh nhẹn”). Thuật ngữ “linh hoạt” 

được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực phát triển phần mềm từ những năm 1990. Trong 

lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, khái niệm này cũng rất phổ dụng. Dần dần khái niệm 

“quản trị linh hoạt” được sử dụng gắn liền với hoạt động quản trị nhà nước, với tư cách 

như là một nguyên tắc, mô hình quản trị mới, nhưng hiện còn ở mức độ khá hạn chế. 

Diễn đàn Kinh tế thế giới đã đưa ra định nghĩa: “quản trị linh hoạt là nguyên tắc 

thích ứng, tập trung vào con người, bao trùm và bền vững, đồng thời thừa nhận rằng 

việc phát triển chính sách không còn giới hạn ở các chính phủ mà là nỗ lực ngày càng 

nhiều bên”
2
. Đồng thời, “khái niệm quản trị linh hoạt nhằm mục đích thay đổi cách 

thức mà các chính sách được tạo ra, cân nhắc, ban hành và thực thi trong cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư”
3
. Từ các quan điểm nêu trên, có thể thấy quản trị linh 

hoạt chứa đựng những giá trị cốt lõi bao gồm: 

(i) Khả năng thích ứng: thể hiện ở năng lực phản ứng, cũng như khả năng đưa ra 

các quyết định chủ động của cơ quan công quyền. Một trong những nguyên tắc cố hữu 

của bộ máy nhà nước là nguyên tắc thức bậc. Xét ở góc độ thức bậc, sẽ dễ thấy bên 

trong bộ máy nhà nước luôn luôn tồn tại tại tình trạng thụ động ở các cơ quan hành 

chính cấp thấp hơn. Đối với quản trị linh hoạt, tính thụ động này sẽ được hạn chế đến 

mức thấp nhất; linh hoạt đồng nghĩa với việc khuyến khích sự chủ động của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hợp thành, không kể đó là cơ quan hành chính trung ương hay 

địa phương, từ đó tạo tính co dãn trong việc đưa ra các quyết định, đảm bảo tính chủ 

động, kịp thời hơn của các tổ chức khu vực công; gắn liền với đó là trách nhiệm và 

                                                 
1
 Theo từ điển tiếng Việt, “linh hoạt” có nghĩa là: “nhanh, nhạy trong việc xử trí, ứng phó cho phù hợp 

với tình hình thực tế, không cứng nhắc”.  
2
 World Economic Forum, Agile Governance - Reimagining Policy-making in the Fourth Industrial 

Revolution, 2018. 
3
 World Economic Forum, Agile Governance - Reimagining Policy-making in the Fourth Industrial 

Revolution, 2018. 
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năng lực giải trình tương ứng. 

(ii) Nhấn mạnh vào yếu tố con người; quan tâm nhiều đến mức độ hiệu quả, thay 

vì tập trung quá nhiều cho việc lập kế hoạch, hành chính hay thủ tục cứng nhắc. Yếu 

tố con người sẽ được tập trung một cách đúng mức, kể cả người thực thi công vụ và 

đối tượng chịu sự tác động từ các chính sách, các quy định pháp luật và các quyết định 

quản lý nhà nước.  

(iii) Tính bao trùm và bền vững: quản trị linh hoạt sẽ đảm bảo tốt hơn vấn đề phát 

triển bền vững và bao trùm các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.  

(iv) Huy động sự tham gia của công chúng vào hoạt động quản trị nhà nước; 

tăng mức độ tương tác giữa nhà nước và xã hội. Sự tham gia của công chúng là một 

trong những yếu tố quyết định quan trọng đến hiệu lực cũng như hiệu quả quản trị nhà 

nước, sự tham gia có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau như: đóng góp ý kiến, 

phản biện; có thể đồng thuận, có thể phản đối hoặc cũng có thể thờ ơ với các chính 

sách. Chính sách dù được thiết kế có tốt đến đâu, nhưng không có sự tham gia của 

công chúng thì xem như chính sách đó đã thất bại một nữa. 

Dẫu vậy, linh hoạt ở đây cũng không nên được hiểu đơn thuần là khả năng đưa ra 

các phương án, chính sách hay quyết định
1
 kịp thời và chủ động đối với một vấn đề 

nào đó đã và đang phát sinh; mà linh hoạt còn đòi hỏi ở sự nhạy bén, tiên lượng trước 

về khả năng xuất hiện vấn đề. 

Tựu trung lại, quản trị linh hoạt có thể xem như một nguyên tắc, mô hình quản trị 

nhằm giúp các cơ quan công quyền có thể phản ứng tốt với các vấn đề chính sách, các 

tình huống phải đối mặt trong thực tiễn. Bên cạnh thuật ngữ quản trị linh hoạt, thì còn 

có một thuật ngữ khá tương đồng, đó là “Chính phủ linh hoạt”. Nhưng hiện nay chưa 

có một định nghĩa rõ nét về thuật ngữ này và “định nghĩa chính xác về những gì cấu 

thành Chính phủ linh hoạt cũng đang phát triển ở nhiều địa điểm trên toàn cầu”
2
. 

3. Một số khuyến đối với Việt Nam 

Chúng tôi cho rằng, việc quan tâm và vận dụng nguyên tắc quản trị linh hoạt ở 

một mức độ phù hợp trong quá trình quản trị nhà nước hiện nay ở nước ta là một vấn 

đề cần được quan tâm đúng mức. Trên cơ sở những vấn đề đã phân tích, chúng tôi xin 

đưa ra một số khuyến nghị sau đây về việc áp dụng mô hình quản trị linh hoạt trong 

quản trị nhà nước ở Việt Nam: 

Một là, đổi mới nhận thức về nguyên tắc quản trị nhà nước trong thời đại kỷ 

nguyên số. Như đã đề cập, thời đại kỷ nguyên số đang dần được định hình một cách rõ 

                                                 
1
 Ví dụ: “Trong tất cả các tình huống, người lãnh đạo, quản lý phải nhận biết được giải pháp tốt nhất, 

tối ưu hóa nhất. Phải cân nhắc, đánh giá được tỷ lệ thành công của các phương án, tỷ lệ rủi ro của các 

giải pháp để đưa ra các lựa chọn có tỷ lệ thành công cao và tỷ lệ rủi ro thấp nhất. Đó là tính linh hoạt 

trong quá trình ra quyết định” (Xin xem thêm: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, TS. Hà Quang Thanh, Mô 

hình lãnh đạo linh hoạt, https://tcnn.vn/news/detail/39066/Mo_hinh_lanh_dao_linh_hoatall.html 
2
 https://www.napawash.org/grandchallenges/blog/defining-agile-government 
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nét. Các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đều phải có những phản ứng chính sách phù 

hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới; nhằm tận dụng thời cơ, đưa đất nước phát triển 

nhanh và bền vững. Do đó, quản trị nhà nước cũng phải có những sự thay đổi, điều 

chỉnh cho phù hợp, mà trước tiên đó là sự thay đổi về tư duy quản trị. Trong đó, quản 

trị linh hoạt cần phải được xem là một mô hình quản trị không thể thiếu đối với các 

nhà nước hiện đại, trong đó có Việt Nam. Ích lợi từ sự phản ứng linh hoạt, đã phần nào 

đã được minh chứng từ hiệu quả của các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 

vừa qua. Hiện nay, đại dịch này đang là vấn đề rất đau đầu đối với không ít các chính 

phủ, và sẽ còn tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề phải suy ngẫm thấu đáo hơn trong hoạt 

động quản trị nhà nước. Bởi chỉ có một số quốc gia phản ứng khá tốt với đại dịch và 

đa phần các quốc gia còn lại phải gánh chịu những hậu quả nặng nề (trong số đó có 

không ít những quốc gia giàu mạnh về kinh tế). Những con số thống kê về số người 

mắc phải và tử vong vì đại dịch ngày một tăng cao. Vì sao không ít các quốc gia phát 

triển gặp khá nhiều trục trặc trong việc chống chọi, trong khi có những quốc gia đang 

phát triển lại có thể cơ bản vượt qua thành công làn sóng đại dịch này? nguồn lực tài 

chính dồi dào, công nghệ hiện đại, và nhiều yếu tố khác đã hầu như không phát huy 

tác dụng tốt trong trường hợp này ở nhiều quốc gia phát triển.  

Vậy mấu chốt ở đây là gì? Chúng tôi cho rằng, phần lớn là xuất phát từ phương 

thức phản ứng của chính sách; sự thụ động đang chính là rào cản lớn cho các phản ứng 

chính sách cần thiết của các quốc gia nói trên.  

Đối với Việt Nam, phương thức quản trị mềm dẽo, thích ứng đã phát huy tác 

dụng; và quan trọng hơn, nó phụ thuộc vào sự nhanh nhạy trong việc phát huy tính 

hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực. Khoanh vùng, truy vết nhanh chóng và cách ly 

sớm là một chuỗi phản ứng nhuần nhuyễn mà Việt Nam đã thực hiện trong việc chống 

chọi lại với đại dịch. Không những thế, thông qua các phản ứng chính sách chống dịch 

của Việt Nam, một phần nào đó, cho thấy sự chủ động và linh hoạt của chính quyền 

trong việc xử lý tình huống bất chợt. Các phương án mà Chính phủ Việt Nam đưa ra 

trong thời gian vừa qua, chủ yếu có 03 phương án: (i) vừa chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế; (ii) chấp nhận thiệt hại kinh tế để tập trung chống dịch
1
; (iii) vừa chống dịch 

vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Qua đó, có thể thấy các 

phương án đã được thay đổi kịp thời và linh hoạt nhằm đạt được kết quả phòng, chống 

dịch tốt nhất. 

Đây là một minh chứng khá sinh động trong việc phản ứng linh hoạt trước một 

vấn đề thực tiễn. Trong thời gian tới, thiết nghĩ, từ bài học thực tiễn này cần phải có sự 

                                                 
1
 Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu: Các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân 

tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng 

chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng. 
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nhìn nhận và đánh giá một cách toàn diện, từ đó có những nhận thức đầy đủ hơn về 

mô hình quản trị linh hoạt.   

Hai là, mạnh dạn thay đổi, vượt qua các rào cản về mặt pháp lý không còn phù hợp. 

Quản trị nhà nước luôn bị ảnh hưởng bởi tính khuôn mẫu, lối mòn, đó là điều khó tránh 

khỏi. Tính khuôn mẫu một mặt giúp cho các quá trình được diễn ra theo một hệ thống, 

đồng bộ; nhưng nó cũng chính là một điểm yếu, làm hạn chế tính sáng tạo, đột phá. Quản 

trị nhà nước hiện đại cần phải cân bằng được tính khuôn mẫu và tính sáng tạo.  

Chẳng hạn: đối với vấn đề quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay, dễ thấy các 

đơn vị hành chính được thiết lập theo một mô hình chung, khá giống nhau; tuy nhiên, 

mỗi địa phương đều có những đặc thù riêng biệt. Nên các địa phương không thể khoác 

chung một “màu đồng phục”, cùng kích cỡ, hay loại chất liệu. Thay vào đó, tương ứng 

với từng địa bàn khác nhau, với những thế mạnh, tiềm năng đặc thù, cần có một bộ 

máy chính quyền địa phương đô thị, nông thôn hay hải đảo…. Gần đây nhất, mô hình 

chính quyền đô thị ở các địa phương như Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh đã 

chính thức được Quốc hội thông qua. Với những điểm khác biệt nhất định so với các 

địa phương khác. Hay như trường hợp đề xuất thành lập “thành phố Thủ Đức” cũng là 

một minh chứng khá rõ nét cho việc đổi mới mô hình chính quyền địa phương. Mặc 

dù, chỉ là những thay đổi bước đầu, nhưng điều đó là hoàn toàn cần thiết. 

Để có thể thực hiện sự đổi mới này, các quy định pháp lý cần phải được tiếp tục 

làm rõ, hoàn thiện
1
. Sự chậm chạp trong việc đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương có thể làm cho địa phương đánh mất những cơ hội khó tìm. Sự “thông thoáng” 

ở mức độ phù hợp cùng với cơ chế phân cấp, phân quyền hợp lý hơn sẽ giúp cho các 

địa phương chủ động hơn, và có những “sáng tạo chính sách” cho riêng mình. 

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ 

quan công quyền. Công nghệ thông tin giúp cho việc tổ chức và hoạt động của bộ máy 

nhà nước đơn giản hơn, tinh gọn hơn, chi phí thấp hơn nhưng hiệu quả cao hơn. Thông 

tin nắm bắt được một cách đầy đủ và chính xác sẽ giúp ít rất nhiều cho nhà nước trong 

việc hoạch định và thực thi chính sách công, cũng như nâng cao mức độ hiệu lực, hiệu 

quả triển khai trên thực tế. Chẳng hạn, thông qua những số liệu định lượng về mức độ 

hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, hay 

những phản hồi đối với các chính sách, các quy định pháp luật; các cơ quan công 

quyền sẽ có cơ sở đầy đủ hơn trong việc khắc phục kịp thời, đúng và trúng những tồn 

tại, hạn chế, sai sót. 

                                                 
1
 Chẳng hạn, nếu thành lập “thành phố Thủ Đức” thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ có một số vấn 

đề đặt ra, trong đó, đầu tiên sẽ thấy rõ có sự “hạ mức” từ quận trở lại thành thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương. Từ câu chuyện này của “thành phố Thủ Đức”, thiết nghĩ, các tiêu chuẩn của 

đơn vị hành chính là thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương cần phải có sự điều chỉnh, nhất 

là không thể đánh đồng tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh với thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương như hiện nay. 
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Bốn là, thúc đẩy sự tham gia của công chúng trong quản trị nhà nước. GS. 

Klaus Schwab cho rằng: “Trong một thế giới nơi các chức năng công quyền thiết yếu, 

truyền thông xã hội và thông tin cá nhân được chuyển sang nền tảng kỹ thuật số, các 

chính phủ - phối hợp với khu vực doanh nghiệp và tổ chức xã hội – cần tạo ra các quy 

tắc, cơ chế giám sát và cân bằng quyền lực để duy trì công lý, sức cạnh tranh, sự công 

bằng, sở hữu trí tuệ bao trùm, an toàn và độ tin cậy”
1
. Sự tham gia của công chúng lúc 

nào cũng sẽ quyết định một phần quan trọng vào kết quả hoạt động của chính quyền. 

Nếu thiếu sự tham gia của công chúng vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách 

nói riêng cũng như quản trị nhà nước nói chung, thì hiệu quả quản trị sẽ khó có thể 

đảm bảo tốt. Đơn cử như: cung ứng dịch vụ công trực tuyến là một trong những chính 

sách được đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, mặc dù mục tiêu cũng 

như ý nghĩa của chính sách là rất tốt, nhưng hiệu lực và hiệu quả mang lại chưa tương 

xứng với những kỳ vọng được đặt ra. Vì sao thực hiện dịch vụ công trực tuyến có rất 

nhiều ích lợi nhưng số lượng giao dịch ở các địa phương thường không cao? Một trong 

những lý do dẫn đến tình trạng này là do năng lực tiếp nhận của công chúng còn 

những trở ngại. Vì thế, mức độ tham gia của người dân còn khá hạn chế. Do đó, tăng 

cường sự tham gia của công chúng sẽ giúp nhà nước nhanh chóng đạt được các mục 

tiêu chính sách hơn.  

Năm là, cần có sự linh hoạt trong việc áp dụng nguyên tắc quản trị linh hoạt. 

“Quản trị linh hoạt không có nghĩa là tạo ra những luật lệ không rõ ràng và thiếu tính 

ổn định…. Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không nhất 

thiết phải hoạch định chính sách nhiều hơn hoặc nhanh hơn, mà cần tạo nên một hệ 

sinh thái quản lý và lập pháp có thể sản sinh những khuôn khổ co dãn hơn”
2
. Nói như 

thế, không có nghĩa là tất cả các khuôn khổ đều phải co dãn. Mà ở đây, tùy theo lĩnh 

vực, tùy theo vấn đề cụ thể sẽ có những mức độ co dãn tương ứng phù hợp. Do đó, nếu 

quá nhấn mạnh tính chất linh hoạt sẽ rất dẽ dẫn đến sự tùy tiện, cảm hứng; dễ làm xuất 

hiện tình trạng hoạch định chính sách trong “chớp mắt” và thay đổi nhanh một cách 

“chóng mặt”; điều đó đồng nghĩa với khả năng thất bại trong thực thi chính sách.  

Nói khác đi, quản trị linh hoạt không phải là giải pháp tối ưu tuyệt đối trong tất 

cả mọi trường hợp. Bản thân nguyên tắc quản trị này vẫn có những hạn chế nhất định. 

Do đó, không phải bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào đều có thể vận dụng. Từ những 

phân tích trên, có thể thấy quản trị linh hoạt có xu hướng phù hợp với những trường 

hợp ban hành chính sách, pháp luật để nhà nước quản lý, hỗ trợ đổi mới, sáng tạo hay 

những chính sách mang tính cấp thiết, phản ứng nhanh, linh động trước nhu cầu quản 

lý. Còn đối với những trường hợp hoạch định và thực thi chính sách thông thường, nếu 

                                                 
1
 Klaus Schwab, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb.CTQG, HN, 2017, tr.122-124. 

2
 Klaus Schwab, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb.CTQG, HN, 2017, tr.122-123. 
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vẫn áp dụng phương pháp quản trị linh hoạt sẽ dễ dẫn đến những xáo trộn không cần 

thiết
1
.  

Sáu là, đổi mới văn hóa công vụ. Văn hóa công vụ là một trong những yếu tố rất 

khó thay đổi vì bản thân quá trình hình thành và phát triển văn hóa công vụ đã phải trải 

qua một khoảng thời gian lâu dài. Tuy nhiên, quản trị linh hoạt đòi hỏi một số yếu tố 

văn hóa công vụ buộc phải thay đổi theo. Trước tiên đó là tính tính thụ động và cứng 

nhắc của các quy tắc, quy định; cũng như tính thụ động của một bộ phận đội ngũ công 

chức thừa hành. Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ công chức thừa hành phải có sự chủ 

động hơn trong quá trình thực thi công vụ của mình, sự chủ động đó sẽ giúp thúc đẩy 

tinh thần đổi mới sáng tạo. Bên cạnh việc thay đổi văn hóa công vụ, cần không ngừng 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; trong đó, cần nhấn mạnh đến vấn đề 

hoàn thiện kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng trong môi 

trường công nghệ.   

4. Kết luận 

Quản trị linh hoạt là một nguyên tắc cần phải được quan tâm nhiều hơn trong 

thời đại kỷ nguyên số, nhằm giúp bộ máy nhà nước có được những phản ứng nhạy 

bén, chủ động trước những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nhất là những vấn đề mới. 

Tuy nhiên, khi áp dụng nguyên tắc này, đòi hỏi phải có sự gắn kết chắc chắn của yếu 

tố có liên quan. Đồng thời, chỉ nên áp dụng trong một chừng mực nhất định, nhằm hạn 

chế sự cảm hứng, tùy tiện./. 
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VẤN ĐỀ LŨNG ĐOẠN NHÀ NƢỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN 

 PHÁP LUẬT VỀ PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

PGS.TS. Vũ Công Giao 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

ThS. Trần Thị Quyên  

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 Tóm tắt: “Lũng đoạn nhà nước”  state capture  là thuật ngữ chỉ tình trạng bộ 

máy nhà nước bị khống chế/thao túng bởi những nhóm lợi ích bao gồm các doanh 

nhân và quan chức chính quyền. Đây được xem là một dạng thức tham nhũng mới, có 

thể xảy ra ở tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt 

Nam. Bài viết này phân tích khái niệm, bản chất, biểu hiện, hậu quả và những giải 

pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước, cùng những dấu hiệu và sự cần thiết phải 

phòng, chống dạng tham nhũng này ở Việt Nam.   

Từ khoá: lũng đoạn nhà nước, tham nhũng, phòng chống lũng đoạn nhà nước, 

Việt Nam 

Dẫn nhập 

Lũng đoạn nhà nước là một dạng tham nhũng mới được nhận diện bởi các 

chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) cách đây khoảng hai thập kỷ, 

khi nghiên cứu về tình hình tham nhũng ở các nước trong khu vực hậu Xô-viết ở châu 

Âu. Khác với những hình thức tham nhũng bình thường khi mà những kẻ tham nhũng 

chỉ làm trái chính sách, pháp luật và các quy định đã ban hành để thu lợi, lũng đoạn 

nhà nước có đặc trưng là việc những doanh nghiệp cấu kết với các quan chức nhà 

nước biến chất để thao túng việc hoạch định, ban hành chính sách, pháp luật và quyết 

định để thu lợi riêng. Chính vì vậy, lũng đoạn nhà nước để lại những hậu quả to lớn, 

lâu dài về nhiều mặt cho các xã hội, và cần được xem như là một ưu tiên trong cuộc 

chiến phòng, chống tham nhũng ở các quốc gia. 

Những nghiên cứu về vấn đề này đã chỉ ra rằng, lũng đoạn nhà nước có thể xảy 

ra ở tất cả các quốc gia, kể cả những nước phát triển hoặc đang phát triển, nhưng trầm 

trọng hơn ở những nước đang phát triển – nơi mà quản trị nhà nước còn yếu kém. Với 

tính chất là một quốc gia đang chuyển đổi từ mô hình kinh tế bao cấp kiểu xã hội chủ 

nghĩa sang kinh tế thị trường, lại chịu ảnh hưởng của văn hoá Đông Á trong quản trị 

nhà nước, rủi ro về lũng đoạn nhà nước ở Việt Nam là rất cao. Theo một nghiên cứu 

của Tổ chức Hướng tới Minh bạch công bố vào năm 2019, 54% người dân quan ngại 

về khả năng chi phối thiếu minh bạch của các công ty/tập đoàn tư nhân lớn và các 
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nhóm lợi ích vì mục đích tư lợi.
1
 Điều đó cho thấy ở Việt Nam cũng đã có những dấu 

hiệu của dạng tham nhũng này.  

Vấn đề lũng đoạn nhà nước đã được nghiên cứu ở nhiều quốc gia nhưng hiện vẫn 

còn tương đối mới ở Việt Nam. Do từ trước đến nay mới chỉ có một vài bài viết đề cập 

đến,
2
 nên rất cần có những nghiên cứu toàn diện và sâu sắc hơn về lũng đoạn nhà 

nước. Bài viết này bổ sung cho những nghiên cứu hiện có, góp phần làm rõ hơn nguồn 

gốc, bản chất, những biểu hiện và giải pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước, cũng 

như những rủi ro và sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật để phòng, chống dạng tham 

nhũng này ở Việt Nam.  

1. Khái niệm và bản chất của lũng đoạn nhà nƣớc 

Lũng đoạn nhà nước (state capture)
3
 là thuật ngữ được đề cập đầu tiên vào năm 

2000 trong một ấn phẩm của Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) có tiêu đề là 

"Seize  the  State, Seize  the  Day: State  Capture, Corruption, and  Influence in 

Transition”
4
 (tạm dịch: Khống chế Nhà nước, Khống chế Tình hình: Lũng đoạn nhà 

nước, Tham nhũng và Gây ảnh hưởng trong Thời kỳ Chuyển tiếp”. Đây là một báo cáo 

nghiên cứu do WB tài trợ, tập trung phân tích quá trình chuyển đổi kinh tế, xã hội của 

27 nước Đông Âu và Liên Xô cũ sau sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở khu 

vực này. Điểm nổi bật được chỉ ra trong ấn phẩm đó là tình trạng bộ máy nhà nước 

trong khu vực bị khống chế/thâu tóm bởi một số doanh nghiệp lớn cấu kết với một số 

quan chức cấp cao
5
. Báo cáo nhận định, ở những quốc gia này, “..chỉ sau một thập kỷ 

chuyển đổi, nỗi sợ hãi khế ước xã hội đã được thay thế bằng những mối lo ngại mới về 

những tỷ phú quyền lực, những người lũng đoạn các chính trị gia, điều khiển các tổ 

chức và kiểm soát báo chí”
 6
. Những tỷ phú đó là những kẻ “định hình quá trình làm 

chính sách, quy định và môi trường luật pháp (...) nhằm đẩy mạnh và bảo vệ các lợi 

ích của họ bằng việc làm hại đến lợi ích của xã hội”
 7

. Chính sách và môi trường pháp 

luật của nhà nước bị họ lèo lái để “..mang lại lợi thế khổng lồ cho các doanh nghiệp 

                                                 
1
 Khảo sát Phong Vũ Biểu Tham Nhũng năm 2019 của Tổ chức Hướng Tới Minh bạch, tại 

https://towardstransparency.vn/wp-content/uploads/2018/11/VCB-2019_VN.pdf 
2
 Ví dụ, xem Vũ Công Giao, & Nguyễn Thị Kiều Viễn (2019). Nhận diện và Biện pháp phòng, chống 

Lũng đoạn nhà nước. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 22 (398), tháng 11/2019, tr.3-11. Truy cập 

http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210435 
3
 Ở Việt Nam, state capture đôi khi còn được dịch là  “thâu tóm nhà nước”, “khống chế nhà nước”. 

4
 Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the State, Seize the Day. State Capture 

Corruption, and Influence in Transition. World Bank. Truy cập 

http://siteresources.worldbank.org/INTABCDEWASHINGTON2000/Resources/hellman.pdf 
5
 Maira Martini (2014). State catpure: An overview, Transparency International. Truy cập 

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/State_capture_an_overview_2014.pdf 
6
 Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Tài liệu đã dẫn. Xem thêm  Transparency 

Internatinal  (2018). State capture in extractive industry based on the case study of Birac. Truy cập  

https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2018/05/State-Capture-BH_Ext_Industry_Birach.pdf 
7
 Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000) và Transparency Internatinal  (2018). Các tài liệu 

đã dẫn. 
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của nhóm lũng đoạn, hy sinh lợi ích của những doanh nghiệp còn lại”
 1

 .  

Cụ thể hơn, trong ấn phẩm nêu trên, lũng đoạn nhà nước được định nghĩa là: 

“..tình trạng mà các công ty thực hiện các khoản thanh toán tư nhân bất hợp pháp và 

không minh bạch cho các quan chức nhà nước để ảnh hưởng đến việc xây dựng luật, 

quy tắc, quy định hoặc nghị định của các cơ quan nhà nước”
2
. Một số tổ chức quốc tế 

khác cũng đưa ra định nghĩa tương tự. Cụ thể, theo Tổ chức Minh bạch quốc tế 

(Transparency International – TI), lũng đoạn nhà nước là “..tình trạng mà các cá nhân, 

tổ chức, công ty hay nhóm quyền lực ở bên trong hay bên ngoài một quốc gia sử dụng 

các biện pháp bất chính để thao túng chính sách, môi trường pháp luật và nền kinh tế 

quốc gia nhằm trục lợi riêng”
3
, và “..là các quá trình mà mục đích cuối cùng là kiểm 

soát nguồn lực công và lũng đoạn chúng cho lợi ích của một cá nhân hoặc một nhóm 

cụ thể”
4
.  Còn theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Money Fund - IMF),  lũng đoạn 

nhà nước là “..nỗ lực từ các doanh nghiệp nhằm định hình luật pháp, chính sách và 

quy định của nhà nước theo lợi ích của họ bằng cách cung cấp các mối lợi cá nhân 

bất hợp pháp cho các quan chức nhà nước”
5
.  

Những phân tích ở trên cho thấy, xét về bản chất, lũng đoạn nhà nước cũng là 

một dạng tham nhũng, nhưng là một dạng tham nhũng đặc biệt, dựa trên mối quan hệ 

bất thường giữa giới kinh doanh và giới cầm quyền
6
. Theo nghĩa đó, khái niệm lũng 

đoạn nhà nước có bản chất gần gũi với khái niệm “chủ nghĩa tư bản thân hữu” (crony 

capitalism, còn gọi là “chủ nghĩa tư bản lợi ích nhóm”), chỉ khác nhau về mức độ. Ở 

đây, nếu như lũng đoạn nhà nước chỉ tình trạng tham nhũng đã phát triển đến mức có 

hệ thống, thâm nhập và bắt đầu chi phối, nhưng chưa đến mức các nhóm lợi ích gồm 

doanh nghiệp và quan chức khống chế hoàn toàn bộ máy nhà nước, thì chủ nghĩa tư 

bản thân hữu chỉ tình trạng nền kinh tế cơ bản đã hoàn toàn bị thâu tóm bởi các nhóm 

lợi ích đó
7
. Từ một góc độ khác, lũng đoạn nhà nước là khái niệm chỉ một dạng tham 

                                                 
1
 Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000) và Transparency Internatinal  (2018). Các tài liệu 

đã dẫn. 
2
 Nguyên văn: “State capture: the extent to which firms make illicit and non-transparent private 

payments to 

public officials in order to influence the formation of laws, rules, regulations or decrees by state 

institutions”. Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Tài liệu đã dẫn. Xem thêm: Joel 

Hellman and Daniel Kaufmann (2001), Confronting the Challenge of State Capture in Transition 

Economies. Finance and Development, September 2001, Volume 38, Number 3, tại 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/09/hellman.htm 
3
 Transparency International. (2009). The Anti-corruption Plain Language Guide. Truy cập 

https://www.transparency.org/en/publications/the-anti-corruption-plain-language-guide 
4
 Transparency International. (2018). State capture in extractive industry based on the case study of 

Birac. Truy cập  https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2018/05/State-Capture-

BH_Ext_Industry_Birach.pdf 
5
 Transparency International. (2018). Tài liệu đã dẫn. 

6
 Xem Joel Hellman and Daniel Kaufmann (2001), tài liệu đã dẫn. 

7
 Theo định nghĩa của Cambridge Dictionary, crony capitalism có nghĩa là “..một nền kinh tế mà 

trong đó các thành viên gia đình và bạn bè của các quan chức chính quyền và chủ doanh nghiệp được 

dành cho những lợi thế bất công trên các phương diện việc làm, tín dụng…”. Truy cập: 

https://www.transparency.org/en/publications/the-anti-corruption-plain-language-guide
https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2018/05/State-Capture-BH_Ext_Industry_Birach.pdf
https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2018/05/State-Capture-BH_Ext_Industry_Birach.pdf
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nhũng, còn chủ nghĩa tư bản thân hữu là khái niệm chỉ một dạng thức tổ chức nền kinh 

tế. Như vậy, nhìn từ cả hai góc độ, lũng đoạn nhà nước là biểu hiện và là đặc trưng của 

chủ nghĩa tư bản thân hữu. 

Xét về cấp độ, theo Joel Hellman và Daniel Kaufmann – những chuyên gia quốc 

tế nổi tiếng về quản trị và phòng, chống tham nhũng –trong nhiều trường hợp, lũng 

đoạn nhà nước thuộc về dạng tham nhũng lớn (grand corruption)
1
  - tức là tham nhũng 

ở cấp độ cao, do các quan chức nhà nước có quyền lực lớn thực hiện, vì thế nên khó 

ngăn chặn hơn.
2
 Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác, lũng đoạn nhà nước được 

xem là một hình thức biểu hiện mới (new image)
 3

 của tham nhũng, hoặc thậm chí là 

một dạng tham nhũng mới (a new typology of corruption)
 4

 – thể hiện qua việc giới tài 

phiệt thao túng việc hình thành chính sách công và thậm chí định hình các quy tắc mới 

để tạo ra những lợi thế to lớn cho họ.  

Để làm rõ hơn tính chất mới mẻ của lũng đoạn nhà nước, Joel Hellman và Daniel 

Kaufmann chia tham nhũng thành hai dạng chính: tham nhũng hành chính 

(administrative corruption) và lũng đoạn nhà nước (state capture), trong đó tham 

nhũng hành chính là việc cá nhân hoặc doanh nghiệp làm trái (to alter) chính sách, 

pháp luật hay quy định để thu lợi riêng, thông qua việc hối lộ cho công chức
5
, còn lũng 

đoạn nhà nước là việc cá nhân hoặc doanh nghiệp định hình  to shape  chính sách, 

pháp luật hay quy định để thu lợi riêng, tuy cũng thông qua việc hối lộ cho công chức.
6
 

Như vậy, theo hai chuyên gia này, sự khác biệt giữa tham nhũng hành chính và tham 

                                                                                                                                                         
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/crony-capitalism. Còn theo Từ điển Merriam 

Webster, crony capitalism có nghĩa là “..một hệ thống kinh tế mà các cá nhân và doanh nghiệp có 

những mối quan hệ và ảnh hưởng chính trị được ưu đãi (thông qua các chính sách thuế, hỗ trợ và các 

hình thức trợ giúp khác của chính phủ) theo cách thức đi ngược với quy tắc cạnh tranh trong thị 

trường tự do”. Truy cập: https://www.merriam-webster.com/dictionary/crony%20capitalism 
1
 Xem Joel Hellman and Daniel Kaufmann (2001), tài liệu đã dẫn. 

2
 Xem: TI, What is grand corruption and how can we stop it? Truy cập 

https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it. 

Trong mối quan hệ so sánh với grand corruption, TI có nêu định nghĩa về “tham nhũng nhỏ/tham 

nhũng vặt” (petty corruption” - là hành vi “lạm dụng quyền lực được giao của các cán bộ, công chức 

cấp thấp và cấp trung trong tương tác hàng ngày với người dân, thường khi người dân có nhu cầu tiếp 

cận với hàng hóa hoặc dịch vụ cơ bản như bệnh viện, trường học, cảnh sát và các cơ quan khác”. 

Truy cập https://www.transparency.org/en/corruptionary/petty-corruption. 
3
 Xem Joel Hellman and Daniel Kaufmann (2001), tài liệu đã dẫn. 

4
 Joel Hellman and Daniel Kaufmann, State Capture in Transition, Paper submited to the Judicial 

Commission of Inquiry into Allegations of State Capture, Corruption and Fraud in the Public Sector 

including Organs of State, South Africa. Truy cập: 

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/state-capture-in-transition.pdf 
5
 Ở đây, cần thấy rằng khái niệm “tham nhũng hành chính” (administration corruption) mà Joel 

Hellman and Daniel Kaufmann nêu ra không đồng nhất với khái niệm “tham nhũng vặt” (petty 

corruption) của TI, khi hai ông cho rằng tham nhũng hành chính có thể bao gồm những khoản hối lộ 

nhỏ ở cấp độ thấp, nhưng cũng có thể bao gồm những khoản hối lộ lớn ở cấp độ cao của hệ thống 

chính trị. Nói cách khác, tiêu chí để xác định tham nhũng hành chính là tính chất tác động của hành 

vi (làm trái pháp luật) chứ không phải là mức độ và cấp độ xuất hiện của nó. Xem Joel Hellman and 

Daniel Kaufmann, State Capture in Transition, tài liệu đã dẫn 
6
 Joel Hellman and Daniel Kaufmann, State Capture in Transition, tài liệu đã dẫn. 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/crony-capitalism
https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it
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nhũng dạng lũng đoạn nhà nước không phải là mức độ của việc hối lộ (the size of the 

bribe) hoặc cấp độ của hệ thống chính trị mà hành vi hối lộ được thực hiện (the level 

in the political system where the bribery occurs), mà là cách thức mà tham nhũng tác 

động đến pháp luật
1
. Cụ thể, nếu như tham nhũng hành chính chỉ tác động đến việc 

thực thi pháp luật (implementation of laws) thì lũng đoạn nhà nước tác động đến việc 

xây dựng pháp luật (to shape the formation of the laws)
 2

. 

Xét về truyền thống, tham nhũng được định nghĩa là hành vi của quan chức lạm 

dụng quyền lực công để thu lợi cá nhân. Tuy nhiên, tham nhũng hiện nay rõ ràng đã 

mang một ý nghĩa rộng hơn. Nó đã ăn sâu vào thể chế quản trị của các quốc gia, thể 

hiện ở chỗ „.. thường liên quan đến một mạng lưới các chính trị gia, tổ chức, công ty 

và các cá nhân tư nhân thông đồng với nhau để hưởng lợi từ việc tiếp cận với quyền 

lực, các nguồn lực công và quá trình hoạch định chính sách về cung cấp dịch vụ công”
 

3
. Chính vì vậy, từ góc nhìn của chính trị học, Daniel Kaufmann cho rằng, lũng đoạn 

nhà nước về bản chất là một dạng tham nhũng chính trị có hệ thống (systemic political 

corruption), vì trong đó giới doanh nhân nắm giữ nguồn tài chính dùng tiền bạc để gây 

ảnh hưởng sâu rộng đến luật pháp, quy định và chính sách của nhà nước, là một quy 

trình “tư nhân hoá chính sách công” (“privatization of public policy”) 
4
. Đây không 

đơn thuần chỉ là một triệu chứng (symptom), mà còn là một nguyên nhân cơ bản 

(fundamental cause) dẫn đến quản trị nhà nước yếu kém, bởi lẽ trong bối cảnh lũng 

đoạn nhà nước, nền kinh tế bị kìm hãm trong một vòng luẩn quẩn (a vicious circle) mà 

trong đó, do sự cản trở của những doanh nghiệp hùng mạnh và các quan chức cấu kết 

với họ, sẽ rất khó thực hiện những cải cách về thể chế và chính sách cần thiết để thúc 

đẩy quản trị tốt, qua đó tạo ra sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội.
5
 

Cũng cần nói thêm rằng, trong thực tế, bản thân vấn đề lũng đoạn nhà nước 

không hoàn toàn mới, vì nó đã được đề cập bởi George Stigler, nhà kinh tế học được 

giải thưởng Nobel vào năm 1982. Trong một bài viết có tiêu đề “The Theory of 

Economic Regulation” (tạm dịch: Lý thuyết về điều chỉnh kinh tế  công bố vào năm 

1971, George Stigler đã nêu ra khái niệm  “regulatory capture” (tạm dịch: lũng đoạn 

quy tắc  để chỉ tình trạng ở một số quốc gia có những văn bản pháp luật bị giới tư bản 

công nghiệp chi phối khi xây dựng, nhằm để bảo vệ lợi ích của giới tư bản công 

nghiệp, vì thế có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung
6
. Tuy nhiên, khái niệm 

“regulatory capture”  của George Stigler chủ yếu giới hạn trong việc xây dựng các 

                                                 
1
 Joel Hellman and Daniel Kaufmann, State Capture in Transition, tài liệu đã dẫn. 

2
 Joel Hellman and Daniel Kaufmann, State Capture in Transition, tài liệu đã dẫn. 

3
 Daniel Kaufmann (2015), Corruption Matters. FINANCE & DEVELOPMENT, September 2015, 

Vol. 52, No. 3, tại https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/09/kaufmann.htm 
4
 Daniel Kaufmann (2015), tài liệu đã dẫn. 

5
 Daniel Kaufmann (2015), tài liệu đã dẫn. 

6
 Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and 

Management Science, 3-21. 
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regulatory rules (có thể hiểu như các quy định pháp luật về một số vấn đề riêng lẻ) mà 

tác động trực tiếp đến một số ngành công nghiệp, chứ không mở rộng đến tất cả hệ 

thống pháp luật như lũng đoạn nhà nước. Nói cách khác, theo Joel Hellman và Daniel 

Kaufmann, so với regulatory capture, khái niệm state capture cần được hiểu rộng hơn, 

theo nghĩa là nó liên quan đến tất cả các luật, chính sách và quy tắc mà định hình mọi 

lĩnh vực của xã hội, tác động đến toàn bộ cơ chế hoạt động về chính trị, kinh tế của 

nhà nước
1
, và vì vậy, hậu quả của nó cũng lớn hơn rất nhiều. 

2. Thủ phạm, biểu hiện và hậu quả của lũng đoạn nhà nƣớc 

Như đã đề cập ở phần trên, thủ phạm chính của lũng đoạn nhà nước là những 

doanh nghiệp bất chính và những quan chức biến chất. Lũng đoạn nhà nước thường 

thể hiện dưới hình thức những mối liên minh lợi ích giữa các nhóm quyền lực giàu có 

trong giới kinh doanh và giới chính trị (gọi chung là nhóm tinh hoa – elite – của xã 

hội), thông qua mối quan hệ gia đình, bạn bè và sự đan xen quyền sở hữu các tài sản 

kinh tế
2
. Theo TI, tất cả các cơ quan công quyền, gồm hành pháp, lập pháp, tư pháp, cả 

ở cấp trung ương và địa phương, đều có thể là mục tiêu của “lũng đoạn nhà nước”.
3
 

Song thành phần của liên minh này không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia. 

Joel Hellman và Daniel Kaufmann từng chứng minh rằng, một số nhà đầu tư nước 

ngoài cũng có thể trở thành những captor firms – tức là những doanh nghiệp lũng đoạn 

nhà nước - ở quốc gia nơi mà họ có hoạt động kinh doanh
4
.   

Về biểu hiện, những hành vi được xem là “lũng đoạn nhà nước” rất đa dạng, có 

thể bao gồm những hành động như đóng góp trái luật cho các đảng phái chính trị và 

chính trị gia trong các chiến dịch tranh cử, mua phiếu bầu, mua quyết định của các nhà 

lãnh đạo hay các phán quyết của tòa án, vận động hành lang trái phép
5
... Bảng dưới 

                                                 
1
 Daniel Kaufmann (2015), tài liệu đã dẫn. 

2
 Về nhóm tinh hoa của xã hội, có quan điểm cho rằng, đó là những cá nhân đứng cao nhất trong bảng 

xếp hạng giá trị xã hội, như quyền lực, sự giàu có và tri thức, hoặc đó là một số ít người kiểm soát 

những nguồn lực vật chất, là biểu tượng và có quyền chính trị chủ yếu trong một đất nước. Quan 

điểm rộng nhất về nhóm tinh hoa xem đó là bất cứ ai có quyền lực, có thế mạnh, có bằng cấp, có đặc 

quyền đặc lợi, hoặc vị thế cao hơn, mà có thể chia thành 4 loại: Nhóm thế lực là chuyên gia, có 

những trí thức chuyên môn sâu như bác sĩ, luật sư và kế toán. Nhóm thế lực chỉ huy là những người 

nắm quyền lực hợp pháp ở các cơ quan hành chính. Nhóm thế lực dựa trên cưỡng bức là nhóm sử 

dụng lực lượng và bạo lực để chiếm quyền phân phối nguồn lực. Nhóm thế lực lũng đoạn là những 

người sở hữu tài sản tài chính và công nghiệp mà cho phép họ thao túng những người khác để đạt 

được lợi ích riêng cho cá nhân hoặc nhóm. Bốn loại elite này có thể chồng chéo với nhau trong một 

số tình huống nhất định, trong đó các nhóm elite cưỡng bức và lũng đoạn đôi khi được gọi chung là 

nhóm tinh hoa mưu lợi (extractive elite). Xem  Pareto, V. (1968). The rise and fall of the elites: an 

application of theoretical sociology. Bedminster Press. Reis, E., & Moore, M. (2005:2). Elite 

Perceptions of Poverty and Inequality. International Studies in Poverty Research. Savage, M., & 

Williams, K. (2008). Elites: remembered in capitalism and forgotten by social sciences. Sociological 

Review, vol.56.1, pp. 1-24.  
3
 Transparency International (2014). State Capture: an overview. Truy cập 

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/State_capture_an_overview_2014.pdf 
4
 Xem Joel Hellman and Daniel Kaufmann (2001), tài liệu đã dẫn. 

5
 Xem Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000), tài liệu đã dẫn, tr.9. Cũng xem Joel 
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đây trích trong tài liệu đã nêu trên của WB cho thấy những hình thức cụ thể của lũng 

đoạn nhà nước ở một số nước Đông Âu ở thời điểm năm 2000, cùng đánh giá của 

nhóm nghiên cứu về mức độ rủi ro của lũng đoạn nhà nước ở từng nước, trong từng 

hình thức đó
1
: 

 

Về hậu quả, điều có thể thấy rõ ràng đầu tiên là lũng đoạn nhà nước tạo ra sự bất 

bình đẳng ngay trong chính nền kinh tế của một quốc gia. Các doanh nghiệp tham gia 

vào lũng đoạn nhà nước (captor firms) phát triển nhanh nhờ mối quan hệ mờ ám với 

giới quan chức, và vì thế lấn át những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Sơ đồ sau đây 

cho thấy ở những nền kinh tế mà có tình trạng lũng đoạn nhà nước nghiêm trọng (high 

capture economies), những doanh nghiệp tham gia vào lũng đoạn nhà nước (captor 

firms) có mức độ tăng trưởng cao gấp 3 lần so với những doanh nghiệp làm ăn chân 

chính (other firms). Ngược lại, ở những nền kinh tế mà có ít có tình trạng lũng đoạn 

nhà nước (low capture economies), những doanh nghiệp tham gia vào lũng đoạn nhà 

nước (captor firms) có mức độ tăng trưởng thấp hơn gần một nửa so với những doanh 

nghiệp làm ăn chân chính (other firms). 

 

                                                                                                                                                         
Hellman and Daniel Kaufmann (2001), các tài liệu đã dẫn. 
1
 Xem Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000), tài liệu đã dẫn, tr.10.   
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Sự tăng trưởng mờ ám của các doanh nghiệp lũng đoạn nhà nước dẫn đến hậu 

quả tiếp theo là kéo lùi sự tăng trưởng của khu vực tư nhân và làm giảm nguồn đầu tư, 

chủ yếu là do các doanh nghiệp lo ngại về môi trường kinh doanh thiếu minh bạch và 

liêm chính. Sơ đồ dưới đây cũng trích từ nghiên cứu của WB năm 2000, cho thấy ở 

những quốc gia mà tình trạng lũng đoạn nhà nước nghiêm trọng (high capture 

countries), mức tăng trưởng của khu vực tư nhân và của nguồn đầu tư chỉ bằng một 

nửa so với ở những quốc gia mà mức độ lũng đoạn nhà nước thấp (low capture 

countries)
1
. 

 

Như vậy, có thể thấy rằng, hậu quả trực tiếp của lũng đoạn nhà nước là phá hoại 

môi trường kinh doanh, từ đó làm suy giảm sự phát triển và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế. Bên cạnh hậu quả trực tiếp đó, lũng đoạn nhà nước còn có những hậu quả 

khác, đó là phá huỷ tính liêm chính từ thượng tầng kiến trúc của xã hội, và trong nhiều 

trường hợp, nó tạo ra tình trạng bất ổn về chính trị, đặc biệt khi mà lũng đoạn nhà 

nước đã đến mức trở thành chủ nghĩa tư bản thân hữu. Ví dụ, những cáo buộc về lũng 

đoạn nhà nước đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình chống lại chính phủ ở Hungary vào 

                                                 
1
 Joel Hellman and Daniel Kaufmann, State Capture in Transition, tài liệu đã dẫn, tr.5. 
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năm 2010, ở Bulgaria vào các năm 2013-2014, ở Nam Phi vào năm 2016
1
... Đó là bởi 

khi mà các quyết định chính sách được định hình để ban hành và thực hiện chỉ để làm 

lợi cho một số nhóm doanh nghiệp và quan chức thì không chỉ là ảnh hưởng đến các 

doanh nghiệp khác, mà còn tác động nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận với các dịch 

vụ công của người dân, khiến cho người dân mất lòng tin và phản đối nhà nước. 

Tuy nhiên, xét từ phương diện quản trị quốc gia, hậu quả nghiêm trọng và lâu dài 

hơn cả do lũng đoạn nhà nước gây ra đó là tạo ra sự méo mó về thể chế, từ đó tham 

nhũng trở nên có hệ thống và xâm nhập vào bộ máy, cho phép các lợi ích riêng thay 

thế lợi ích chung và trở thành tác nhân chính thúc đẩy chính sách và quy định. Trong 

bối cảnh lũng đoạn nhà nước hoành hành, chính quyền và giới kinh doanh tồn tại trong 

mối quan hệ bất minh, trong đó các công ty và cá nhân gây ảnh hưởng đến quá trình 

hình thành pháp luật thông qua những khoản hối lộ và móc ngoặc. Quyền lực nhà 

nước – mà nguồn gốc là của nhân dân - dần dần tập trung vào tay của một số quan 

chức và doanh nhân. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy những doanh nhân thành 

công trong việc kiếm lợi khủng từ sự câu kết với quan chức sẽ tiếp tục “mưu cầu ảnh 

hưởng và vị thế chính trị chính thức”, và cho đến khi tiếp cận được quyền lực nhà 

nước thì sẽ trở thành những đầu sỏ chính trị mới với quyền lực chính trị thực sự
2
. Khi 

mạng lưới câu kết giữa doanh nghiệp và quan chức chiếm cứ mọi ngóc ngách của bộ 

máy nhà nước, chúng sẽ „lật đổ‟ chính quyền, biến quyền lực của chính quyền thành 

quyền lực của riêng chúng, dùng để mưu cầu lợi ích riêng
3
. Trong bối cảnh đó, những 

chuẩn mực về tổ chức, hoạt động của một nhà nước dân chủ bị huỷ hoại, kéo theo sự 

suy đồi của các giá trị đạo đức nền tảng trong xã hội. Sự tàn phá của lũng đoạn nhà 

nước không loại trừ cả các đảng chính trị cầm quyền. Trong bối cảnh lũng đoạn nhà 

nước, các nhóm lợi ích sẽ cấu kết và cạnh tranh với nhau để giành quyền lực và đặc 

lợi, từ đó làm suy yếu sự thống nhất nội bộ, hủy hoại tính chính danh, khiến cho quần 

chúng xa lánh, kết quả là tạo ra quá trình tự tan rã ngay bên trong nội bộ đảng chính trị 

cầm quyền
4
.  

3. Giải pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nƣớc  

Do lũng đoạn nhà nước cũng là một dạng tham nhũng, cho nên về nguyên tắc, 

các biện pháp phổ quát dùng để phòng, chống tham nhũng  cũng có thể được sử dụng 

để ngăn chặn lũng đoạn nhà nước. Bên cạnh đó, vì lũng đoạn nhà nước là một dạng 

tham nhũng đặc biệt, nên để đạt hiệu quả phòng, chống cao, cần áp dụng thêm những 

biện pháp đặc biệt. 

Từ góc độ khác, theo Joel Hellman và Daniel Kaufmann, để phòng, chống lũng 

                                                 
1
 Xem Vũ Công Giao, & Nguyễn Thị Kiều Viễn (2019), tài liệu đã dẫn. 

2 
 Pei, M. (2016). Chủ nghĩa tư bản thân hữu Trung Quốc, Bản Việt ngữ của Nguyễn Đình Huỳnh, 

NXB Hội Nhà Văn, 2017, tr. 162. 
3
 Pei, M. (2016), tr. 282, 284 

4
 Pei, M. (2016), tr. 280 
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đoạn nhà nước, không chỉ cần kiểm soát các doanh nghiệp và các quan chức, mà còn 

cần chú ý điều chỉnh môi trường kinh tế, xã hội có liên quan, thông qua việc thực hiện 

những biện pháp sau đây
1
: 

Gia tăng tính cạnh tranh về kinh tế  

Gia tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế giúp xoá bỏ độc quyền, từ đó loại trừ các 

cơ hội và triệt tiêu các động lực để lũng đoạn nhà nước. Điều này đặc biệt quan trọng 

ở những quốc gia mà trong các lĩnh vực kinh tế đã vốn có sự độc quyền hoặc bị chi 

phối bởi những cơ quan, tổ chức hay người nắm giữ chức vụ cao. Các biện pháp nâng 

cao tính cạnh tranh bao gồm tái cấu trúc nền kinh tế, thúc đẩy sự gia nhập thị trường 

của các doanh nghiệp mới thông qua tự do hóa và tăng cường cung cấp hàng hóa/dịch 

vụ công nhằm cải thiện môi trường đầu tư.  

Tăng cường tính minh bạch  

Sự minh bạch (transparency) là kẻ thù của mọi hành vi tham nhũng, trong đó có 

lũng đoạn nhà nước, bởi tham nhũng về bản chất là những hành động bất chính, bất 

hợp pháp, nên phải được thực hiện một cách lén lút, bí mật. Đối với việc phòng chống 

lũng đoạn nhà nước, ngoài những vấn đề khác, cần bảo đảm sự minh bạch về mối quan 

hệ giữa khu vực công và khu vực tư, giữa các cơ quan công quyền và các doanh 

nghiệp…Ngoài ra, cũng cần bảo đảm sự minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các 

cơ quan nhà nước, minh bạch về tài sản, thu nhập của các quan chức nhà nước, cũng 

như minh bạch trong hoạt động, đặc biệt là vấn đề tài chính, của các doanh nghiệp. 

Việc minh bạch những vấn đề này sẽ giúp giám sát chặt chẽ và hiệu quả quan hệ giữa 

các chủ thể có liên quan, từ đó có thể phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện cấu 

kết, móc ngoặc giữa các doanh nghiệp và quan chức để lũng đoạn nhà nước. 

Từ một góc độ khác, cần bảo đảm sự minh bạch trong quy trình hoạch định, thực 

thi chính sách công, để giảm thiểu những cơ hội cấu kết, móc ngoặc giữa doanh 

nghiệp và quan chức. Trong vấn đề này, những cải cách có thể bao gồm: Xây dựng 

quy trình đánh giá tác động tham nhũng đối với các dự thảo chính sách công; Công bố 

biên bản họp ở các giai đoạn cụ thể của quá trình hoạch định chính sách công; Thực 

hiện quyền được thông tin theo quy định của pháp luật để cho phép truy cập vào các 

tài liệu liên quan đến hoạch định chính sách công; Có cơ chế khuyến khích tham vấn 

cộng đồng về dự thảo chính sách công và văn bản pháp luật; Tăng cường cơ chế bảo 

đảm trách nhiệm giải trình cá nhân trong việc hoạch định chính sách công. 

Tăng cường quản lý việc mua sắm công  

Mua sắm công (public procurement) là một trong những mục tiêu phổ biến của 

những kẻ lũng đoạn nhà nước. Các công chức tha hoá và những doanh nghiệp làm ăn 

bất chính thường lợi dụng những lỗ hổng trong pháp luật về mua sắm công để trục lợi. 

                                                 
1
 Joel S. Hellman, Geraint Jones, Daniel Kaufmann (2000), tài liệu đã dẫn, tr.8-13. Cũng xem Giao  
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Chính vì vậy, củng cố, cải cách khung pháp luật về mua sắm công sẽ giúp hạn chế 

tham nhũng nói chung, tham nhũng dạng lũng đoạn nhà nước nói riêng.  

Một khung pháp luật về mua sắm công tốt cần bảo đảm khả năng cạnh tranh 

công bằng cho mọi chủ thể tham gia, cũng như tính công khai, minh bạch, trách nhiệm 

giải trình trong tất cả quá trình. Kinh nghiệm của một số quốc gia cho thấy, cần phân 

định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong việc mua sắm 

công, trong đó bao gồm những cơ quan lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu và giám sát 

thực hiện các hợp đồng mua sắm công
1
. Cũng cần thiết sử dụng những kênh đánh giá 

độc lập các hợp đồng mua sắm công để bảo đảm tính liêm chính trong toàn bộ quá 

trình.
2
 Ngoài ra, cần bảo vệ những người báo tin/tố cáo (whistleblowers) những sai 

phạm trong mua sắm công,
3
 và sửa đổi những quy định tạo cơ sở cho sự gian lận trong 

các hợp đồng hợp tác công – tư về mua sắm công
4
. 

 

Cải cách các doanh nghiệp nhà nước 

Các doanh nghiệp nhà nước (state-owned enterprise) thường được sử dụng như 

là bình phong cho sự cấu kết giữa các quan chức tha hoá và những doanh nghiệp lũng 

đoạn nhà nước. Lợi dụng sự lỏng lẻo trong pháp luật về quản lý tài sản và hoạt động 

của các doanh nghiệp nhà nước, những quan chức tha hoá và doanh nghiệp tư nhân có 

rất nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước mà doanh nghiệp nhà nước đang 

quản lý, ví dụ như qua các hoạt động mua sắm, sáp nhập, cổ phần hoá… 

Ở một góc độ khác, do ở một số quốc gia, các doanh nghiệp nhà nước được xem 

là nền tảng để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế của nhà nước, nên các doanh nghiệp 

nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, cũng có thể trở thành những kẻ lũng đoạn nhà 

nước, thông qua việc cấu kết với các quan chức khác trong bộ máy nhà nước để định 

hình chính sách, pháp luật và quy định theo hướng có lợi cho doanh nghiệp của họ 

hoặc cho nhóm các doanh nghiệp nhà nước. 

Chính vì vậy, cải cách tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước sẽ 

giúp giảm thiểu lũng đoạn nhà nước. Trong vấn đề này, một trong những giải pháp 

quan trọng là phân định rõ ranh giới giữa quyền sở hữu (ownership right) và quyền 

kiểm soát (control right) trong các doanh nghiệp nhà nước, để bảo đảm những người 

được giao điều hành các doanh nghiệp nhà nước không thể lạm dụng quyền hạn lũng 

đoạn hoạt động của doanh nghiệp nói riêng, của nhà nước nói chung, để thu lợi riêng. 

                                                 
1
 Expert Advisory Group‟s Report (EAG) (2018). Corruption, Transparency, and Integrity in Latin 

America and The Caribbean. Tại https://publications.iadb.org/en/report-expert-advisory-group-anti-

corruption-transparency-and-integrity-latin-america-and-caribbean 
2
 Expert Advisory Group‟s Report (EAG) (2018). Tài liệu đã dẫn. 

3
 Expert Advisory Group‟s Report (EAG) (2018). Tài liệu đã dẫn. Cũng xem OECD (2016), 

Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of 

Policy Capture, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. Available at 

https://doi.org/10.1787/9789264249455-en 
4
 Expert Advisory Group‟s Report (EAG) (2018) và  OECD (2016), các tài liệu đã dẫn. 

https://doi.org/10.1787/9789264249455-en
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Cũng cần phân định rõ ràng giữa hoạt động chính trị và hoạt động quản lý các doanh 

nghiệp nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, tài chính…Những người 

quản lý doanh nghiệp nhà nước cần được chọn và bổ nhiệm bởi những hội đồng độc 

lập, dựa trên những tiêu chuẩn về chuyên môn, và được trao thẩm quyền điều hành 

doanh nghiệp một cách độc lập với những áp lực của các chính trị gia
1
. Ngoài ra, cần 

bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thông qua các cơ 

chế kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát ở trong và ngoài bộ máy nhà nước
2
. 

Quản lý xung đột lợi ích 

Xung đột lợi ích (conflict of interest) có thể hiểu một cách khái quát đó là tình 

huống trong đó một người hoặc tổ chức có liên quan đến nhiều lợi ích, trong đó lợi ích 

của cá nhân người đó hoặc của tổ chức đó có thể ảnh hưởng xấu đến việc cá nhân hoặc 

tổ chức đó phải đưa ra quyết định vì lợi ích công mà họ đang phụng sự. 

Xung đột lợi ích chưa phải là tham nhũng nhưng là “ngưỡng cửa” của tham 

nhũng. Vì thế, phòng, chống xung đột lợi ích là rất cần thiết, và được xem là một chiến 

lược, biện pháp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. 

Xét về bản chất, trong lũng đoạn nhà nước, hành vi của các chủ thể, bao gồm 

các doanh nghiệp và quan chức tham gia, đã hàm chứa sự xung đột lợi ích rất rõ 

ràng, và thông thường đã vượt ngưỡng của xung đột lợi ích để trở thành hối lộ và 

nhận hối lộ. Chính vì vậy, phòng chống xung đột lợi ích cũng chính là phòng chống 

lũng đoạn nhà nước.  

Xây dựng pháp luật về vận động hành lang 

Quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan công quyền là tất yếu trong mọi quốc gia. 

Mối quan hệ này là rất quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của mọi xã hội. Phòng 

chống tham nhũng nói chung, lũng đoạn nhà nước nói riêng không phải là để triệt tiêu 

hay gây trở ngại cho quan hệ giữa các doanh nghiệp và cơ quan công quyền, mà chỉ là 

để bảo đảm mối quan hệ đó được thực hiện trong trạng thái hợp lý, đúng pháp luật, 

vừa thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, vừa phòng ngừa sự cấu kết để tham nhũng. 

Trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan công quyền, cả hai bên đều có 

nhu cầu hiểu biết lẫn nhau, và vì vậy, việc các doanh nghiệp cung cấp thông tin và đề 

xuất những sửa đổi, bổ sung chính sách với các cơ quan công quyền là cần thiết. Tuy 

nhiên, những hoạt động như vậy phải diễn ra một cách công khai, minh bạch, để bảo 

đảm mọi giao tiếp giữa hai bên không trở thành sự “móc ngoặc”, “mua bán”. Một số 

quốc gia đã xây dựng và thông qua luật về vận động hành lang (lobby act) nhằm mục 

đích đó. Một đạo luật như vậy đáp ứng yêu cầu chính đáng của cả doanh nghiệp và cơ 

quan công quyền, đồng thời đặt quan hệ tiếp xúc, bao gồm cả sự đề xuất, tác 

                                                 
1
 Expert Advisory Group‟s Report (EAG) (2018) và  OECD (2016), các tài liệu đã dẫn. 

2
 Expert Advisory Group‟s Report (EAG) (2018) và  OECD (2016), các tài liệu đã dẫn. 
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động…của doanh nghiệp với cơ quan công quyền vào một khuôn khổ pháp lý mà 

trong đó ranh giới giữa tạo ảnh hưởng hợp pháp và bất hợp pháp được xác định rõ 

ràng. Như vậy, pháp luật về vận động hành lang cũng đóng vai trò làm căn cứ cho việc 

phát hiện và ngăn ngừa các hành vi lũng đoạn nhà nước.    

4. Rủi ro lũng đoạn nhà nƣớc và sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 

 Daniel Kaufman, trong bài trình bày tại Nam Phi năm 2018 đã xem lũng đoạn 

nhà nước như là một thách thức có tính phổ biến với quản trị nhà nước trên phạm vi 

toàn cầu. Ông cho rằng lũng đoạn nhà nước có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả 

những nước đang phát triển và những nước phát triển như Anh, Mỹ
1
. Dù vậy, cần thấy 

rằng, với những nước đang phát triển – nơi mà quản trị nhà nước còn nhiều hạn chế - 

thì rủi ro lũng đoạn nhà nước là cao hơn nhiều. 

Từ một góc độ khác, rủi ro về lũng đoạn nhà nước ở Việt Nam thậm chí còn cao 

hơn ở nhiều nước đang phát triển khác, khi mà Việt Nam mang những đặc điểm của 

một quốc gia đang chuyển đổi từ mô hình kinh tế kiểu xã hội chủ nghĩa trước đây sang 

mô hình kinh tế thị trường, và cả những nét văn hoá Đông Á trong quản trị nhà nước. 

Đối với khía cạnh thứ nhất, Việt Nam có thể phải đối mặt với những nhóm lợi ích lũng 

đoạn nhà nước mang tính phổ biến ở các nước Liên Xô-Đông Âu cũ, mà đã được phân 

tích trong nghiên cứu nổi tiếng nêu trên của WB. Trong khi đó, xét từ khía cạnh thứ 

hai, Việt Nam có thể chứng kiến những hình thức lũng đoạn nhà nước như đã xảy ra ở 

nhiều nước Đông Á mà có chung mô hình kinh tế-chính trị dựa trên sự can thiệp sâu 

của nhà nước vào nền kinh tế, dẫn đến việc các tập đoàn và doanh nghiệp lớn thường 

dựa nhiều hơn vào các mối quan hệ với các quan chức chứ không phải hành động theo 

nguyên tắc thị trường
2
.    

Thực tế ở nước ta gần đây đã có một số nghiên cứu cho thấy mối quan hệ thiếu 

lành mạnh giữa nhà nước và khu vực doanh nghiệp,
3
 thậm chí có nghiên cứu đặt vấn 

đề trực tiếp về sự chi phối chính sách công của một số tập đoàn kinh tế tư nhân lớn...
4
 

Đặc biệt, vụ MobiFone (một công ty nhà nước) mua AVG (một công ty tư nhân) xảy 

ra gần đây thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Có những phân tích cho thấy vụ việc 

này hàm chứa những dấu hiệu cơ bản của loại hình tham nhũng lũng đoạn nhà nước. 

Cụ thể, trong vụ này, việc ra quyêt định đòi hỏi phải giải quyết các thủ tục hành chính 

vốn rất phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành trung ương, tài sản công dùng để giao 

                                                 
1
 Daniel Kaufmann (2015), tài liệu đã dẫn. 

2
 TI (2019). State capture in Asia-Pacific, https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/state-

capture-in-asia-pacific 
3
 Chris Rowley, Quang Truong (edited) (2009), The Changing Face of Vietnamese Management, 

Taylor & Francis. 
4
 John Reed, The rise and rise of a Vietnamese corporate empire, Financial Times, 27/6/2019, tại 

https://www.ft.com/content/84323c32-9799-11e9-9573-ee5cbb98ed36 
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dịch (số tiền MobiFone bỏ ra mua AVG) rất lớn (gần 9.000 tỷ đồng, tương đương 385 

triệu đô la Mỹ ở thời điểm đó
1
), nhưng được xử lý và hoàn tất với tốc độ rất nhanh (chỉ 

trong 2-3 tháng). Điều này chứng tỏ có sự câu kết rất chặt chẽ giữa một số quan chức 

nhà nước cấp cao (mà điển hình là hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

với người đứng đầu AVG để thao túng bộ máy nhà nước, từ đó chiếm đoạt tài sản của 

nhà nước làm của riêng. Thậm chí có ý kiến cho rằng trong vụ AVG, sự lũng đoạn nhà 

nước diễn ra theo quy trình ngược so với ở nhiều nước trong không gian hậu Xô-viết 

(không phải là dìm giá tài sản công để dùng thủ đoạn mua rẻ qua cổ phần hoá, mà là 

nâng giá tài sản tư nhân để dùng thủ đoạn bán đắt cho nhà nước, từ đó chia nhau tiền 

chênh lệch) – cho thấy những kẻ lũng đoạn nhà nước ở Việt Nam rất táo bạo, tinh vi. 

Cho dù vẫn cần có thêm một số dữ liệu và phân tích nữa để khẳng định các hiện 

tượng xảy ra vừa qua ở nước ta, trong đó có vụ MobiFone mua AVG, là lũng đoạn nhà 

nước, song bối cảnh nêu trên đã cho thấy tính chất cấp thiết của việc nghiên cứu hoàn 

thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Điều đó là bởi hệ thống 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam mới chỉ tiếp cận vấn đề một cách 

tổng thể, chưa đi sâu xác định những chiến lược và giải pháp đặc thù cho từng loại 

hình tham nhũng, kể cả tham nhũng lớn (grand corruption), tham nhũng nhỏ (hay 

tham nhũng vặt – petty corruption),
2
 và lũng đoạn nhà nước,  vì thế chưa tạo đủ cơ sở 

pháp lý cho việc phòng, chống từng loại hình tham nhũng một cách hiệu quả.  

Đơn cử, từ vụ MobiFone mua AVG, có thể thấy một số lỗ hổng pháp luật trong 

việc phòng, chống lũng đoạn nhà nước mà cần bổ khuyết như sau: 

- Lỗ hổng trong các quy định pháp luật về quản lý tài sản do doanh nghiệp nhà 

nước nắm giữ, thể hiện ở sự thiếu rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các 

cơ quan nhà nước và cá nhân nắm quyền lực nhà nước trong quản lý tài sản công nói 

chung và trong quy trình thẩm định các dự án lớn sử dụng tài sản công nói riêng. Từ lỗ 

hổng này khiến cho nhóm lợi ích trong vụ MobiFone mua AVG có thể dễ dàng câu kết 

để lũng đoạn các quy trình, thủ tục nhằm chiếm đoạt tài sản nhà nước do MobiFone 

nắm giữ.  

- Lỗ hổng trong các quy định pháp luật về định giá tài sản công, thể hiện ở việc 

chưa có những quy định rõ ràng về quy trình, cách thức và đặc biệt là trách nhiệm 

pháp lý của các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực định giá tài sản, khiến cho 

nhóm lợi ích trong vụ MobiFone mua AVG có thể dễ dàng câu kết để tạo ra những bộ 

hồ sơ giả mạo, trong đó xác định giá trị tài sản của AVG cao gấp nhiều lần so với giá 
                                                 
1
 Bảo Hà, & Hoàng Thuỳ. (2019). Gần 9.000 tỷ đồng được thu hồi tại đại án MobiFone mua AVG. 

VnExpress. Truy cập https://vnexpress.net/gan-9-000-ty-dong-duoc-thu-hoi-tai-dai-an-mobifone-

mua-avg-4015188.html 
2
 Về những đặc thù và yêu cầu cần có chiến lược, biện pháp riêng để phòng, chống grand và petty 

corruption, xem Vũ Công Giao, Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt, Tạp chí Nghiên 

cứu Lập pháp số 14 (414), tháng 7/2020. 

https://vnexpress.net/gan-9-000-ty-dong-duoc-thu-hoi-tai-dai-an-mobifone-mua-avg-4015188.html
https://vnexpress.net/gan-9-000-ty-dong-duoc-thu-hoi-tai-dai-an-mobifone-mua-avg-4015188.html
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trị thực để bòn rút tiền của nhà nước thông qua hợp đồng mua bán với MobiFone. 

- Lỗ hổng trong các quy định pháp luật về bí mật nhà nước, thể hiện ở một số 

quy định thiếu cụ thể, dẫn đến hành vi lạm dụng việc đóng dấu mật vào hồ sơ vụ 

MobiFone mua AVG để bưng bít thông tin, qua đó vô hiệu hoá sự giám sát của báo 

chí và các cơ quan nhà nước khác.  

- Lỗ hổng trong việc bảo vệ những người tố cáo/báo tin và báo chí khi điều tra, 

đưa tin về tham nhũng, thể hiện qua những dấu hiệu cho thấy trong vụ AVG, báo chí 

đã bị khống chế bởi nhóm lợi ích, gồm những người đứng đầu cơ quan nhà nước về 

quản lý báo chí. Trong thực tế, các cơ quan báo chí chỉ có thể đưa tin về vụ việc từ khi 

có sự “vào cuộc” của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, còn trước 

đó việc điều tra, đưa tin về vụ việc này đều bị cấm đoán, ngăn cản
1
. 

Kết luận 

Lũng đoạn nhà nước là một dạng tham nhũng mới, có tính nguy hại cao, để lại hậu 

quả về nhiều mặt cho xã hội. Đây là biểu hiện và tiền đề của chủ nghĩa tư bản thân hữu.  

Do bản chất là sự cấu kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp thiếu liêm chính và các 

quan chức tha hoá, việc phòng, chống lũng đoạn nhà nước khó khăn hơn rất nhiều so 

với phòng, chống các hình thức tham nhũng thông thường. 

Với tính chất là một dạng tham nhũng mới và rất nguy hiểm, lũng đoạn nhà nước 

cần phải được nghiên cứu để nhận diện một cách rõ ràng mới có thể phòng, chống hiệu 

quả.  Việt Nam là một nước có rủi ro cao và có dấu hiệu đã xuất hiện lũng đoạn nhà 

nước, vì thế, việc hoàn thiện pháp luật để phòng, chống dạng tham nhũng này là một 

yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, việc hoàn thiện pháp luật về vấn đề này cần tính đến 

nhiều yếu tố có liên quan, trong đó bao gồm bảo đảm sự ổn định về chính trị và sự 

phát triển lành mạnh của kinh tế tư nhân. Cụ thể, yêu cầu đặt ra trong vấn đề này đó là: 

Pháp luật cần được hoàn thiện để có thể ngăn chặn khả năng cấu kết của giới tinh hoa 

biến chất bòn rút tài sản công, nhưng không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tích 

tụ và phát triển tài sản của doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân; đồng thời không làm 

tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của chế độ và làm mất sự ổn định chính trị. 
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TRA TẤN VÀ PHÕNG, CHỐNG TRA TẤN: 

PHÂN TÍCH TỪ CÁC LÝ THUYẾT VỀ  NHÂN QUYỀN VÀ GỢI MỞ 

CHO VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 

ThS. Phạm Thanh Sơn
*
 

Học viện An ninh nhân dân 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ những lý luận cơ bản về tra tấn và phòng, chống tra 

tấn, được phân tích từ cách tiếp cận toàn diện trong Luật Nhân quyền quốc tế, nhằm 

phân tích, đánh giá sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế và đề 

xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật hiện hành của Việt Nam 

về vấn đề này.  

Bảo vệ quyền con người, trong đó có phòng, chống tra tấn và các hình thức đối 

xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người góp phần tạo điều 

kiện để con người được phát triển toàn diện trong tự do, hòa bình, cũng là định 

hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia hiện nay. Ngày 

28/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn Công 

ước về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc 

hạ thấp nhân phẩm  United Nations Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, UNCAT . Việc tham gia Công ước 

chống tra tấn là bước đi cụ thể trong quá trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế 

của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng 

đồng quốc tế, nâng cao đáng kể uy tín quốc tế của Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền 

và tạo ra những động lực, cơ sở mới để thúc đẩy hoạt động phòng, chống tra tấn ở 

Việt Nam hiện nay.  

Về cơ bản, pháp luật Việt Nam đã có sự tương thích nhất định với các quy định 

của UNCAT và các quy chuẩn thế giới về phòng, chống tra tấn trên nhiều phương 

diện: nghiêm cấm các hành vi tra tấn, trừng trị các hành vi tra tấn, phòng ngừa các 

hành vi tra tấn, bảo vệ nạn nhân của hành vi tra tấn. Tuy nhiên, dưới góc độ tiếp cận 

toàn diện về chống tra tấn theo Luật Nhân quyền quốc tế, khung pháp luật về vấn đề 

này ở nước ta vẫn còn một số khoảng trống. Do vậy, việc hoàn thiện các văn bản pháp 

luật có liên quan về chống tra tấn cho phù hợp với các quy định của UNCAT, cũng 

như các Công ước quốc tế khác của Liên hợp quốc là vấn đề cần thiết.  

Từ khóa: quyền con người; tra tấn; Công ước chống tra tấn; UNCAT; Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 1. Đặt vấn đề 

Tra tấn (và hành vi „thứ cấp‟ của nó là trừng phạt, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo 
                                                 
*
 Bài báo này là một phần nghiên cứu trong luận án tiến sĩ “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống tra tấn” của Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Sơn tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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hoặc nhục hình) là vấn đề vừa mang tính pháp lý, vừa mang tính đạo đức, văn hóa. Ở 

góc độ đạo đức, văn hóa, Liên hợp quốc lên án tra tấn như là một trong những hành vi 

vô nhân đạo và đê hèn nhất mà con người phạm phải với đồng loại, bởi tra tấn phủ 

nhận phẩm giá, hủy hoại cả thể chất và tâm hồn của nạn nhân - những người ở trong 

hoàn cảnh không thể chống cự. Ở góc độ pháp lý, theo luật nhân quyền quốc tế, tra tấn 

là một trong những hình thức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất, bị chỉ trích gay 

gắt nhất; còn theo luật hình sự quốc tế, hành vi tra tấn thực hiện một cách có hệ thống 

và mang tính phổ biến tùy theo bối cảnh có thể cấu thành các tội diệt chủng, tội phạm 

chiến tranh hay tội phạm chống nhân loại. 

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi tra tấn, việc cấm tra tấn được quy 

định trong rất nhiều văn kiện của luật nhân quyền và luật hình sự quốc tế từ trước đến 

nay, trong đó bao gồm Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền năm 1948 (Universal 

Declaration of Human Rights)
1
 (Điều 5), Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính 

trị năm 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)
2
 (Điều 7), 

và đặc biệt là Công ước chống tra tấn năm 1984 (United Nations Convention against 

torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, UNCAT)...  

Theo các văn kiện này, hành vi tra tấn bị cấm tuyệt đối, trong mọi hoàn cảnh kể cả thời 

bình, thời chiến hay trong tình trạng khẩn cấp của quốc gia. Bất cứ lý do nào biện 

minh cho hành vi tra tấn đều không thể chấp nhận. Đặc biệt, quy định cấm tra tấn được 

coi là một quy phạm của luật tập quán quốc tế, và như vậy có hiệu lực ràng buộc với 

mọi quốc gia, kể cả những nước chưa tham gia bất cứ điều ước quốc tế nào có liên 

quan. 

Ngày 28/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông 

qua Nghị quyết số 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước chống tra tấn của Liên hợp 

quốc. Việc ký kết, phê chuẩn Công ước có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện 

chính sách nhân đạo của Nhà nước ta cũng như thể hiện sự quyết tâm duy trì nền tảng 

đạo đức, pháp lý và văn hóa quyền con người đang được khẳng định trong chủ trương, 

đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013, cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc 

bảo vệ quyền con người; đồng thời, tạo điều kiện để rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy 

định pháp luật có liên quan, cụ thể là quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt 

tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục con người cho phù hợp hơn với Công ước và các 

quy chuẩn chung của pháp luật quốc tế về quyền con người.  

Mặc dù trước khi tham gia UNCAT, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, 

pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm quyền 

không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục. Tuy nhiên, 

dưới góc độ tiếp cận toàn diện về chống tra tấn theo luật nhân quyền quốc tế, khung 

                                                 
1
 Xem Điều 5. 

2
 Xem Điều 7 ICCPR. 
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pháp luật về vấn đề này ở nước ta vẫn còn một số khoảng trống. Do vậy, việc hoàn thiện 

các văn bản pháp luật có liên quan về chống tra tấn cho phù hợp với các quy định của 

UNCAT, cũng như các Công ước quốc tế khác của Liên hợp quốc là vấn đề cần thiết. 

2. Tra tấn và chống tra tấn theo luật nhân quyền quốc tế 

Ở góc độ quốc tế, định nghĩa cơ bản về tra tấn được quy định trong UNCAT, 

thuật ngữ này có nghĩa là: bất kỳ hành vi nào gây ra đau đớn hoặc đau khổ nghiêm 

trọng về thể chất hay tinh thần mà chủ ý áp dụng với một người, nhằm rút ra từ người 

đó hay một người thứ ba thông tin hay lời tự thú, hay để trừng phạt người đó vì một 

hành vi mà người đó hay người thứ ba gây ra hay bị nghi ngờ gây ra, hoặc để hăm dọa 

hay cưỡng bức người đó hay người thứ ba, hoặc vì bất cứ lý do nào dựa trên sự phân 

biệt đối xử nào đó; do một công chức hay một người nào khác hành động với tư cách 

hay với sự xúi giục, đồng tình hay ưng thuận của một công chức
1
. 

Điều 7 ICCPR quy định: “Không ai có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một 

cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm”. Cũng theo các văn kiện quốc tế, 

hành vi tra tấn bị cấm tuyệt đối, trong mọi hoàn cảnh kể cả thời bình, thời chiến hay 

trong tình trạng khẩn cấp của quốc gia. Bất cứ lý do nào biện minh cho hành vi tra tấn 

đều không thể chấp nhận. Trên cơ sở đó, Điều 2 UNCAT xác định: không có bất kỳ 

hoàn cảnh ngoại lệ nào, cho dù là trong tình trạng chiến tranh, hoặc đang bị đe dọa bởi 

chiến tranh, mất ổn định chính trị trong nước hoặc bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào có 

thể được viện dẫn để biện minh cho việc tra tấn. 

Theo UNCAT, hành vi tra tấn phải được thực hiện một cách cố ý, được biểu hiện 

dưới nhiều hình thức như: sử dụng vũ lực tác động trực tiếp lên cơ thể con người, đánh 

đập, đâm chém, dùng điện, để đói, khát, ăn nhạt, hỉu dồn dập, dai dẳng dưới sức nóng 

của ngọn đèn cao áp giữa những ngày nóng, oi bức, bắt cởi quần áo trong trời giá rét 

hoặc bằng lời nói thô bạo tác động vào tâm lý, tinh thần, tình cảm lầm cho một người 

đau đớn, khổ sở, nhục nhã về tinh thần nhằm mục đích làm cho người đó hoặc người 

thứ ba sợ hãi, tinh thần suy sụp để lấy thông tin, tài liệu hoặc để bắt họ phải khai ra 

những gì không có thực, sai sự thật theo ý đồ của người thực hiện hành vi tra tấn hoặc 

để trừng phạt người đó vì những việc mà họ đã làm gây đau đớn và khổ sở nghiêm 

trọng cho cả tinh thần và thể xác, tâm lý của người tra tấn. Mục đích nhằm để lấy 

thông tin hoặc trừng phạt vì một việc mà người đó đã làm vì lý do công vụ. 

Về nghĩa vụ nghiêm cấm các hành vi tra tấn, UNCAT quy định: Mỗi quốc gia 

thành viên phải thực hiện các biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp, hoặc các biện 

pháp hiệu quả khác để ngăn chặn các hành vi tra tấn trên bất cứ khu vực lãnh thổ nào 

thuộc quyền tài phán của mình
2
. Theo quy định này, các quốc gia thành viên có nghĩa 

vụ phải tiến hành các biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp và các biện pháp khác 

                                                 
1
 Xem Điều 1 UNCAT. 

2
 Xem Điều 2 UNCAT. 
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nhằm ngăn chặn hành vi tra tấn trên phạm vi lãnh thổ thuộc quyền tài phán quốc gia 

một cách tuyệt đối. Không có bất kỳ hoàn cảnh ngoại lệ nào, cho dù là trong tình trạng 

chiến tranh, hoặc đang bị đe doạ bởi chiến tranh, mất ổn định chính trị trong nước hoặc 

bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào có thể được viện dẫn để biện minh cho việc tra tấn. 

Nhằm mục đích nghiêm cấm triệt để các hành vi tra tấn, Công ước quy định 

nghĩa vụ của các quốc gia thành viên phải hình sự hóa hành vi này để có thể áp dụng 

những hình phạt thích đáng, nhằm trừng phạt và răn đe những người thực hiện hành vi 

tra tấn. Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng mọi hành vi tra tấn đều cấu thành 

tội phạm theo luật hình sự của nước mình. Điều này cũng áp dụng với những hành vi 

cố gắng thực hiện việc tra tấn hoặc hành vi của bất kỳ người nào đồng lõa hoặc tham 

gia việc tra tấn… Mỗi quốc gia thành viên phải trừng trị những tội phạm này bằng 

những hình phạt thích đáng tương ứng với tính chất nghiêm trọng của chúng
1
. Với quy 

định này, Công ước yêu cầu phạm vi hình sự hóa tương đối rộng, không chỉ hạn chế 

trong phạm vi hoạt động tố tụng mà về lý thuyết, hành vi tra tấn có thể xảy ra trong tất 

cả các hoạt động có mang tính thực thi công quyền. 

Về thẩm quyền tài phán, UNCAT quy định các quốc gia cần phải có cơ chế để 

bảo đảm việc xét xử tội phạm về tra tấn sẽ được thực hiện trong phạm vi rộng nhất có 

thể, hoặc là theo quy định của Công ước, hoặc là được áp dụng theo pháp luật quốc 

gia
2
. Hiện nay trên thế giới đang công nhận tra tấn là một tội phạm thuộc phạm vi tài 

phán phổ quát, nghĩa là tòa án quốc gia có thể điều tra và truy tố bất kể ở nơi nào trên 

thế giới một người bị tình nghi phạm tội tra tấn, không tính đến quốc tịch của bị cáo 

hoặc của nạn nhân hoặc đòi hỏi bất kỳ mối liên hệ nào với quốc gia nơi đặt tòa án. 

Về nghĩa vụ không trục xuất, trao trả hoặc dẫn độ, không một quốc gia thành 

viên nào được trục xuất, trao trả về hoặc dẫn độ một người cho một quốc gia khác, nơi 

có nhiều lý do thực tế để tin rằng người đã có nguy cơ bị tra tấn. Điều này có nghĩa, 

quốc gia không những không được phép tra tấn công dân hoặc những người dưới 

quyền tài phán của mình, mà còn không được phép buộc những người nước ngoài trở 

về hoặc tới một quốc gia khác, nếu người đó có nguy cơ bị tra tấn tại quốc gia đó
3
. 

Về trừng trị các hành vi tra tấn: Nguyên tắc hoặc dẫn độ, hoăc truy tố là một 

nguyên tắc phổ biến trong pháp luật quốc tế được sử dụng nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. 

Theo nguyên tắc này, một quốc gia sẽ phải truy tố người đã thực hiện hành vi phạm tội 

nghiêm trọng nếu không dẫn độ người này đến một quốc gia khác. UNCAT yêu cầu 

quốc gia thành viên khi có căn cứ cho rằng một người thực hiện hoặc có liên quan tới 

bất kỳ hành vi tội phạm theo quy định của bất kỳ quốc gia thành viên nào đang có mặt 

ở trên lãnh thổ của mình thì phải tiến hành bắt giữ và thực hiện các biện pháp cần thiết 

                                                 
1
 Xem Điều 4 UNCAT. 

2
 Xem Điều 5 UNCAT. 

3
 Xem Điều 3 UNCAT. 
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khác như các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật 

nước mình
1
. Đồng thời, quốc gia nơi thực hiện việc bắt, tạm giữ, tạm giam, tiến hành 

thẩm vấn người thực hiện hành vi tra tấn và có nghĩa vụ thông báo cho quốc gia mà 

người đó là công dân hoặc nơi người đó thường trú cuối cùng (trong trường hợp người 

đó là người không quốc tịch, nhiều quốc tịch) biết. Trong quá trình giải quyết vụ việc, 

nếu người đó bị áp dụng các biện pháp giam giữ thì phải được quốc gia thực hiện biện 

pháp giam giữ đó giúp đỡ để liên lạc ngay với người đại diện thích hợp gần nhất của 

nước mà người đó là công dân, hoặc nếu người đó là người không quốc tịch thì được 

liên lạc với đại diện của nước mà người đó thường xuyên cư trú.  

Về tương trợ tư pháp về hình sự trong chống tra tấn: các quốc gia thành viên phải 

hỗ trợ lẫn nhau một cách tối đa về các thủ tục tố tụng hình sự áp dụng đối với những 

hành vi phạm tội nêu tại Điều 4 của UNCAT. Việc hỗ trợ tư pháp trong quá trình tố 

tụng đối với tội phạm tra tấn phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử và thi hành án, trong đó việc cung cấp bằng chứng cần thiết cho tố tụng là 

hết sức quan trọng
2
. Công ước không đưa ra trình tự phải hợp tác như thế nào mà cho 

phép các thành viên thực hiện nghĩa vụ này thông qua các hiệp định tương trợ tư pháp 

được ký kết giữa các nước. 

Về nghĩa vụ tiến hành điều tra khi cho rằng có hành vi tra tấn được thực hiện, 

UNCAT quy định mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng các cơ quan có thẩm 

quyền của mình sẽ tiến hành điều tra khẩn trương và khách quan mỗi khi có cơ sở hợp 

lý để tin rằng việc tra tấn đã xảy ra trên lãnh thổ thuộc quyền tài phán của mình
3
. Theo 

đó, các quốc gia có nhĩa vụ phải tiến hành các hoạt động điều tra nhanh chóng, không 

thiên vị và có hiệu quả khi có cơ sở hợp lý để tin rằng hành động tra tấn và việc đối ử 

tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người xảy ra trong lãnh thổ của mình. Cùng đó, việc 

điều tra phải bảo đảm được tính “nhanh chóng” và “vô tư, không thiên vị”. 

Về phòng ngừa các hành vi tra tấn, UNCAT quy định các quốc gia thành viên có 

nghĩa vụ tuyên truyền chống tra tấn,bảo đảm quyền của người bị bắt, giam giữ, cũng như 

không sử dụng những lời khai là kết quả của hành vi tra tấn, có trách nhiệm ngăn chặn các 

hành vi đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người khác.  

Công ước chống tra tấn năm 1984 là văn kiện pháp lý quốc tế đa phương thể hiện 

ý chí của cộng đồng quốc tế yêu chuộng hoà bình và tiến bộ trên thế giới, kiên quyết 

loại bỏ hành vi tra tấn, đối xử tàn bạo hoặc vô nhân đạo với con người vì bất cứ lý 

do gì ra khỏi đời sống. Công ước yêu cầu các quốc gia phải có biện pháp hữu hiệu 

để phòng chống tra tấn.  

                                                 
1
 Xem Điều 6 UNCAT. 

2
 Xem Điều 9 UNCAT. 

3
 Xem Điều 12 UNCAT. 
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3. Tra tấn và phòng, chống tra tấn theo pháp luật Việt Nam 

Ở Việt Nam, nhà nước đã quan tâm đến việc bảo vệ quyền con người trong hoạt 

động tố tụng từ rất sớm. Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, trong hoàn cảnh 

„thù trong, giặc ngoài‟ đe dọa và chưa có Hiến pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký một 

số sắc lệnh (Sắc lệnh 33A, 33B, 33C, Sắc lệnh 46/1945) mà nội dung bao hàm những 

bảo đảm về quyền con người trong hoạt động tố tụng. 

 Hiến pháp năm 1946 lần đầu tiên xác định một nguyên tắc về chống hành động 

tùy tiện trong hoạt động tố tụng ở Việt Nam, theo đó, “tư pháp không quyết định thì 

không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam. Nhà ở và thư tín của công 

dân Việt nam không được ai xâm phạm một cách trái pháp luật” (Điều 11). Mặc dù 

quy định này không đề cập cụ thể đến vấn đề tra tấn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng 

để bảo vệ người dân trước những vi phạm nhân quyền trong hoạt động tư pháp, bao 

gồm các hành vi tra tấn, đối xử vô nhân đạo và hạ nhục.  

Nguyên tắc hiến định kể trên tiếp tục được các Hiến pháp về sau kế thừa và phát 

triển thành nguyên tắc đầy đủ về quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự và 

nhân phẩm của công dân mà được áp dụng trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong hoạt 

động tố tụng (các Điều 27,28 Hiến pháp 1959, Điều 69,70,71 Hiến pháp 1980, Điều 

71 Hiến pháp 1992). 

Hiến pháp 2013 lần đầu tiên đề cập cụ thể đến việc cấm tra tấn. Khoản 1 Điều 20 

Hiến pháp 2013 nêu rõ: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được 

pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy 

bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, 

xúc phạm danh dự, nhân phẩm” [5].  

Mặc dù Hiến pháp 2013 đã được thông qua nhưng cho đến nay khái niệm “tra 

tấn” vẫn chưa được định nghĩa trong pháp luật Việt Nam. Các văn bản dưới Hiến pháp 

hiện vẫn chưa cập nhật quy định mới về cấm tra tấn, mà mới chỉ đề cập đến một số 

khái niệm liên quan như nhục hình, bức cung… Cụ thể, khuôn khổ pháp luật hiện hành 

liên quan đến phòng, chống tra tấn của Việt Nam có thể tóm tắt như sau: 

Bộ luật hình sự năm 2015  sửa đổi, bổ sung năm 2017 : không quy định tội danh 

riêng và không đưa ra khái niệm “tra tấn”. Tuy nhiên, mọi hành vi có tính chất tra tấn 

được xác định là hành vi phạm tội, được quy định trong tội dùng nhục hình, tội bức 

cung, tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai 

sự thật. Hành vi có tính chất tra tấn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các 

tội như: tội giết người; tội làm chết người trong khi thi hành công vụ; tội bức tử; tội đe 

dọa giết người; tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

trong khi thi hành công vụ; tội hành hạ người khác; tội làm nhục người khác; tội bắt, 

giữ hoặc giam người trái pháp luật; tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp 

trên; tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới; tội làm nhục, hành hung 

đồng đội; tội ngược đãi tù binh, hàng binh.  
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Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: quy định các nguyên tắc: nghiêm cấm tra tấn, 

bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, 

tính mạng, sức khỏe con người (Điều 10); bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, tài sản của cá nhân (Điều 11). 

Luật thi hành án hình sự năm 2019: quy định các nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, 

pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân; bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp 

pháp của người chấp hành án (Điều 4); cấm nhận hối lộ, sách nhiễu trong thi hành án 

hình sự; cản trở người chấp hành án thực hiện quyền được đề nghị miễn, giảm thời hạn 

chấp hành án (Điều 10)... 

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015: quy định về việc cấm tra tấn, truy 

bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi ích 

hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam (các điều 4 và 8). 

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015: quy định nghiêm cấm bức 

cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân 

đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 14). 

Luật khiếu nại năm 2011: bảo đảm quyền được khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

cho mọi cá nhân, tổ chức, trong đó có nạn nhân bị tra tấn; cấm cản trở, gây phiền hà 

cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại (các điều 1 

và 6). 

Luật tố cáo năm 2018: quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 

phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ 

người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo (các điều 1, 4, 5, 8). 

Các luật tổ chức: Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 (Điều 33), Luật tổ chức Chính 

phủ năm 2015 (sửa đổi,bổ sung 2019) (Điều 21), Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 

2014 (khoản 1 Điều 2), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 (khoản 2 Điều 

2, điểm b khoản 2 Điều 3, điểm b khoản 2 Điều 4), Luật Công an nhân dân năm 2018 

(khoản 2 Điều 16), Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (Điều 26), 

Luật an ninh quốc gia năm 2004 (khoản 6 Điều 13), Luật quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 (Điều 7)... đều quy định trách nhiệm 

của các cơ quan và cá nhân trong bảo vệ quyền con người. 

Việc bảo vệ quyền con người, quyền không bị tra tấn còn được quy định trong 

Bộ luật lao động năm 2019 (các điều: 5, 6, 8, 37, 128, 183), Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014 (các điều: 4, 5, 18, 21, 22), Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 

(các điều: 2, 8), Luật bình đẳng giới năm 2006 (Các điều: 6 , 7, 10), Luật báo chí năm 

2016 (các điều 4, 9), Luật công đoàn năm 2012 (các điều: 9, 14, 18, 19, 21), Luật quốc 
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tịch năm 2008 (các điều 2, 5, 6), Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 (các điều: 6 , 8, 9), 

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (các điều: 6, 35, 37, 38, 73), Luật bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (các điều: 5, 7, 14, 15, 26, 27), Luật giáo dục năm 

2019 (Điều 83), Luật phổ cập giáo dục tiểu học năm 1991, Luật cán bộ, công chức 

năm 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019) (các điều: 16, 17, 18), Luật viên chức năm 2010 

(sửa đổi, bổ sung 2019) (các điều: 17, 19) và Luật tiếp cận thông tin năm 2016 (các 

điều từ 3 đến 15)... 

Về cơ bản, pháp luật Việt Nam đã có sự tương thích nhất định với các quy định 

của UNCAT và các quy chuẩn thế giới về phòng, chống tra tấn trên tất cả các phương 

diện: nghĩa vụ nghiêm cấm các hành vi tra tấn, trừng trị các hành vi tra tấn, phòng 

ngừa các hành vi tra tấn, bảo vệ nạn nhân của hành vi tra tấn. 

4. Sự cần thiết và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tra 

tấn ở Việt Nam hiện nay 

Việc tham gia UNCAT là bước đi cụ thể trong quá trình chủ động và tích cực hội 

nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách 

nhiệm của cộng đồng quốc tế, nâng cao đáng kể uy tín quốc tế của Việt Nam trên lĩnh 

vực nhân quyền và tạo ra những động lực, cơ sở mới để thúc đẩy hoạt động phòng, 

chống tra tấn ở nước ta hiện nay. 

Như đã nêu, trước khi tham gia UNCAT, để bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân, pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm 

quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục. Mặc 

dù những phân tích kể trên cho thấy đã có một hành lang pháp lý cho việc phòng, 

chống tra tấn ở Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn một số khoảng trống cần tiếp tục giải 

quyết. Việc khỏa lấp các khoảng trống này, qua đó hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về 

phòng, chống tra tấn ở Việt Nam hiện nay là một việc làm cấp thiết. Điều này xuất 

phát từ một số lí do sau: 

- Thứ nhất, Hiến pháp 2013 đã có quy định quyền không bị tra tấn, tạo cơ sở 

thúc đẩy hoạt động phòng, chống vi phạm nhân quyền này ở nước ta trong thời gian 

tới, bởi như đã nêu ở phần trên, khái niệm tra tấn theo luật nhân quyền quốc tế rộng 

hơn so với những khái niệm về truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

được ghi nhận trong các hiến pháp trước năm 2013. Cũng bởi vậy, quy định mới của 

Hiến pháp 2013 về cấm tra tấn đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khuôn 

khổ pháp luật hiện hành của Việt Nam, đặc biệt là khuôn khổ pháp luật về hình sự, tố 

tụng hình sự để làm hài hòa với những tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống tra tấn. 

- Thứ hai, Việt Nam đã là thành viên của ICCPR năm 1966 từ đầu thập kỷ 1980 

trong đó có nhiều điều khoản (Điều 4, 7, 10) quy định rõ quyền không bị tra tấn, và 

cũng xác định đây là quyền tuyệt đối, không bị hạn chế trong mọi trường hợp. Việt 

Nam đã phê chuẩn UNCAT của Liên hợp quốc, do vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung 

khuôn khổ pháp luật về chống tra tấn để thực hiện đầy đủ cam kết ngày càng mạnh mẽ 
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và nghĩa vụ quốc tế ngày càng nặng nề, cụ thể hơn của Việt Nam về vấn đề này. 

- Thứ ba, yêu cầu bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp, trong đó 

bao gồm việc chống bức cung, nhục hình trong quá trình thực thi tố tụng hình sự, đã 

được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về 

chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, và gần đây là Nghị quyết số 63/2013/QH13 

ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu 

tranh phòng, chống tội phạm. Như vậy, sửa đổi sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp luật về 

phòng, chống tra tấn chính là nhằm thực hiện có hiệu quả hai văn bản quan trọng này. 

 - Thứ tư, mặc dù bị pháp luật nghiêm cấm nhưng tình trạng tra tấn, dùng nhục 

hình, ép cung đôi khi vẫn còn diễn ra trong hoạt động của các cơ quan tiến hành tố 

tụng hình sự của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là ở các cơ quan điều tra. Gần đây có 

một vài vụ việc nghiêm trọng bị phát giác, gây bức xúc rất lớn trong dư luận, đòi hỏi 

nhà nước phải nhanh chóng hành động và có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn những 

vụ việc tương tự, lấy lại lòng tin của người dân với hệ thống cơ quan tư pháp. Việc 

hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng, chống tra tấn là biện pháp đầu tiên, không 

thể thiếu để thực hiện mục tiêu này.   

Nhằm củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật hiện hành về phòng, chống tra 

tấn, bảo đảm quyền không bị tra tấn, phù hợp với các quy định của UNCAT, cũng như 

các quy định trong Điều 7 và Điều 10 ICCPR, cần thực hiện những sửa đổi, bổ sung 

như sau: 

 Một là, cần xác định rõ định nghĩa về tra tấn trong Bộ luật Hình sự, đồng thời 

hình sự hóa hành vi tra tấn. Mặc dù Bộ luật hình sự hiện đã có hai tội danh là tội bức 

cung và tội dùng nhục hình, nhưng các tội này rõ ràng chưa bao trùm hết nội hàm của 

hành vi tra tấn theo định nghĩa nêu trong UNCAT. Theo tác giả, nhất thiết cần quy 

định thêm tội tra tấn và đưa ra những định nghĩa cụ thể về các hành vi tra tấn, đối xử, 

trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục phù hợp với những tiêu chuẩn liên quan của 

luật nhân quyền quốc tế. 

Hai là, trong Bộ luật Tố tụng hình sự đã bổ sung các quy định bảo đảm quyền im 

lặng của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bảo đảm sự có mặt của luật sư 

khi lấy lời khai của bị can, bị cáo, tuy nhiên, cần nghiên cứu cải tiến các thủ tục tố 

tụng hiện hành, kể cả nghiên cứu đặt ra các thủ tục tố tụng đặc biệt nếu cần thiết để 

bảo đảm các hành vi tra tấn sẽ được điều tra, truy tố và xét xử một cách nhanh chóng 

và nghiêm minh. Điều này là bởi cũng như ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, thủ 

phạm của hành vi tra tấn ở Việt Nam là những người tiến hành tố tụng, trong khi việc 

điều tra, truy tố và xét xử cũng do các cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành nên không 

thể tránh khỏi những trường hợp cố ý trì hoãn, bao che cho những kẻ vi phạm. 

Ba là, cần nghiên cứu cải thiện điều kiện giam giữ trong các cơ sở tạm giam, các 

trại giam, và điều kiện sinh hoạt, học tập trong các trường giáo dưỡng, cơ sở cai 

nghiện, cơ sở học tập bắt buộc. Điều này là bởi theo quan điểm chung của cộng đồng 
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quốc tế, điều kiện giam giữ, sinh hoạt trong các cơ sở đã nêu nếu ở tình trạng tồi tệ sẽ 

bị coi là cấu thành hành vi đối xử dã man, vô nhân đạo, hạ thấp nhân phẩm và trong 

một số trường hợp sẽ cấu thành hành vi tra tấn (ví dụ như việc cán bộ quản giáo 

khuyến khích hay để mặc cho tình trạng bạo lực xảy ra giữa các tù nhân, người bị tạm 

giam, tạm giữ...). Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường giám sát, thanh tra các cơ sở thẩm 

vấn và giam giữ (nhà tạm giữ, trại tạm giam, trường giáo dưỡng…), kể cả lắp các thiết 

bị giám sát tự động (camera) tại các cơ sở này để phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm 

minh những hành vi bức cung, nhục hình, tra tấn.    

Bốn là, cần nghiên cứu tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền về cấm 

tra tấn và về quyền con người của những người bị tước tự do cho các đối tượng có liên 

quan, đặc biệt là những cán bộ tiến hành tố tụng, đây là một trong các biện pháp chủ 

động, tích cực nhất trong việc phòng ngừa tra tấn. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy 

rất ít quốc gia pháp luật cho phép thực hiện các hành động tra tấn, nhưng trên thực tế 

hành động như vậy vẫn diễn ra do các quan chức thực thi pháp luật thiếu hiểu biết 

hoặc có ý thức chấp hành pháp luật kém. Cùng với các biện pháp xử phạt, giáo dục, 

tuyên truyền về cấm tra tấn và quyền con người của những người bị tước tự do sẽ góp 

phần giảm đáng kể hành vi tra tấn của các quan chức thực thi pháp luật. Liên quan đến 

vấn đề này, cần nghiên cứu đưa vào hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung về chống tra tấn 

và quyền con người của những người bị tước tự do trong chương trình giảng dạy của 

các trường đại học luật và các trường đào tạo cán bộ thực thi pháp luật ở mọi cấp. 

Thêm vào đó, cũng cần xây dựng và thực hiện các chương trình tập huấn bắt buộc về 

những nội dung đã nêu cho các cán bộ quản giáo, cảnh sát điều tra, nhân viên an ninh, 

nhân viên dân sự và y tế làm việc trong các cơ sở giam giữ, giáo dục, cai nghiện tập 

trung... Ngoài ra, cần xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các bộ quy tắc đạo đức cho 

những đối tượng đã nêu trong đó nhấn mạnh vấn đề cấm tra tấn và tôn trọng, bảo vệ 

các quyền con người của những người bị tước tự do. 

Năm là, cần nghiên cứu hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp 

luật của các cơ quan và cán bộ tiến hành tố tụng, đặc biệt trong các hoạt động điều tra 

và giam giữ. Trong vấn đề này, cần đặc biệt phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Tư 

pháp và của các đại biểu Quốc Hội, đồng thời cần mở rộng các điều kiện cho phép các 

cơ quan thông tin đại chúng được giám sát thường xuyên và hiệu quả hoạt động của 

các cơ quan tư pháp, kể cả các cơ sở giam giữ. Ngoài ra, cần khuyến khích sự hình 

thành và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực nhân quyền, 

đặc biệt là các tổ chức chuyên hoạt động bảo vệ quyền của những người bị tước tự do, 

chống tra tấn và hỗ trợ nạn nhân bị tra tấn. 

Sáu là, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật và cơ chế bảo 

đảm quyền con người của những người bị tước tự do, đặc biệt là các quyền tố tụng của 

bị can, bị cáo, tù nhân, quyền được bảo vệ của các nạn nhân và nhân chứng của hành 

vi tra tấn. Liên quan đến vấn đề này, cũng cần nghiên cứu hoàn thiện các quy định để 
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bảo đảm nguyên tắc lời khai lấy được từ việc tra tấn, nhục hình hay bức cung dưới mọi 

hình thức sẽ không được sử dụng làm chứng cứ buộc tội trong mọi giai đoạn tố tụng. 

Bảy là, triển khai các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 

năm 2017 và Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo hướng đơn giản hoá các thủ tục 

xác định thiệt hại và yêu cầu bồi thường nhà nước, đồng thời quy định xem xét bồi 

thường những thiệt hại cả trực tiếp và gián tiếp, cả về vật chất và tinh thần, qua đó bảo 

đảm nạn nhân bị tra tấn, đối xử và trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục có thể 

được bồi thường một cách nhanh chóng và thỏa đáng. 

Tám là, xây dựng các chương trình, chính sách, cơ chế riêng, dài hạn về chống tra 

tấn (hoặc đặt trong các chương trình, chính sách, cơ chế chung về bảo vệ quyền con 

người), trong đó huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan truyền 

thông, giới luật gia… để phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những hành vi tra tấn.    

  Chín là, cần tăng cường đối thoại, hợp tác quốc tế, khu vực trong các hoạt động 

phòng, chống tra tấn và bảo vệ quyền của những người bị tước tự do. 

Có thể nói, bảo vệ quyền con người, trong đó có đấu tranh phòng, chống tra tấn 

và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người 

góp phần tạo điều kiện để con người Việt Nam được phát triển toàn diện trong tự do, 

hòa bình, cũng là định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện 

nay. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại tiến bộ trên 

toàn thế giới. Hiện nay, việc triển khai thực UNCAT tại Việt Nam nhằm tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tra tấn và nội dung của UNCAT… là 

vấn đề cần thiết, nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người và phù hợp hơn với yêu cầu 

của Công ước. 
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TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ TỐT  

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

TS. Thái Thị Thu Trang 

ThS. Hoàng Thị Minh Phương 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Tìm hiểu tổ chức bộ máy nhà nước ở các quốc gia hiện nay cho thấy, 

Ombudsman là một thiết chế vận dụng khá phổ biến. Lý giải cho sự tồn tại và lan toả 

của thiết chế này chính là khả năng thích nghi và đáp ứng nhu cầu của nhà nước 

đương đại, đặc biệt là trong vấn đề quản trị tốt. Bài viết này sẽ phân tích làm rõ lý 

thuyết về Ombudsman và sự cần thiết áp dụng lý thuyết này bổ sung lý thuyết tổ chức 

bộ máy nhà nước ở Việt đáp ứng mục tiêu xây dựng nền quản trị tốt ở Việt Nam. 

Từ khoá: Ombudsman, quản trị tốt, nhà nước đương đại 

Dẫn nhập 

Ombudsman đầu tiên ra đời từ những năm đầu của thế kỉ thứ XVIII ở Thụy Điển 

nhưng bẵng đi hơn 100 năm mới có nước thứ hai vận dụng thiết chế này đó là Phần 

Lan vào năm 1911. Tuy vậy, Ombudsman thực sự gây được sự chú ý và trở thành mối 

quan tâm của nhiều nước phải là sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Khi vận dụng cơ 

quan này trong tổ chức bộ máy nhà nước, mỗi quốc gia đã có sự “sáng tạo” để đảm 

bảo sự phù hợp với hoàn cảnh, mục đích của việc vận dụng thiết chế này cũng như 

phải đảm bảo sự tương thích với tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước hiện tại. 

Xét về thực tiễn, Ombudsman ra đời xuất phát từ hai nhu cầu: Một là, nhu cầu 

kiểm soát cơ quan hành chính nhằm xây dựng nhà nước dân chủ. Phong trào dân chủ 

trên thế giới đến thời điểm này được đẩy mạnh, xu hướng xây dựng nhà nước phúc lợi 

– quan tâm đến các vấn đề xã hội như an sinh, việc làm… cho người dân, đặt ra vấn đề 

cần phải thúc đẩy mối quan hệ giữa nhà nước với công dân của họ, đồng thời phải 

ngăn chặn các hành tham nhũng, lạm quyền, tắc trách trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của các quan chức hành chính nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

người dân. Trong khi đó, nhiều quốc gia, khi kinh tế - xã hội ngày một phát triển và 

biến đổi phức tạp, cơ quan lập pháp không thể tự mình ban hành pháp luật để điều 

chỉnh kịp thời các mối quan hệ xã hội có nhu cầu, thay vào đó Quốc hội (Nghị viện) 

ngày một gia tăng hoạt động ủy quyền lập pháp cho các cơ quan thuộc nhánh hành 

pháp và chính quyền địa phương, làm tăng tính quyền lực cho các cơ quan này. Sự gia 

tăng quyền lực và vai trò của các cơ quan trong lĩnh vực hành chính dẫn đến nền hành 

chính trở nên quan liêu, người dân hàng năm phải chịu sự tác động của một lượng lớn 

các quyết định hành chính và không khó để bắt gặp những quyết định xâm phạm đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là khi các quan chức hành chính 
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không thực sự công tâm và nhiệt tình trong công việc. Với nhu cầu thực tế đó, nhiều 

quốc gia đã “thiết kế” bộ máy nhà nước theo hướng tăng cường kiểm soát nền hành 

chính, đồng thời tạo cơ chế để đưa người dân đến gần hơn với hoạt động của nhà 

nước, qua đó, người dân có thể phản ánh được tâm tư nguyện vọng của mình. Hay nói 

cách khác, các nhà nước đương đại hiện nay đang cố gắng áp dụng lý thuyết quản trị 

tốt vào trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Ombudsman từ mô hình cổ 

điển vốn chỉ được một vài quốc gia áp dụng đến thời điểm này lại tạo được sự quan 

tâm của nhiều quốc gia. Họ nhận thấy rằng, với những đặc điểm vốn có của 

Ombudsman kết hợp với những điểm mới, những điểm sáng tạo của mỗi quốc gia khi 

vận dụng, loại cơ quan này sẽ là một thiết chế kiểm soát quyền lực hành chính hiệu 

quả ở nhà nước hiện đại. Hai là, xu hướng xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia ở 

những nhà nước hiện đại. Có thể khẳng định, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trở 

thành mục tiêu đồng thời là nhiệm vụ của nhiều nhà nước hiện đại. Việc thành lập cơ 

quan nhân quyền quốc gia là một trong những biểu hiện thể hiện sự quan tâm và tôn 

trọng quyền con người của nhà nước. Sự phù hợp trong việc vận dụng Ombudsman 

dưới dạng cơ quan nhân quyền quốc gia đã được nhiều nước quan tâm và học tập.  

Thực tiễn là như vậy, nhưng để lý giải cho sự phổ biến của mô hình này trong tổ 

chức hoạt động của bộ máy nhà nước trên thế giới thì phải nhìn nhận Ombudsman ở 

góc độ bản chất. Hay nói cách khác, sự tồn tại và phát triển của Ombdsman chính là 

biểu hiện của sự thay đổi trong tổ chức và hoạt động của nhà nước đương đại. Vai trò 

của Ombudsman gắn liền với những đặc điểm của nhà nước hiện đại như quản trị tốt, 

bảo vệ quyền con người. Ở đây, chúng ta sẽ chủ yếu bàn về vai trò của Ombudsman 

trong vấn đề quản trị tốt ở nhà nước hiện đại. 

1. Lý thuyết quản trị tốt và những yêu cầu trong việc xây dựng nhà nƣớc 

đƣơng đại. 

1.1 Khái niệm 

Bắt đầu từ đầu những năm 1990, khái niệm quản trị tốt đã được tiếp nhận bởi các 

tổ chức quốc tế và các quốc gia, được áp dụng như một tiêu chuẩn trong cải cách hành 

chính công và đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu 

xây dựng nhà nước dân chủ.Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế và mở rộng 

dân chủ ở các quốc gia. Ngày càng có nhiều tổ chức quốc tế, các nhà nước và các nhà 

hoạch định chính sách đã áp dụng khái niệm quản trị tốt làm tiêu chuẩn cho quản trị 

trong thiết kế mô hình tổ chức bộ mày nhà nước của các quốc gia. Lý thuyết quản trị 

tốt thường hướng đến những quốc gia đang phát triển cần được hỗ trợ phát triển hoặc 

được áp dụng cho các quốc gia đang trong quá trình hoàn thiện các thể chế trong quốc 

gia. Khái niệm quản trị tốt có thể được áp dụng cho cấp quốc gia và cấp địa phương. 

Khái niệm "quản trị" được Ngân hàng Thế giới thông qua vào năm 1989 để chỉ 
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ra "việc thực hiện quyền lực chính trị, quản lý các công việc của một quốc gia" và 

"quản trị tốt" được coi là bao gồm "một dịch vụ công hiệu quả, một hệ thống tư pháp 

đáng tin cậy và một nền hành chính có trách nhiệm giải trình ". Năm 1992, Ngân hàng 

Thế giới định nghĩa quản trị là" cách thức mà quyền lực được thực hiện trong việc 

quản lý các nguồn lực kinh tế và xã hội của một quốc gia để phát triển "và quản trị tốt 

được coi là" đồng nghĩa với quản lý phát triển đúng đắn "
1
 

Theo UNDP, “Quản trị tốt là có sự tham gia minh bạch và có trách nhiệm, hiệu 

quả và công bằng, thúc đẩy pháp quyền. Quản trị tốt đảm bảo các ưu tiên chính trị, xã 

hội và kinh tế dựa trên sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội và tiếng nói của người 

nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất được lắng nghe trong quá trình ra quyết định”
2
 

Theo Dias và Gillies đã  đưa ra một khái niệm rộng về quản trị tốt dựa trên các 

đặc trưng của quản trị tốt, đó là: “việc sử dụng có trách nhiệm quyền lực chính trị để 

quản lý các công việc của quốc gia. Nó đòi hỏi một nền công vụ có năng lực chuyên 

nghiệp, trung thực và dựa trên thành tích, quản lý tài khóa hợp lý và trách nhiệm giải 

trình tài chính công, các thể chế nhà nước hiệu quả để xây dựng và thực hiện các chính 

sách phát triển quốc gia, và một khung pháp lý công bằng và có thể dự đoán được. 

Thách thức của quản trị tốt là xây dựng một nền văn hóa dân chủ, hiệu quả trong bộ 

máy chính phủ; tôn trọng nhân quyền và có trách nhiệm với văn hóa công dân trong xã 

hội nói chung”
3
 

Như vậy, có thể thấy, quản trị tốt được tiếp cận bởi nhiều chủ thể và với các khía 

cạnh khác nhau. Như có thể thấy, quản trị tốt đã được mô tả một khái niệm thể hiện 

một số nguyên tắc chung của chính phủ, những tiêu chí ( yêu cầu) định hướng cho 

thiết kế và vận hành bộ máy nhà nước vì mục tiêu dân chủ, pháp quyền và bảo vệ 

quyền con người 
4
 mà không phải là một mô hình tổ chức nhà nước.  

1.2 Đặc trưng của quản trị tốt 

Nhìn chung, quản trị tốt được xác định dựa trên 8 đặc điểm chính: Sự tham gia 

của nhân dân (participatory); Định hướng đồng thuận (consensus oriented); Trách 

nhiệm giải trình (accountable); sự minh bạch (transparent), sự kịp thời (responsive), 

tính hiệu lực (effective), tính hiệu quả (efficient), tính bình đẳng và không loại trừ chủ 

thể nào (equitable and inclusive) và tuân thủ pháp quyền (follows the rule of law)
5
. 

                                                 
1
 World Bank, Governnace and Development (Washington, D.C: World Bank 1992) at 1. 

2
 UNDP, The concept and theoties Governnace, https://www.ombudsman.gov.ph/UNDP4/wp-

content/uploads/2013/01/Module_I.pdf, truy cập ngày 30/11/2020. 
3
 C.J.Dias and D. Gillies, Human Rights, Democracy and Development, International Centre for 

Human Rights àn Democratic Development, 1993, at 10-11. 
4
 Vũ Công Giao, Một số vấn đề lý luận về quản trị tốt, Tạp chí tổ chức nhà nước online, 

https://tcnn.vn/news/detail/36119/Mot_so_van_de_ly_luan_ve_quan_tri_totall.html, truy cập ngày 

30/11/2020 
5
 UNDP, tldđ p36 

https://www.ombudsman.gov.ph/UNDP4/wp-content/uploads/2013/01/Module_I.pdf
https://www.ombudsman.gov.ph/UNDP4/wp-content/uploads/2013/01/Module_I.pdf
https://tcnn.vn/news/detail/36119/Mot_so_van_de_ly_luan_ve_quan_tri_totall.html
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Những đặc trưng này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và không thể tách biệt. Ví dụ: 

khi thông tin được tiếp cận một cách dễ dàng có nghĩa là minh bạch hơn. Người dân có 

thể tham gia rộng rãi và trao đổi các thông tin và ra quyết định hiệu quả và hợp pháp. 

Từ đó, kéo theo tính hiệu lực và công bằng.  

 Thứ nhất, sự tham gia của người dân. Đây là đặc trưng cốt lõi của quản trị tốt. 

Hay nói cách khác, sự tham gia đông đảo của người dân trong việc quyết định chính 

sách hoặc hoạt động quản lý nhà nước tạo nên quản trị tốt. Sự tham gia của người dân 

phải thể hiện sự bình đẳng, không phân biệt giới tính, dân tộc và địa vị xã hội. Như 

vậy, các nhóm thiểu số và dễ tổn thương có thể được xem xét đến khi xây dựng chính 

sách. Các chủ thể có thể tham gia thông qua cơ chế đại diện hoặc các tổ chức trung 

gian( legitimate intermediate institutions). 

 Thứ hai, pháp quyền. Quản trị tốt cũng đòi hỏi các khuôn khổ pháp lý công 

bằng và được thực thi một cách công bằng nhằm bảo vệ một cách tối đa quyền con 

người, đặc biệt là quyền của các dân tộc thiểu số. Điều này đòi hỏi một cơ quan tư 

pháp độc lập và khách quan trong việc thực thi luật pháp. 

 Thứ ba, minh bạch. Tính minh bạch được tạo thành bời sự tự do trong tiếp cận 

thông tin. Việc tiếp cận các thông tin được tiến hành bởi các trình tự, thủ tục được quy 

định trong luật và được cung cấp dưới những hình thức và phương tiện dễ hiểu. 

 Thứ tư, khả năng đáp ứng, các thiết chế và các quy định về thủ tục phải được 

cung cấpcấp cho người dân trong một khoảng thời gian thích . Các quyết định phải 

được ban hành kịp thời và đầy đủ. 

 Thứ năm, định hướng đồng thuận,quản trị tốt đồng nghĩa với việc giải quyết hài 

hoà các lợi ích khác trong để đạt được đồng thuận cao, đem lại lợi ích tốt nhất cho các 

nhóm trong xã hội. Điều này đỏi hỏi tầm nhìn dài hạn và rộng rãi về sự phát triển bền 

vững và cách thức để đạt được các mục tiêu. 

 Thứ sáu, công bằng và không loại trừ chủ thể nào. Với tư cách là thiết chế thực 

hiện quyền lực chung, Nhà nước phải đảm bảo sự công bằng và bình đẳng cho các cá 

nhân trong xã hội. Để tất cả các cá nhân trong xã hội đều cảm nhận được họ là một 

trong những thành viên của cộng đồng. Điều này đỏi hỏi tất cả cá nhóm, đặc biệt là 

nhóm dễ bị tổn thương đều có cơ hội được được cải thiện và duy trì cuộc sống tốt đẹp 

của mình. 

 Thứ bảy, hiệu lực và hiệu quả, quản trị tốt là phải có tính hiệu lực, tức là các quyết 

định hoặc hoạt động quản lý của nhà nước phải đáp ứng được yêu cầu của xã hội đồng 

thời đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của đối tượng điều. Hiệu quả trong bối cảnh quản trị 

tốt bao gồm việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

 Thứ tám, trách nhiệm giải trình. Trách nhiệm giải trình là một yêu cầu quan 

trọng của quản trị tốt. Không chỉ chính phủ, các thể chế trong bộ máy nhà nước mà cả 
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khu vực tư nhân và xã hội dân sự phải chịu trách nhiệm trước công chúng. Cơ quan 

nhà nước phải giải trình về những tác điinhj từ quyết định mà họ đưa ra. Trách nhiệm 

giải trình không thể thực hiện nếu thiếu tính minh bạch và tuân thủ pháp quyền. 

2. Lý thuyết về Ombudsman và sự tƣơng thích với các yêu cầu quản trị tốt 

của nhà nƣớc hiện đại 

2.1 Khái niệm Ombudsman và các mô hình Ombudsman hiện nay 

- Khái niệm 

Có nhiều định nghĩa về Ombudsman nhưng có thể hiểu một cách khái quát thì 

Ombudsman là cơ quan được hiến định hoặc được thành lập bởi cơ quan lập pháp 

 Quốc hội  và đứng đầu là một quan chức cao cấp độc lập chịu trách nhiệm trước cơ 

quan lập pháp  Quốc hội , những người này có quyền nhận khiếu nại của người dân 

đối với các quan chức hành chính và nhân viên của họ, trên cơ sở đó, Ombudsman có 

quyền điều tra, đề xuất hướng khắc phục và phát hành báo cáo.
1
 

Đặc điểm cơ bản của Ombudsman: 

Thứ nhất, về vị trí, ngay từ khi ra đời, độc lập chính là cơ sở quan trọng để 

Ombudsman có thể thực hiện được sứ mệnh của mình là giúp nhánh lập pháp giám sát 

nhánh hành pháp, tư pháp một cách khách quan, hiệu quả. Để đảm bảo được yếu tố 

này, rất nhiều nước Ombudsman được hiến định. Đây được xem là một trong những 

thiết chế hiến định độc lập đầu tiên được thành lập trên thế giới. Đa số hiến pháp các 

nước quy định về vị trí, chức năng và cách thức thành lập, nguyên tắc hoạt động để 

Ombudsman không phụ thuộc vào các cơ quan quyền lực truyền thống đặc biệt là cơ 

quan chịu sự giám sát của thiết chế này. Ombudsman hiện đại với những “biến dạng” 

về chức năng, thẩm quyền thì yếu tố độc lập vẫn là yếu tố tiên quyết để đảm bảo hiệu 

quả hoạt động và do vậy, Ombudsman hiện đại vẫn tiếp tục duy trì vị trí là cơ quan 

hiến định độc lập trong hiến pháp của rất nhiều quốc gia. 

Thứ hai, về tính chất thực hiện quyền lực, Ombudsman cổ điển và Ombudsman 

hiện đại đều là những thiết chế mang tính cá nhân
2
. Chức năng của cơ quan Thanh tra 

được giao cho một thanh tra viên hoặc là một vài thanh tra viên nhưng mỗi thanh tra 

viên sẽ tự chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung mình phụ trách. Mặc dù khối lượng 

công việc của Ombudsman khá lớn, nhưng Thanh tra sẽ có đội ngũ giúp việc có khả 

năng hỗ trợ cho hoạt động của Thanh tra. Qua thực tiễn tổ chức Ombudsman của các 

nước, Ombudsman là một thiết chế cá nhân có ưu điểm là đề cao tính chịu trách nhiệm 

                                                 
1
 Nguyên văn: “An office provided by the constitution or by action of the legislature orParliament and 

headed by an independent high level public official who is responsible the legislature or Parliament, 

who receives complaints from aggrievedpersons against government agencies, officials and employers 

or whoacts on his own motion, and has power to investigate, recommend correctiveactions and issue 

reports.” Nguồn: Cited in Caiden (1983), International Handbook of the Ombudsman, Evolution and 

Present Function, p.44. 
2
 Tên gọi nguyên bản của Ombudsman là Ombudsman cũng phản ánh được tính chất này. 
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của cơ quan thanh tra. Không những vậy, thiết chế cá nhân sẽ giúp Ombudsman được 

độc lập, chủ động hơn trong việc bố trí nhân sự và điều hành hoạt động của mình.  

Thứ ba, về vai trò của Ombudsman trong cơ chế kiểm soát quyền lực, tính chất 

kiểm soát quyền lực của Ombudsman cổ điển và hiện đại đều mang tính bổ trợ cho cơ 

chế kiểm soát quyền lực truyền thống.
1
 Sự bổ trợ được thể hiện ở tính “mềm” trong 

kiểm soát của Ombudsman đối với các chủ thể chịu sự giám sát. Các khuyến nghị của 

Ombudsman không mang tính bắt buộc mà có sự linh hoạt, mang tính chất khuyến 

nghị giúp cho các cơ quan trong các nhánh quyền lực truyền thống như Quốc hội, 

Chính phủ chủ động trong việc tiếp thu và đưa ra các biện pháp khắc phục. Mặt khác, 

vì khuyến nghị không có tính cưỡng chế nên không đặt ra trách nhiệm pháp lý cho 

Ombudsman trước những kiến nghị của mình, điều này cũng giúp Ombudsman mạnh 

dạn khi đưa ra những ý kiến, nhận xét mang tính phản biện. Cũng cần phải nói thêm, 

mặc dù các kiến nghị của Thanh tra không mang tính cưỡng chế với các chủ thể liên 

quan nhưng thực tế thì những ý kiến đó luôn được các cơ quan, tổ chức cá nhân tiếp 

nhận một cách nghiêm túc bởi sức ép của dư luận. 

Thứ tư, về cơ chế hoạt động của Ombudsman, có thể thấy ngày nay Ombudsman 

rất đa dạng về chức năng cũng như cách thức tổ chức, tuy nhiên, giữa Ombudsman các 

nước vẫn có điểm chung trong cơ chế hoạt động đó là điều tra làm sáng tỏ sự việc trên 

cơ sở tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của người dân. Bản chất của thanh tra là đứng bên 

ngoài để xem xét một vấn đề thông qua hoạt động điều tra và đưa ra kết luận. Cơ sở để 

tiến hành điều tra hiện nay có thể không chỉ là dựa trên khiếu nại, tố cáo của người dân 

mà Ombudsman còn tự mình khởi xướng nếu có căn cứ cho rằng Ombudsman có thẩm 

quyền điều tra vấn đề đó. Tuy vậy, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn được xem là kênh 

chủ yếu để tiến hành hoạt động của Thanh tra. 

Thứ năm, trong mối quan hệ với các cơ quan quyền lực truyền thống, 

Ombudsman cổ điển hay Ombudsman hiện đại đều có sự gắn bó với cơ quan đại diện 

(Quốc hội/Nghị viện). Sự gắn bó này trong mô hình Ombudsman cổ điển khá rõ do 

xuất phát từ hoàn cảnh ra đời của cơ quan này, tuy nhiên, với Ombudsman hiện đại dù 

chủ thể có quyền thành lập không chỉ dừng lại ở Quốc hội mà còn là từ nhánh hành 

pháp, nguyên thủ quốc gia… nhưng điều này không làm mất đi sự gắn kết giữa 

Ombudsman với Quốc hội. Đây cũng là điểm đặc biệt của Ombudsman so với các cơ 

quan hiến định độc lập khác. Có thể lý giải cho vấn đề này ở sự “hài hoà” trong chức 

năng giữa Ombudsman và Quốc hội. Hay nói cách khác, khi Quốc hội và Ombudsman 

kết hợp chặt chẽ sẽ giúp cả hai cơ quan nâng cao hiệu quả hoạt động của mình hơn. 

Chẳng hạn, các kiến nghị của Ombudsman dành cho các bộ trưởng hay các quan 

chức nhà nước khác mặc dù không mang tính cưỡng chế thì những người này cũng 

                                                 
1
 Kiểm soát quyền lực truyền thống ở đây được hiểu là cơ chế kiểm soát dựa trên cơ sở phân chia 

quyền lực của các nhánh quyền lực chính: lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
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phải tiếp thu một cách nghiêm túc bởi nếu không, những vấn đề đó sẽ có thể được 

Ombudsman đem ra báo cáo trước Quốc hội và lúc này các bộ trưởng hay các quan 

chức nhà nước đó sẽ gặp rắc rối nếu không có sự giải trình một cách thoả đáng. 

Ngược lại từ phía Quốc hội, những khuyến nghị của Ombudsman sẽ giúp Quốc hội 

thực hiện tốt chức năng của mình trong lĩnh vực giám sát, hoàn thiện pháp luật và 

tăng cường mối quan hệ giữa Quốc hội với người dân nhằm phát huy vai trò đại diện 

của cơ quan dân cử. 

Thứ sáu, về mối quan hệ giữa Ombudsman với người dân, có thể thấy, tổ chức, 

hoạt động của Ombudsman cổ điển và hiện đại đều dựa trên nền tảng gắn bó chặt chẽ 

trong mối quan hệ của công chúng. Ombudsman là một thiết chế mang tính xã hội cao, 

đây giống như một „cây cầu nối‟ giữa người dân và chính quyền vốn xưa nay luôn có 

khoảng cách và người dân khó có thể tiếp cận. Do vậy, Ombudsman cổ điển hay hiện 

đại đều phải xây dựng cơ chế hoạt động mang tính „thân thiện‟, „thuận tiện‟ để người 

dân có thể cảm nhận được sự „sẵn sàng‟ tiếp nhận và trong thẩm quyền của mình sẽ 

giải quyết những phàn nàn từ người dân của các thanh tra viên. Thực tế cho thấy, từ cơ 

sở để tiến hành điều tra của Ombudsman phần lớn dựa trên việc tiếp nhận các khiếu 

nại của công chúng đến trong quá trình giải quyết và báo cáo kết quả điều tra đều dựa 

trên sự ủng hộ của công chúng và mục đích cuối cùng cũng là đảm bảo sự hài lòng của 

công chúng khi quyền lợi của họ được bảo vệ một cách hợp pháp và hợp lý. Do đó, 

tiêu chuẩn để lựa chọn Thanh tra viên ở nhiều nước thường dựa trên mức độ uy tín của 

cá nhân đó trước công chúng.  

Như vậy, dù Ombudsman có những „biến dạng‟ nào thì những điểm trên đây 

chính là những yếu tố khẳng định một thiết chế thanh tra có nguồn gốc từ mô hình 

Ombudsman hay không. Có thể thấy, mô hình này đóng vai trò quan trọng trong tổ 

chức hoạt động của bộ máy nhà nước ở nhiều quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Cũng 

giống như sự kết hợp hai chức năng kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, 

sự kết hợp chức năng cổ điển của thanh tra và chức năng bảo vệ quyền con người có 

sự hài hòa, thống nhất và bổ trợ cho nhau, đặc biệt là trong nhà nước pháp quyền hiện 

đại. Nhà nước pháp quyền hiện đại đòi hỏi phải có sự kiểm soát quyền lực hiệu quả, 

làm thế nào để các chủ thể nắm giữ quyền lực nhà nước không lạm quyền, không tắc 

trách, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong xã hội. 

Như vậy, mục đích sâu xa của kiểm soát quyền lực ở nhà nước pháp quyền chính là để 

bảo vệ quyền con người, hướng tới đề cao quyền con người.  

2.2 Sự tương thích giữa vai trò của Ombudsman với các yêu cầu về quản trị tốt 

trong nhà nước đương đại 

Thanh tra cổ điển và các biến thể của Ombudsman trong một nhà nước có thể 

thúc đẩy quản trị tốt. Vai trò của Ombudsman được kỳ vọng là bảo vệ quyền được 

quản trị tốt của người dân và là người bảo vệ quyền con người. Việc thành lập, củng 
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cố và các hoạt động của cơ quan giám sát nhân quyền là một trong những yếu tố chính 

của quản trị tốt, với vai trò dân chủ hóa, trách nhiệm giải trình hành chính và pháp lý, 

và bảo vệ nhân quyền. Ngoài ra, các thanh tra viên có nhiệm vụ chống tham nhũng và  

đưa ra các khuyến nghị hướng vào việc cải thiện hiệu quả của hành vi hành chính. 

Tập trung vào các yếu tố cốt lõi của quản trị tốt, UNDP đã tuyên bố rằng quản trị 

tốt, trong số những thứ khác, có sự tham gia, minh bạch và có trách nhiệm. Đó cũng là 

tính  hiệu quả và công bằng. Tương tự, Ngaire Woods đã lập luận rằng ba yếu tố cốt 

lõi của quản tốt là: sự tham gia, trách nhiệm giải trình và sự công bằng.
1
Stephen Owen 

nói rằng "Quản trị tốt  có nhiều khả năng xảy ra khi nó liên quan đến sự tham gia của 

công chúng."
2
 Victor Ayeni đã tuyên bố rằng “Một hệ thống hành chính được tất cả 

mọi người coi là công bằng thì chắc chắn là một trong những điều kiện tiên quyết quan 

trọng nhất của quản trị tốt".
3
 Như vậy, trong bối cảnh quản lý hành chính nhà nước, sự 

tham gia của cộng đồng, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trước công chúng và 

công lý hoặc không công bằng là những yếu tố cần thiết để đạt được quản trị tốt. 

Thiết chế thanh tra cổ điển và các biến thể  giúp xây dựng quản trị tốt trong hành 

chính nhà nước bằng cách nỗ lực cải thiện tất cả các yếu tố cốt lõi của nó: sự tham gia của 

công chúng trong quản trị , tính minh bạch của hành chính công, trách nhiệm giải trình 

của cơ quan công quyền đối với mọi người  và công bằng trong quản lý hành chính. 

Sự tham gia của cộng đồng bao gồm việc yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến và 

quan điểm về hành động của chính phủ được đề xuất và phản hồi về hành động của 

chính phủ đã được thực hiện. Việc phân quyền hiệu quả trong quản trị đòi hỏi, ngoài 

những trường hợp khác, quyền truy cập thông tin, tòa án và các tổ chức chính phủ, và 

sự tồn tại của các cơ quan nơi các thành viên của công chúng có thể gửi khiếu nại đến 

chính phủ và yêu cầu chúng giải quyết. Các cơ quan Ombudsman là cơ chế cho phép 

các thành viên của công chúng tham gia vào các chính sách trong quản lý hành chính 

nhà nước bằng cách đưa ra các khiếu nại dẫn đến các cuộc điều tra cụ thể về việc quản 

lý sai và có thể cả những khiếu nại, tố cáo về vi phạm nhân quyền và tham nhũng. 

Tính minh bạch trong bối cảnh hành chính nhà nước bao gồm: tính minh bạch và 

tính thiếu ổn định của các quá trình mà các cơ quan công quyền đưa ra quyết định, 

cung cấp các thông tin để người dân có thể tham gia vào các quyết định ở các mức độ 

khác nhau. Một chính phủ minh bạch có nghĩa là các cơ quan quản lý sẽ cung cấp 

thông tin công khai tối ưu về các hành động của mình thông qua các phương tiện như 

ấn phẩm, tiếp cận luật thông tin và các cơ chế thủ tục để xem xét các hành vi của chính 

                                                 
1
 N.Woods, “Good Governance in international Organizations” (1999) 5 Global Governnace p 41,43-

46 
2
 S.Owen, “Good Governance” in A. Grzybowski and S. Owen, Good Governance and Conflicts 

Management: A framewwork for conflict analysis and resolution ( Victoria: Institute for Dispute 

Resolution, University of Victoria, 2001) p 1 
3
 V.O.Ayeni, The Ombudsman in the Achievement of tive Justice and Human Rights in the New 

Millennium (2001), 5 Int‟1 Omb. Yrbk. 32  
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phủ bao gồm xem xét tư pháp và các cơ chế giải trình. Tính minh bạch của hành vi của 

chính phủ có thể được nâng cao thông qua việc giám sát chính thức, khách quan thông 

qua thanh tra, điều tra và báo cáo công khai về các khiếu nại của thanh tra viên. Thanh 

tra viên cũng có thể điều tra, trên cơ sở khiếu nại hoặc kiến nghị của riêng mình, các 

khiếu nại về sự thiếu minh bạch trong quản lý nhà nước, nếu hợp lý, có thể đưa ra các 

khuyến nghị về những thay đổi trong luật và thực tiễn để tăng tính minh bạch. 

Trách nhiệm giải trình có thể được định nghĩa là khả năng chịu trách nhiệm đối 

với việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ. Đây không phải là một khái 

niệm hoàn toàn pháp. Nó đề cập đến các tiêu chuẩn ứng xử về bản chất đạo đức, thể 

chế và pháp lý. Trách nhiệm giải trình bao gồm việc thiết lập "các đường lối hoặc hình 

thức trách nhiệm giải trình thích hợp" giữa chính phủ và công chúng, có thể bao gồm 

quyền truy cập thông tin, tính minh bạch trong việc ra quyết định và các quy tắc về thủ 

tục tố tụng hoặc công bằng thủ tục như thông báo về thủ tục tố tụng, tổ chức phiên 

chất vấn và truyền đạt các quyết định và các lý do cho các hành động
1
 Trách nhiệm 

giải trình cũng bao gồm việc chính phủ cung cấp cơ chế rà soát được mô tả ở trên. 

Trách nhiệm giải trình của chính quyền được cải thiện thông qua các hoạt động thanh 

tra. Cơ quan quản lý hành chính phải tuân thủ các cuộc điều tra của thanh tra viên, 

xem xét hành vi của mình theo các tiêu chuẩn của luật pháp và công bằng và phản hồi 

các khuyến nghị sửa đổi hoặc thay đổi do thanh tra viên đưa ra. Một số thanh tra hỗn 

hợp có quyền hạn mạnh hơn để thực thi trách nhiệm giải trình của chính phủ. 

Công bằng bao gồm các yếu tố nội dung và thủ tục. Sự công bằng thực chất đòi 

hỏi sự công bằng về kết quả và sự công bằng về thủ tục đòi hỏi "các quy trình phản 

hồi, ra quyết định và thực thi trong một tổ chức ... phải được quy định rõ ràng, không 

tùy tiện và thực sự nhất quán"
2
 .Tính công bằng về thủ tục và nội dung có thể được 

đem lại bởi thanh tra viên. Một thanh tra viên được ủy quyền rõ ràng để điều tra các 

lĩnh vực rộng lớn về tính hợp pháp và bất công trong hành chính để cải thiện tính công 

bằng về thủ tục trong quản lý. 

Thanh tra cũng có thể được coi là một cơ chế để cải thiện quyền con người theo 

thủ tục thông qua khiếu nại về sự bất hợp pháp và thiếu trung thực trong hành chính 

công. Thanh tra viên có thể xây dựng sự công bằng cả về thủ tục và thực chất bằng cách 

đưa ra các khuyến nghị về những thay đổi đối với luật pháp và chính sách. Thêm vào 

đó,  các thanh tra viên có vai trò bảo vệ nhân quyền đều cố gắng giảm thiểu các hành vi 

vi phạm nhân quyền của chính quyền, do đó cải thiện sự công bằng thực chất. Hiện nay, 

ngày càng có nhiều cơ quan thanh tra nhân quyền có quyền tài phán đối với các quyền 

kinh tế, xã hội cũng như các quyền dân sự và chính trị. Điều này cơ bản thông qua kiểm 

soát hành vi của công chúng và giám sát quản lý tài chính của Ombudsman. 

                                                 
1
 N.Woods, tlđd p.44 

2
 N. Woods, tlđd tr. 46 
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3. Một số đề xuất cho Việt Nam 

Có thể thấy rằng, nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, đảm bảo dân chủ là 

mục tiêu cơ bản được ghi nhận trong các văn kiện của Đảng và Hiến pháp. Tuy nhiên, 

trong xu thế phát triển hiện nay, với sự chuyển đổi về kinh tế, kéo theo sự chuyển đổi 

trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Nhu cầu tiếp 

cận thông tin của người dân, nhu cầu tham gia hoạch định chính sách hoặc kiểm soát 

việc thực hiện quyền lực nhà nước của người dân ngày càng gia tăng. Điều này dẫn 

đến yêu cầu đòi hỏi Nhà nước phải có sự chuyển đổi trong tổ chức và hoạt động của 

mình, đặc biệt là gắn chặt với lý thuyết quản trị tốt. Nhóm tác giả cho rằng, 

Ombusman sẽ đóng vai trò cần thiết để đáp ứng các tiêu chí của quản trị tốt. 

Thứ nhất. Ombudsman góp phần nâng cao năng lực giám sát của Quốc hội 

đối với cơ quan hành chính nhà nước 

Khi đề cập hoàn cảnh ra đời của Ombudsman cổ điển, có thể thấy, Ombudsman 

chính là thiết chế được hình thành với mục đích ban đầu là thiết chế hỗ trợ đắc lực cho 

Quốc hội trong việc kiểm soát các nhánh quyền lực khác, đặc biệt là hoạt động của hệ 

thống cơ quan hành chính. Hiện nay, dù Ombudsman đã có nhiều thay đổi trong chức 

năng cũng như thẩm quyền nhưng Ombudsman nhiều nước vẫn là thiết chế có vai trò 

lớn trong việc giúp Quốc hội giám sát các hoạt động của cơ quan hành chính như giám 

sát việc tuân thủ quyền con người của các cơ quan hành chính, giám sát những lĩnh 

vực hoạt động khác của hành chính như về những vụ việc của quân đội, thanh tra về 

ngôn ngữ ở những nước đa sắc tộc...
1
 Qua nhiệm vụ báo cáo hoạt động thường niên 

hoặc theo yêu cầu của Quốc hội, Ombudsman cung cấp cho Quốc hội nhiều thông tin, 

kiến nghị có ý nghĩa thiết thực trong việc kiểm soát hệ thống cơ quan hành chính. 

Những cuộc điều tra của Ombudsman cùng với những đánh giá của cơ quan này sẽ 

giúp Quốc hội kịp thời xem xét trách nhiệm của Chính phủ cũng như hệ thống cơ quan 

hành chính khi có hành vi quản lý không phù hợp. Ở nhiều nước, Ombudsman thậm 

chí còn giúp Quốc hội phát hiện được những điểm chưa hợp lý trong quy định pháp 

luật giúp Quốc hội hoàn thiện pháp luật… 

Đối với Việt Nam, như đã phân tích, trong bối cảnh hoạt động giám sát của Quốc 

hội Việt Nam hiện nay đang thiếu tính chuyên nghiệp, tính độc lập, khách quan trong 

đánh giá nhận xét cũng chưa cao, thậm chí một số hoạt động giám sát còn hình thức, 

không phản ánh đúng thực tế thì việc vận dụng Ombudsman ở Việt Nam sẽ là một sự 

bổ sung hợp lý, bởi vì: 

Một là, Ombudsman sẽ giúp Quốc hội đẩy mạnh hình thức giám sát thông qua 

hoạt động điều tra vốn là mảng đang còn mờ nhạt so với các hình thức giám sát khác 

của Quốc hội. Giám sát thông qua điều tra là một hình thức có thể đáp ứng được yêu 
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cầu đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính một cách chuyên sâu, đảm bảo được 

tính chính xác, rõ ràng, thuyết phục… 

Hai là, Ombudsman sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Quốc hội để 

thực hiện tốt hơn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. Với vai trò là cơ 

quan đại biểu của nhân dân, Quốc hội cần phải chú trọng đến hoạt động giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của người dân. Tuy nhiên, như đã đề cập, Quốc hội Việt Nam còn 

khá yếu trong mảng này. Bản thân các cơ quan chuyên môn của Quốc hội chưa đáp 

ứng được yêu cầu tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. 

Trong khi đó, như chúng ta biết, hoạt động chính của Ombudsman là tiếp nhận đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của người dân về các quyết định, hành vi của cơ quan hành chính, 

trên cơ sở đó, Ombudsman xem xét và quyết định việc điều tra làm rõ các vấn đề bị 

khiếu kiện đồng thời đưa ra kiến nghị. Như vậy, nếu có thêm đầu mối này sẽ giúp 

Quốc hội giải quyết tốt hơn hoạt động tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của người 

dân đồng thời cũng giúp các cơ quan chuyên môn của Quốc hội giảm tải được công 

việc trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.  

Ba là, Ombudsman Việt Nam cũng giống như nhiều Ombudsman trên thế giới, 

có thể giúp Quốc hội rà soát được các văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị 

quyết của Quốc hội do các cơ quan hành chính ban hành. Thậm chí, Ombudsman còn 

có thể kiến nghị Quốc hội sửa đổi các văn bản do Quốc hội ban hành để điều chỉnh tốt 

hơn, hiệu quả hơn hoạt động của các cơ quan hành chính. Với thực tế hiện nay ở Việt 

Nam chưa có cơ quan bảo hiến thì hoạt động này của Ombudsman thực sự có ý nghĩa. 

Thứ hai, Ombudsman thực hiện một số hoạt động tư pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả kiểm soát quyền lực thông qua cơ quan tư pháp đảm bảo tính công bằng 

Như đã phân tích, việc xét xử các vụ án hành chính hay xét xử các vụ án hình sự 

trong lĩnh vực công nói chung và trong hệ thống cơ quan hành chính nói riêng sẽ gặp 

những khó khăn nhất định nếu áp dụng theo thủ tục xét xử thông thường. Điều này 

không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng gặp phải, do vậy, để khắc phục 

tình trạng này, nhiều nước đã trao một số quyền hạn liên quan đến hoạt động tư pháp 

cho Ombudsman để phối hợp với toà án hay cơ quan công tố nhằm nâng cao hiệu kiểm 

soát của cơ quan tư pháp đối với hệ thống cơ quan hành chính. Ví dụ: tại Thụy Điển, 

Phần Lan, trong trường hợp cần thiết, Ombudsman sẽ đóng vai trò là một Công tố viên 

đặc biệt để thực hiện quyền truy tố, buộc tội những tội phạm mà người phạm tội là quan 

chức nhà nước hay Ombudsman có quyền truy tố những vụ án có nội dung liên quan 

đến tham nhũng…. Hoặc có quốc gia như Philippines, mặc dù Ombudsman không 

phải là công tố viên đặc biệt nhưng trong quá trình hoạt động, họ có sự phối hợp rất 

chặt chẽ với cơ quan điều tra để giải quyết các vụ án tham ô, tham nhũng… Như vậy, 

đây cũng là một ưu điểm của Ombudsman mà Việt Nam có thể vận dụng để giúp Toà 

án và Viện Kiểm sát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong hoạt động xét xử. 
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Mặt khác, như đã đề cập, một số mảng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm 

sát về mặt lý luận và thực tiễn chưa thực sự bảo đảm được tính khách quan. Theo đó, 

nếu có cơ quan Ombudsman thì cơ quan này có thể thực hiện một số nhiệm vụ của 

Viện kiểm sát để đảm bảo tính khách quan trong việc giám sát hoạt động tố tụng. Cụ 

thể: Ở một số quốc gia, Ombudsman được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động xét xử 

của Toà án. Sự có mặt của Ombudsman trong hoạt động này không có nghĩa là can 

thiệp vào nội dung xét xử của tòa án mà chỉ đánh giá tính tuân theo thủ tục tố tụng của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng. Nhiệm vụ này có tính chất tương tự 

như kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát ở Việt Nam đang thực hiện. Mặt 

khác, một trong những hoạt động phổ biến của Ombudsman trên thế giới là tiến hành 

thanh tra những nơi được cho là có thể dễ xâm phạm đến các quyền con người, quyền 

cơ bản của công dân như nhà tù, bệnh viện... Những cuộc “viếng thăm” thường xuyên 

và không báo trước của Ombudsman sẽ khiến các tổ chức, cá nhân thực hiện công việc 

trên phải luôn ý thức về việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Ví dụ: ở Na Uy, 

Ombudsman tập trung vào thanh tra các cơ sở giam giữ ngay từ khi ra đời vào 1963 

với nguyên tắc, phạm nhân có thể gửi bất kỳ khiếu nại nào tới Ombudsman về những 

sự đối xử bất công.
1
 Như vậy, thông qua Ombudsman, Việt Nam có thể bổ sung một 

cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân có tính khách quan hơn giúp người 

chấp hành án phạt tù bảo vệ quyền của mình, thay vì chỉ có thể trông chờ vào cơ quan 

kiểm sát. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý, việc Ombudsman thực hiện một số hoạt 

động tư pháp chỉ mang tính chất hỗ trợ, bổ sung cho các cơ quan tư pháp, hiện tại, Viện 

kiểm sát vẫn là cơ quan có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, do đó, khi vận dụng, 

pháp luật cần phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ombudsman và các cơ quan có 

liên quan sao cho có sự phối hợp hài hoà, linh hoạt trong hoạt động, tránh chồng chéo 

thẩm quyền và cũng không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan này với nhau. 

Thứ ba, Ombudsman nâng cao hiệu quả kiểm soát đối với cơ quan hành chính 

nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, từ đó, tăng cường trách nhiệm giải trình, 

tính minh bạch, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước. 

Mặc dù xét về mô hình hiện nay thế giới vẫn tồn tại hai dạng thanh tra nằm trong 

hệ thống cơ quan hành chính và nằm ngoài hệ thống cơ quan hành chính, nhưng nhìn 

chung, mô hình thanh tra nằm ngoài hệ thống cơ quan hành chính như Ombudsman 

được nhiều quốc gia ưu tiên lựa chọn bởi nó có nhiều ưu điểm trong việc kiểm soát 

hoạt động của cơ quan hành chính. Điểm nổi bật của loại thanh tra này chính là đảm 

bảo tốt hơn yếu tố độc lập với đối tượng chịu sự kiểm soát. Đây là yếu tố rất quan 

trọng để có thể đánh giá được tính hiệu quả trong việc kiểm soát quyền lực đối với hệ 

thống cơ quan hành chính của cơ quan thanh tra.  

                                                 
1
 Ombudsman and Prisons Oversight Arne Fliflet (2009), Parliamentary Ombudsman, Norway 

Workshop 4: Protecting the Particularly Vulnerable. 
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Đối với Việt Nam, có nhiều hạn chế còn tồn tại trong tổ chức và hoạt động của 

hệ thống thanh tra, trong đó, không đảm bảo tính độc lập là một trong những hạn chế 

lớn nhất, ảnh hưởng rất lớn đến vai trò của thanh tra trong việc kiểm soát quyền lực 

đối với hệ thống cơ quan hành chính. Thực tế thì mục tiêu tăng tính độc lập của cơ 

quan thanh tra với hệ thống cơ quan hành chính đã được thể hiện trong Chiến lược về 

định hướng phát triển ngành thanh tra. Mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành thanh 

tra đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 là “xác lập địa vị pháp lý của cơ quan thanh tra 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra”; “tăng cường tính độc lập 

và chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra”
1
… Để tăng khả năng độc lập của cơ 

quan thanh tra với hệ thống cơ quan hành chính có thể theo một trong hai phương 

thức: Một là, không để hệ thống cơ quan thanh tra nằm trong hệ thống cơ quan hành 

chính từ trung ương đến địa phương như hiện nay mà tách riêng thanh tra chỉ trực 

thuộc Thủ tướng Chính phủ như mô hình của Hàn Quốc hay Ai Cập. Hai là, hệ thống 

cơ quan thanh tra tách hẳn khỏi cơ quan hành chính không trực thuộc Thủ tướng 

Chính phủ mà trực thuộc Quốc hội. Với đặc điểm của hệ thống cơ quan hành chính 

của Việt Nam cũng như những ưu điểm của hệ thống thanh tra trực thuộc Quốc hội 

trong việc hỗ trợ các cơ quan Quốc hội hay hệ thống cơ quan tư pháp thực hiện việc 

kiểm soát như đã phân tích ở trên thì mô hình thanh tra trực thuộc Quốc hội như 

Ombudsman sẽ hợp lý hơn.  

Điểm lưu ý là, việc hoàn thiện hệ thống thanh tra không có nghĩa là loại bỏ hoàn 

toàn tổ chức thanh tra trong nội bộ của hệ thống cơ quan hành chính. Điều đó rất khó 

thực hiện và cũng không thực sự hợp lý bởi lẽ, thanh tra trong nội bộ cơ quan hành 

chính cũng có vai trò nhất định. Trên thế giới, cũng có những nước bên cạnh thiết chế 

độc lập như Ombudsman thì vẫn duy trì thanh tra nằm trong bộ máy cơ quan hành 

chính để đáp ứng nhu cầu quản lý hành chính. Do vậy, chúng ta cần nhận thức việc 

hoàn thiện hệ thống thanh tra trên cơ sở đa dạng hóa mô hình cơ quan thanh tra để đáp 

ứng các vai trò khác nhau trong vấn đề kiểm soát quyền lực nói chung và đối với hệ 

thống cơ quan hành chính nói riêng. Điều quan trọng là pháp luật cần phải phân định 

rõ phạm vi chức năng thực hiện hoạt động thanh tra cho từng loại cơ quan thanh tra để 

có thể phát huy được ưu điểm của mỗi loại.  

Thứ tư, Ombudsman tăng cường sự tham gia của người dân thông qua thông 

qua quyền khiếu nại, tố cáo  

Một trong những biểu hiện của nhà nước dân chủ đó là người dân tham gia tích 

cực vào hoạt động của nhà nước đồng thời có khả năng kiểm soát được hoạt động của 

nhà nước. Do vậy, để phát huy được quyền làm chủ của người dân, nhiều nước đã bổ 

sung trong bộ máy công quyền những thiết chế mang tính xã hội hay nói cách khác là 

“thân thiện” với người dân, người dân có thể dễ dàng tiếp cận để hỗ trợ họ thực hiện 
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 Quyết định số 2213/QĐ-TTg về việc ban hành Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 
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được quyền cơ bản của mình tốt hơn thông qua đó kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Ombudsman cũng là một trong những loại cơ quan có tính chất như vậy. Cơ sở tiến 

hành hoạt động của Ombudsman chủ yếu thông qua kênh khiếu nại, tố cáo của người 

dân với những thủ tục đơn giản, thuận tiện và ít chi phí. Điều này đã giúp người dân 

phản ánh được những bức xúc, vướng mắc của mình đối với những hoạt động của cơ 

quan chính quyền nhiều hơn so với việc người dân gửi khiếu nại, tố cáo trực tiếp cho 

các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong khiếu nại hành chính. Có thể thấy ở đây, hoạt 

động của Ombudsman như một “cây cầu nối” giúp người dân lại gần hơn với chính 

quyền, góp phần thể hiện quyền làm chủ của người dân đối với nhà nước và xã hội.  

Ở Việt Nam, trước thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là các khiếu 

nại hành chính còn nhiều hạn chế, người dân chưa tận dụng tối đa quyền cơ bản của 

mình thì Ombudsman sẽ là một sự bổ sung hợp lý. Theo một nghiên cứu, việc bổ sung 

Ombudsman sẽ góp phần giải quyết một loạt tồn tại, hạn chế trong xử lý khiếu nại 

hành chính ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: Cơ chế xử lý khiếu nại hành chính có sự 

tham gia của rất nhiều chủ thể song thiếu sự phối hợp, giám sát dẫn đến tình trạng đùn 

đẩy trách nhiệm, hiệu quả thấp; quy trình giải quyết khiếu nại mang tính chất khép kín, 

“vừa đá bòng, vừa thổi còi”, thiếu khách quan khiến người dân thiếu tin tưởng; Năng 

lực, ý thức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hạn chế dẫn đến khiếu nại 

vượt cấp, hiệu quả giải quyết khiếu nại thấp; chưa có bộ quy tắc đạo đức nên khó nâng 

cao tính chuyên nghiệp và liêm chính của các cơ quan và cá nhân tham gia xử lý khiếu 

nại; Chưa có uy định cụ thể về những vi phạm, trách nhiệm xử lý và chế tài cho những 

vi phạm nên ý thức trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại hành chính không cao; các cơ quan, tổ chức tham gia xử lý khiếu nại hành 

chính thiếu tính độc lập nên không thể gây áp lực mạnh với các chủ thể vi phạm…
1
 

Kết luận 

Nhìn một cách tổng quảt, có thể thấy rằng, lý thuyết về quản trị tốt và lý thuyết 

về cơ quan Ombudsman đã được nghiên cứu và áp dụng từ rất lâu trên thế giới, các lý 

thuyết này được vận dụng một cách sáng tạo phụ thuộc vào các nhu cầu của các nhà 

nước có thể nhắc đến như dân chủ và bảo vệ nhân quyền. Bài viết đã giải quyết được 

ba nội dung cốt lỗi theo hướng: (1) khái quát lý thuyết về quản trị tốt và lý thuyết về 

Ombudsman; (2) chỉ ra sự tương thích giữa cơ quan Ombudsman và yêu cầu của quản 

trị tốt trong thiết kế và vận hành bộ máy nhà nước; (3) Đề xuất kiến nghị cho việc 

thành lập cơ quan Ombudsman ở Việt Nam. 
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HỌC THUYẾT TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ: TÌM KIẾM SỰ CÂN BẰNG 

GIỮA CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VÀ NHÂN QUYỀN 

TS. Lã Khánh Tùng 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Trách nhiệm bảo vệ là học thuyết mới được hình thành trong khoảng 

hai thập niên gần đây, đề cao trách nhiệm của các nhà nước và cộng đồng quốc tế bảo 

vệ thường dân trước các vi phạm quyền con người nghiêm trọng. Học thuyết này gắn 

chủ quyền quốc gia với trách nhiệm bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, học thuyết 

này cũng gây ra những tranh cãi, làm nhiều quốc gia, học giả quan ngại về khả năng 

ngăn chặn các thảm họa nhân đạo, cũng như cảnh giác về nguy cơ xâm phạm chủ 

quyền. Bài viết phân tích một số tác động của học thuyết này đối với sự thay đổi quan 

niệm về chủ quyền, cũng như những hàm ý, liên hệ với Việt Nam liên quan đến việc 

thực thi chủ quyền và quyền con người. 

Từ khóa: Trách nhiệm Bảo vệ; chủ quyền; quyền con người; can thiệp. 

Trách nhiệm Bảo vệ (Responsibility to Protect, viết tắt là R2P hoặc RtoP), học 

thuyết mới được hình thành trong khoảng hai thập niên gần đây, nhấn mạnh trách 

nhiệm của các nhà nước và cộng đồng quốc tế bảo vệ thường dân trước các vi phạm 

quyền con người, đặc biệt là những tội phạm nghiêm trọng nhất. Bài viết này phân tích 

một số yếu tố chính thúc đẩy sự ra đời, phát triển của học thuyết, cũng như những 

tranh cãi, quan ngại mà học thuyết gây ra (phần I), sau đó những hàm ý, tác động của 

học thuyết này đối với quan niệm về chủ quyền, cũng như những hàm ý, liên hệ với 

Việt Nam sẽ được thảo luận (phần II). 

I. HỌC THUYẾT TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ  

Những hạn chế, bất lực của các thể chế quốc tế, bao gồm Liên Hợp quốc (từ đây 

viết tắt là LHQ) và pháp luật quốc tế, trước những thảm họa, đặc biệt là trong thập 

niên 1990, đã là động lực chính cho sự ra đời của học thuyết về Trách nhiệm Bảo vệ. 

Từ nghiên cứu, khuyến nghị của một nhóm chuyên gia, học thuyết này được thể chế 

hóa ở phạm vi quốc tế bởi LHQ vào năm 2005. 

1.1.  Động lực hình thành học thuyết 

Trong khi quyền con người mang tính phổ quát, tôn trọng các quyền cơ bản, bao 

gồm quyền sống của cá nhân được coi là nền tảng của hòa bình, an ninh và phát triển, 

việc thường dân bị thảm sát, diệt chủng, thanh lọc sắc tộc đã luôn xảy ra trong lịch sử 

nhân loại. Trong thế kỷ XX, cùng với hai cuộc đại chiến thế giới để lại những hậu quả 

kinh hoàng,
1
 nhiều cuộc diệt chủng, thảm sát diễn ra trong phạm vi các quốc gia đã 

                                                 
1
 Chiến tranh thế giới thứ II (1939–1945) đã khiến hơn 60 triệu người chết, đa số là thường dân, và 

khoảng 90 triệu người bị thương tật. 
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tước đi sinh mệnh của hàng trăm ngàn người.
1
 Trong nhiều trường hợp, thủ phạm của 

các hành vi tàn bạo lại chính là các nhà nước đối với công dân của mình. 

Trong nhiều trường hợp diễn ra tội ác quy mô lớn, thay vì phải nhanh chóng can 

thiệp để ngăn chặn các thảm họa, LHQ và cộng đồng quốc tế đã khoanh tay đứng nhìn 

với sự bất lực. Sự bất lực, không hành động này, bên cạnh việc thiếu quyết tâm chính 

trị và những cân nhắc về lợi ích quốc gia, có thể được lý giải bởi những nguyên nhân 

chính có tính cách cấu trúc, thể chế như sau: 

Thứ nhất, hạn chế của khuôn khổ trật tự LHQ được xác lập theo Hiến chương 

năm 1945. Quy định trong Chương VII Hiến chương về quyền phủ quyết của 5 thành 

viên thường trực Hội đồng Bảo an khi thông qua nghị quyết, trong khi các quốc gia 

này thường có mâu thuẫn về lợi ích và khác biệt về quan điểm, đã khiến cho LHQ khó 

hoặc rất chậm trễ can thiệp vào nhiều thảm họa. Một điển hình gần đây là trường hợp 

Syria, các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã không thể đi đến đồng thuận về 

phương thức hành động để sớm ngăn chặn nội chiến (từ năm 2011) tại quốc gia này. 

Thứ hai, hạn chế của luật nhân quyền và các cơ chế giám sát thực thi chúng. Ra 

đời chủ yếu sau năm 1945, hệ thống luật nhân quyền quốc tế bảo vệ các quyền con 

người thông qua các quy phạm xác lập những nghĩa vụ của nhà nước (về tôn trọng, 

bảo vệ và thực thi các quyền, và quyền của các nhóm). Tuy nhiên, cơ chế nhân quyền 

LHQ giám sát việc thực thi các điều ước và chuẩn mực chủ yếu có tính chất “đối thoại 

xây dựng”, phụ thuộc lớn vào sự tự giác, thiện chí của các nhà nước, mà thiếu tính 

cưỡng chế. Ngay cả trong những tình huống có thông tin về vi phạm nhân quyền 

nghiêm trọng, khả năng tối đa của các cơ chế này là gửi đi các lời kêu gọi khẩn cấp, 

hoặc gửi nhóm công tác tới điều tra về cáo buộc vi phạm (với điều kiện là nhà nước sở 

tại chấp nhận). 

Thứ ba, hạn chế của luật hình sự quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và các cơ chế 

thực thi chúng. Để chống lại các tội ác có tính cách tàn bạo, tội ác có tính thảm họa 

nghiêm trọng (“atrocity crime”, hay “mass atrocity”), luật hình sự quốc tế đã xác định 

bốn tội danh: diệt chủng, tội phạm chiến tranh, thanh lọc sắc tộc và tội ác chống nhân 

loại. Bốn tội danh này đã được xác định trong các Công ước Geneva, Công ước Ngăn 

ngừa và trừng phạt Diệt chủng (1948) và Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế 

(ICC) (1998). Tuy nhiên, việc áp dụng luật nhân nhân đạo và luật hình sự quốc tế, hoạt 

động của ICC, hệ thống LHQ và nhiểu thể chế quốc tế khác vẫn gặp nhiều rào cản do 

thách thức của chủ quyền quốc gia, cũng như thiếu sự ủng hộ của các cường quốc.
 2

 

                                                 
1
 Diệt chủng, thảm sát đã diễn ra tại Campuchia, giai đoạn 1975-1979, khiến khoảng 2 triệu người 

chết; tại Rwanda, năm 1994, có khoảng 500.000 đến 1 triệu người Tutsi bị sát hại bởi người Hutu 

trong vòng 100 ngày; tại Srebrenica, Bosnia, tháng 7/1995, quân đội người Serb đã thảm sát 8.000 

người Bosnia. 
2
 Xem thêm về một số hạn chế, đóng góp của ICC trong: Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên), Giáo trình 
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Thứ tư, sự thất bại, hay những giới hạn của học thuyết “can thiệp nhân đạo” 

(“humanitarian intervention”). Can thiệp nhân đạo, dù có những cách hiểu khác nhau, 

nhấn mạnh mục tiêu nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo, bảo vệ thường dân trong 

một quốc gia, không nhằm trực tiếp thiết lập một nhà nước hay chế độ mới. Can thiệp 

nhân đạo đặt ra những thách thức, giới hạn nhất định đối với chủ quyền quốc gia, vì 

chủ thể can thiệp (quốc gia, nhóm quốc gia, tổ chức quốc tế hay khu vực) sẽ đi đến can 

thiệp vào vấn đề nội bộ của một nước trong thời gian can thiệp. Tuy vậy, can thiệp 

nhân đạo khác với xâm lược, chiếm đóng hay chiến tranh, vì không trực tiếp chiếm lấy 

nhà nước hay vùng lãnh thổ nào.
1
 Dẫu vậy, can thiệp vũ trang không qua cơ chế LHQ 

gây nghi ngại lớn về nguy cơ xâm hại chủ quyền, về khả năng sử dụng để can thiệp 

vào công việc nội bộ, thúc đẩy các phong trào ly khai tại các nước khác. Cuộc ném 

bom của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào Nam Tư, năm 1999, tấn 

công cả các mục tiêu quân sự và dân sự, đã dấy lên nhiều tranh cãi về “can thiệp” và 

“chủ quyền” như vậy. 

Trước những rào cản khó vượt nêu trên, nhiều luật gia, chính trị gia đã nỗ lực tìm 

kiếm một cơ chế khả thi hơn để có thể cân bằng giữa chủ quyền quốc gia và quyền con 

người trước nguy cơ sinh mệnh của thường dân bị vi phạm nghiêm trọng. 

1.2.  Sự phát triển và nội dung chính của học thuyết 

Sau sự kiện NATO ném bom Nam Tư (1999) gây nhiều tranh cãi, Tổng thư ký 

LHQ Kofi Annan
2
  đã nêu nhu cầu khần thiết cần làm rõ mối quan hệ giữa “can thiệp 

nhân đạo” (bảo vệ con người chống lại các tội ác tàn bạo) với “chủ quyền” (hành xử 

quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình). Câu hỏi cụ thể được ông nêu lên là “nếu 

can thiệp nhân đạo là sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với chủ quyền, cộng đồng 

quốc tế làm thế nào để phản ứng trước trường hợp như  Rwanda, hay Srebrenica – 

trước các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và hệ thống?” 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ, theo đề xuất của Ngoại trưởng 

Canada Lloyd Axworthy, Thủ tướng Canada đã quyết định lập một ủy ban quốc tế,  

thành phần là các chuyên gia, nhà ngoại giao đến từ nhiều quốc gia, nhằm nghiên cứu 

mối quan hệ “can thiệp và chủ quyền” vào năm 2000. Uỷ ban Quốc tế về Can thiệp và 

Chủ quyền quốc gia (International Commission on Intervention and State Sovereignty 

- ICISS) đã tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện một báo cáo vào năm 2001, kèm theo 

nhiều khuyến nghị đến cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, một số vấn đề cơ bản vẫn chưa 

                                                                                                                                                         
Luật Hình sự quốc tế, Nxb. Chính trị quốc gia, 2012, trang 176-177, và trang 329 - 335. Xem thêm: 

Phạm Hồng Hạnh, Bảo vệ thường dân trong luật nhân đạo quốc tế: Một số vấn đề pháp lý và thực 

tiễn, Nxb. Công an nhân dân, 2020.  
1
 Pinar Gözen Ercan, Debating the Future of the „Responsibility to Protect‟: The Evolution of a Moral 

Norm, Palgrave Macmillan UK, 2016, tr. 18. 
2
 Kofi Atta Annan là nhà ngoại giao Ghana và là Tổng Thư ký thứ 7 của Liên Hiệp Quốc từ năm 1997 

đến 2006. 

http://library.lol/main/0648B42A4862F0010154E83770EC8EE2
http://library.lol/main/0648B42A4862F0010154E83770EC8EE2
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được Uỷ ban này làm rõ, như mức độ, quy mô nghiêm trọng của tình huống, hay thảm 

họa đòi hỏi sự can thiệp của quốc tế…
1
 

Năm 2005, tại Hội nghị thượng đỉnh Thế giới do LHQ tổ chức diễn ra ở New 

York, hơn 170 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ đã thông qua một Văn kiện 

kết quả (Outcome document) gần 40 trang. Trong văn kiện này, bên cạnh nhiều vấn đề 

về phát triển, an ninh, nhân quyền…, lãnh đạo các quốc gia đã chính thức thừa nhận 

Trách nhiệm Bảo vệ. Đoạn 138 của Văn kiện khẳng định: “Mỗi quốc gia có trách 

nhiệm bảo vệ dân cư của mình khỏi diệt chủng, tội phạm chiến tranh, thanh lọc sắc tộc 

và tội ác chống nhân loại. Trách nhiệm này đòi hỏi phải ngăn chặn các tội ác đó..., 

thông qua các phương tiện thích hợp và cần thiết…” Tiếp đó, đoạn 139 của Văn kiện 

xác lập cam kết của các quốc gia “sẵn sàng thực hiện hành động tập thể, kịp thời và 

theo cách thức dứt khoát, thông qua Hội đồng Bảo an, phù hợp với Hiến chương, bao 

gồm Chương VII, trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và hợp tác với các tổ chức khu 

vực nếu thích hợp, nếu các phương tiện hòa bình không phù hợp và các nhà chức 

trách quốc gia rõ ràng đã không bảo vệ dân cư của họ khỏi diệt chủng, tội phạm chiến 

tranh, thanh lọc sắc tộc và tội ác chống nhân loại”. 

Theo báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon, công bố năm 2009, 

việc áp dụng Trách nhiệm Bảo vệ dựa vào 3 trụ cột, gồm: 1. Mọi nhà nước có trách 

nhiệm chính bảo vệ người dân của mình trước hành động diệt chủng, tội phạm chiến 

tranh, thanh lọc sắc tộc và tội ác chống nhân loại; 2. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm 

động viên, hỗ trợ các quốc gia thực hiện những trách nhiệm này; 3. Khi một quốc gia 

không đảm bảo được Trách nhiệm Bảo vệ người dân của mình, cộng đồng quốc tế sẵn 

sàng có hành động tập thể kịp thời và quyết liệt, phù hợp với Hiến chương LHQ. 

Trong những năm tiếp theo, Tổng thư ký LHQ công bố các báo cáo làm rõ thêm 

nội hàm và các chiều kích khác nhau của Trách nhiệm Bảo vệ, như một nguyên tắc, 

quy phạm hay học thuyết. Tháng 4, năm 2016, Hội đồng Bảo an đã thông qua Nghị 

quyết 1674 về “bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang”, tái khẳng định nội dung 

đã được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới 2005 về “trách nhiệm bảo vệ 

thường dân”. Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng đã có nhiều nghị quyết đề cập đến 

Trách nhiệm Bảo vệ của cộng đồng quốc tế. 

Đến nay, có thể khẳng định học thuyết về Trách nhiệm Bảo vệ có nội dung cơ 

bản là: Thứ nhất, Trách nhiệm Bảo vệ của cộng đồng quốc tế chỉ phát sinh trong 

trường hợp xuất hiện bốn loại tội phạm nghiêm trọng (diệt chủng, tội phạm chiến 

tranh, thanh lọc sắc tộc và tội ác chống nhân loại); Thứ hai, các biện pháp hòa bình 

phải được ưu tiên sử dụng; sự can thiệp vũ trang chỉ khi các biện pháp hòa bình thất 

                                                 
1
 Một diễn tiến khác gần thời điểm này là việc Mỹ, sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001, đơn phương 

tấn công Iraq (năm 2003) với lý do tàng trữ Vũ khí hủy diệt hàng loạt; vấn đề chủ quyền quốc gia lại 

nổi lên. Năm 2004, Tổng Thư ký LHQ bổ nhiệm vị trí Cố vấn đặc biệt về Ngăn chặn Diệt chủng. 
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bại và quốc gia liên quan không thể bảo vệ người dân của mình; Thứ ba, biện pháp can 

thiệp vũ trang phải có sự cho phép của Hội đồng Bảo an, theo Chương VII Hiến 

chương LHQ.  

Như vậy, ít nhiều khác với “can thiệp nhân đạo”, Trách nhiệm Bảo vệ có phạm 

vi, điều kiện áp dụng phần nào rõ ràng hơn, được xác định rõ là hành động tập thể, 

thực hiện thông qua LHQ, đồng thời đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ hơn của 5 thành viên 

thường trực Hội đồng Bảo an trong việc ứng phó nhanh chóng trước các thảm họa 

nhân đạo. 

Trong thực tiễn, học thuyết Trách nhiệm Bảo vệ đã được đón nhận và áp dụng ở 

những mức độ khác nhau. Lập luận về Trách nhiệm Bảo vệ đã được áp dụng trong một 

số trường hợp đạt kết quả tương đối tích cực như tại Kenya (2007 và 2008) và Ivory 

Coast (năm 2011), khi cộng đồng quốc tế, thông qua LHQ, đã can thiệp nhanh chóng 

giúp ngăn chặn bạo loạn xảy ra sau bầu cử tại hại quốc gia này.
1
 

Tại Libya, để bảo vệ thường dân và ngăn chặn quân đội của Tổng thống 

Moammar Gaddafi trấn áp phe nổi dậy, ngày 26/2/2011, Hội đồng Bảo an LHQ đã 

thông qua nghị quyết đóng băng tài sản, cấm đi lại đối với Gaddafi và những người 

thân cận, yêu cầu ICC điều tra. Sau đó, đến ngày 17/3/2011, Hội đồng Bảo an đã biểu 

quyết thông qua Nghị quyết 1973 cho phép các quốc gia thiết lập một vùng cấm bay, 

sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự tấn công thường dân.
2
  Nghị quyết đã 

tạo cơ sở pháp lý cho việc can thiệp quân sự, dẫn đến một chiến dịch ném bom bởi 

NATO, cùng với lực lượng nổi dậy lật đổ  Gaddafi. Nhiều người ủng hộ Trách nhiệm 

Bảo vệ cho rằng Libya là trường hợp “thành công”, đánh dấu “một sự chiến thắng của 

R2P”, và cho rằng đã hình thành sự đồng thuận quốc tế bảo vệ thường dân, ngăn chặn 

thảm họa nhân quyền. Tuy nhiên, đất nước Libia từ năm 2014 lại rơi vào nội chiến. 

Thực tiễn này, cộng với những hậu quả về nhân mạng, sơ tán thường dân, bạo lực tình 

dục, vi phạm nhân quyền và bất ổn khu vực, do sự can thiệp quân sự của NATO trực 

tiếp hay gián tiếp gây ra, đã khiến cho những người phê phán Trách nhiệm Bảo vệ, 

như Robin Dunford và Michael Neu, cho rằng việc can thiệp vào Libya là “thất bại 

thảm hại.”
3
 

Sự phê phán đối với Trách nhiệm Bảo vệ không chỉ đến từ việc cho rằng lý 

thuyết này xa rời thực tế, mà còn từ nhiều khía cạnh khác. Trước hết, Trách nhiệm Bảo 

                                                 
1
 Trước tình trạng nội chiến sau Tổng tuyển cử tại Ivory Coast, Hội đồng Bảo an đã nhanh chóng ra 

Nghị quyết (ngày 30/3/2011) yêu cầu Laurent Gbagbo thoái vị và để cho tổng thống Alassane 

Ouattara, người được quốc tế công nhận, lên nắm quyền. Nghị quyết này cũng áp dụng chế tại với 

Gbagbo và những người thân cận. Lực lượng của Liên Hợp quốc và của Pháp, với lý do bảo vệ lực 

lượng gìn giữ hòa bình và thường dân, đã triển khai các hoạt động quân sự, bắt cựu tổng thống 

Gbagbo tại tư gia vào ngày 11/4/2011. 
2
 Việc biểu quyết thực hiện theo hình thức giơ tay, có 10/15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an ủng 

hộ, 5 thành viên (Nga, Trung Quốc, Brazil, Đức và Ấn Độ) bỏ phiếu trắng. 
3
 Robin Dunford và Michael Neu, Just War and the Responsibility to Protect: A Critique, Zed Books, 

2019, trang 3, trang 17-19. 
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vệ không làm thay đổi nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia và 

quyền phủ quyết khi bỏ phiếu của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an được nêu 

trong Hiến chương LHQ. Thứ hai, Trách nhiệm Bảo vệ là cách tiếp cận quá hạn hẹp, 

chỉ liên quan đến bốn loại tội ác nghiêm trọng, cũng như thiếu sự quan sát, phân tích 

một cách hệ thống, toàn cảnh các nguyên nhân dẫn đến xung đột, tội ác (chẳng hạn 

những bất công, nghèo đói, nạn hủy hoại môi trường, nạn cướp đất, sự “can thiệp” từ 

lâu của các nước thực dân, chính các nước phương Tây kích thích xung đột sắc tộc, 

bán vũ khí cho các bên xung đột, …), và thiếu cân nhắc tư cách của những quốc gia 

được mong đợi là sẽ đứng ra can thiệp.
1
 Thứ ba, khả năng dùng chiến tranh (kể cả là 

“chiến tranh chính nghĩa”) để ngăn chặn thảm họa nhân đạo là rất khó thành công, việc 

can thiệp gây ra hậu quả tai hại hơn không can thiệp thì thật phi lý…Những lý do như 

vậy đã khiến cho Trách nhiệm Bảo vệ được đánh giá là “một quy phạm nguy hiểm 

không phù hợp cho mục tiêu ngăn ngừa và phản ứng trước các tội ác có tính cách tàn 

bạo” bởi một số tác giả.
2
 

Nhìn chung, Trách nhiệm Bảo vệ, như một nguyên tắc, quy phạm hay học thuyết, 

được phổ biến ngày càng rộng rãi hơn trong hai thập niên qua, tuy vậy, nó vẫn đang 

gây ra tranh luận cả ở khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn áp dụng. Cạnh đó, chừng 

nào LHQ chưa được cải tổ một cách căn bản về cơ cấu, tổ chức và phương thức ra 

quyết định nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả các khủng hoảng, sẽ vẫn còn những rào 

cản lớn trong việc chống lại những tội ác diện rộng. 

II. NHÀ NƢỚC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CHỦ QUYỀN VÀ NHÂN 

QUYỀN 

2.1. Chủ quyền gắn với trách nhiệm  

Quan niệm về chủ quyền (sovereignty) đã có nhiều biến đổi trong các hoàn cảnh 

khác nhau kể từ thời Aristotle. Quan điểm của Jean Bodin và Thomas Hobbes nhấn 

mạnh vai trò của chủ quyền đối với việc duy trì trật tự. Cạnh đó, học thuyết chủ quyền 

quốc gia ra đời vào thế kỷ XVII, cùng với Hiệp ước Westphalia (1648), khẳng định nhà 

nước có toàn quyền hành động trong phạm vi lãnh thổ của mình, chống lại sự can thiệp 

từ bên ngoài. Quan niệm về chủ quyền này có ảnh hưởng lớn lao đối với chính trị và 

pháp luật quốc tế, là một sự biện minh tiện lợi cho các vua chúa trong nhiều thế kỷ.
3
 

Một cách phổ biến, chủ quyền quốc gia được hiều là quyền tự chủ của một nhà 

nước độc lập, có toàn quyền trong việc thực hiện các chức năng đối nội (hoạch định, 

thực thi chính sách, pháp luật đối với dân cư trên lãnh thổ của mình...) và đối ngoại 

(hoạch định, thực thi chính sách đối ngoại, bảo vệ an ninh lãnh thổ, lãnh hải...).
4
 Cách 

                                                 
1
 Robin Dunford và Michael Neu, như trên, trang 29-91. 

2
 Robin Dunford và Michael Neu, như trên, trang 6. 

3
 W. Michael Reisman, Sovereignty and Human Rights in Contemporary International, American 

Journal of International Law, Vol. 84, 1990, trang 866. 
4
 Nguyễn Tiến Dũng, Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông 
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hiểu này còn được gọi là quan điểm “chủ quyền tuyệt đối”. 

Tuy nhiên, cùng với lý thuyết khế ước xã hội và các cuộc cách mạng Hoa Kỳ, 

Pháp, quan niệm về chủ quyền đã nghiêng về chủ quyền nhân dân (popular 

sovereignty), chứ không còn là quyền lực thuộc về một cá nhân hay thiểu số như trước. 

Tính chính danh của chính trị phụ thuộc vào sự ủng hộ của quần chúng, thẩm quyền 

của chính quyền dựa vào sự đồng thuận của người dân trong lãnh thổ mà chính quyền 

thực thi quyền lực.
1
 

Trong luật quốc tế hiện đại, nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền và không can 

thiệp vào công việc nội bộ quốc gia là hai nguyên tắc nền tảng được khẳng định tại 

Điều 2 Hiến chương LHQ.
2
 Những biện pháp cưỡng chế, theo Chương VII của Hiến 

chương, là những ngoại lệ duy nhất cho phép can thiệp vào một quốc gia (Khoản 7, 

Điều 2). Cạnh đó, về nhân quyền, Hiến chương khẳng định mục đích của LHQ và các 

thành viên là “khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền của con người và các tự 

do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc tôn 

giáo” (Khoản 3, Điều 1), và rằng các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác trong việc bảo vệ 

nhân quyền và tự do (Điều 55 và 56). Trong một cột mốc tiếp đó, tính phổ quát của 

quyền con người đã được khẳng định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát của 

LHQ (1948). 

Trong chính trị quốc tế, trong khi lập luận về tôn trọng chủ quyền vẫn thường 

được sử dụng để chống lại sự can thiệp, các vi phạm nhân quyền làm trấn động lương 

tri nhân loại tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Đến gần đây, nhiều cuộc xung đột vũ trang 

vẫn liên tục xảy ra (như nội chiến tại Syria từ năm 2011, Cộng hòa Trung Phi từ năm 

2013, Yemen từ năm 2015… đến nay).
3
 Cạnh đó, hành xử của nhiều chính quyền với 

các nhóm dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (Trung Quốc), người 

Rohingya (ở Myanmar) cũng đã được cảnh báo bởi một số tổ chức nhân quyền quốc tế 

là đã đến mức độ nghiêm trọng. 

Sự ra đời của học thuyết Trách nhiệm Bảo vệ đã đưa ra một quan niệm mới về 

chủ quyền, “chủ quyền như là trách nhiệm”, theo đề xuất của Ủy ban ICISS và Kofi 

                                                                                                                                                         
Á nửa cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Nxb. Khoa học xã hội, 2020, trang 132. 
1
 W. Michael Reisman, như trên, trang 867. 

2
 Theo Hiến chương LHQ, bản thân LHQ và các thành viên phải hành động phù hợp với nguyên tắc 

“bình đẳng chủ quyền của tất cả các quốc gia thành viên” (Khoản 2, Điều 2) và “không cho phép Liên 

hợp quốc được can thiệp vào những công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia 

nào, và không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải 

quyết theo quy định của Hiến chương; tuy nhiên, nguyên tắc này không liên quan đến việc thi hành 

những biện pháp cưỡng chế nói ở Chương VII” (Khoản 7, Điều 2). 
3
 Tại Syria, khởi đầu là các cuộc biểu tình ôn hòa đòi cải cách chính trị trong năm 2011, đất nước dần 

rơi vào tình trạng xung đột vũ trang, nội chiến, có sự tham gia của nhiều lực lượng nước ngoài. Tại 

Hội đồng Bảo an LHQ, Nga nhiều lần phủ quyết các Nghị quyết can thiệp, trước sau bảo vệ chế độ 

của tổng thống Assad. Mỹ và đồng minh Anh, Pháp, từ việc cáo buộc chế độ Assad tàn sát thường dân 

và sử dụng vũ khí hóa học, đã đơn phương tấn công tên lửa, không kích Syria vào năm 2017 và tháng 

4/2018 nhắm vào các cơ sở chứa vũ khí hóa học với kết quả rất hạn chế. 



186 

Annan,
1
 và ngày càng có sự ủng hộ rộng rãi. Chủ quyền, không chỉ là quyền lực, 

quyền năng, mà còn bao gồm trách nhiệm bảo vệ dân cư trước các vi phạm nhân 

quyền, đặc biệt là các tội ác có tính thảm họa. Nói cách khác, Trách nhiệm Bảo vệ dựa 

trên quan niệm rằng chủ quyền và nhân quyền là hai mặt của một đồng xu, chúng 

không xung đột với nhau. Tại Việt Nam, cũng có tác giả đã đánh giá một cách lạc 

quan rằng sự xuất hiện của học thuyết Trách nhiệm Bảo vệ là “một điển hình cho sự 

dung hòa giữa quyền lợi của quốc gia và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế” và học 

thuyết này sẽ có ý nghĩa “hỗ trợ” thêm cho nguyên tắc chủ quyền quốc gia, vì nó có 

mục đích chính là “nâng cao trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ nạn nhân 

của tội ác diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại…” 
2
 

Những người đề cao giá trị phổ quát của quyền con người đã ca ngợi Trách 

nhiệm Bảo vệ như một “sự chuyển đổi mô hình đang trỗi dậy”.
3
 Trách nhiệm Bảo vệ 

đã được đánh giá tích cực là “sự chuyển đổi quan trọng nhất trong nhận thức của 

chúng ta về chủ quyền kể từ Hiệp ước Westphalia năm 1648”, như nhận định của 

Anne-Marie Slaughter, giáo sư ĐH Princeton. Cựu Cao ủy Nhân quyền LHQ, bà 

Louise Arbour, nhận thấy Trách nhiệm Bảo vệ là “học thuyết quan trọng nhất và lý 

tưởng nhất nổi lên trên diễn đàn quốc tế trong nhiều thập niên qua.” Francis Deng, cựu 

cố vấn đặc biệt của LHQ về Ngăn ngừa Diệt chủng, thì cho rằng “R2P là cải cách 

quyền năng và hứa hẹn nhất trên sân khấu quốc tế”. 

Ngược lại, sự phê phán đối với Trách nhiệm Bảo vệ cũng đến từ những người 

cho rằng học thuyết này mở ra nguy cơ dễ bị lạm dụng, đe dọa chủ quyền quốc gia. 

Đặc biệt, việc can thiệp quân sự, trụ cột thứ 3 của Trách nhiệm Bảo vệ, đã bị phê phán 

nhất vì nó có nguy cơ bị dùng để “thay đổi chế độ”. Như hai thành viên thường trực 

Hội đồng Bảo an LHQ - Nga và Trung Quốc - đã cáo buộc Hoa Kỳ khi nước này đưa 

quân đội vào Syria năm 2011. Hoặc trong một trường hợp khác, khi chính nước Nga 

đưa quân vào Nam Ossetia mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, vào năm 

2008, dựa trên lập luận Trách nhiệm Bảo vệ nhằm bảo vệ công dân Nga trước nguy cơ 

bị diệt chủng. Việc sử dụng vũ lực của Nga trong trường hợp này đã bị coi là bất hợp 

pháp và “áp dụng không đúng” Trách nhiệm Bảo vệ.
4
 

Cạnh đó, cũng có người phản đối Trách nhiệm Bảo vệ chủ yếu vì lý do hiệu quả 

thực tiễn, trong khi họ vẫn ủng hộ “chủ quyền gắn với trách nhiệm” và việc cộng đồng 

quốc tế có nghĩa vụ giúp đỡ các nhà nước thực hiện các trách nhiệm của mình. Robin 

                                                 
1
 Alex J. Bellamy, Responsibility to Protect, Nxb. Polity, 2009, trang 19. 

2
 Nguyễn Thị Hồng Yến  &  Nguyễn Phương Dung, Bàn về Trách nhiệm bảo vệ  R2P  trong luật 

quốc tế, Tạp chí Luật học số tháng 8/2016: https://iuscogens-vie.org/2019/03/05/ban-ve-trach-nhiem-

bao-ve-r2p-trong-luat-quoc-te/ [truy cập ngày 27/11/2020] 
3
 Susan Breau, The Responsibility to Protect in International Law: An Emerging Paradigm Shift, 

Routledge, 2016. 
4
 Pinar Gözen Ercan, Debating the Future of the „Responsibility to Protect‟: The Evolution of a Moral 

Norm, Palgrave Macmillan UK, 2016, trang 86-87. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Westphalia
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne-Marie_Slaughter
https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Arbour
https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Arbour
https://iuscogens-vie.org/2019/03/05/ban-ve-trach-nhiem-bao-ve-r2p-trong-luat-quoc-te/
https://iuscogens-vie.org/2019/03/05/ban-ve-trach-nhiem-bao-ve-r2p-trong-luat-quoc-te/
https://iuscogens-vie.org/2019/03/05/ban-ve-trach-nhiem-bao-ve-r2p-trong-luat-quoc-te/
https://iuscogens-vie.org/2019/03/05/ban-ve-trach-nhiem-bao-ve-r2p-trong-luat-quoc-te/
http://library.lol/main/A9A191362019F9FBF25BCBFDC1FE3AD9
http://library.lol/main/0648B42A4862F0010154E83770EC8EE2
http://library.lol/main/0648B42A4862F0010154E83770EC8EE2
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Dunford và Michael Neu cho rằng  chủ quyền gắn với trách nhiệm là “hoàn toàn đúng 

đắn”, tuy nhiên, cộng đồng quốc tế cần có những phương thức tổng thể, toàn diện hơn 

để ngăn chặn thảm họa (vốn đang diễn ra hàng ngày, như nạn nghèo đói). 

Có thể thấy, dù học thuyết Trách nhiệm Bảo vệ đã góp phần làm thay đổi quan 

niệm truyền thống tồn tại nhiều thế kỷ về chủ quyền quốc gia, đòi hỏi “chủ quyền như 

là trách nhiệm”,  hẳn sẽ cần nhiều thời gian để có được sự đồng thuận cao trong cộng 

đồng quốc tế về học thuyết này.  

2.2.  Một số hàm ý đối với nhà nƣớc Việt Nam 

Quan điểm của nhà nước Việt Nam về Trách nhiệm Bảo vệ lúc đầu là tương đối 

dè dặt, sau đó có sự dịch chuyển sang hướng trung lập: không ủng hộ cũng không 

phản đối, luôn nhấn mạnh việc cần tuân thủ Hiến chương LHQ, bao gồm quy định tại 

Chương VII.
1
 Điều này cũng phù hợp với một diễn biến khá tích cực, nhìn từ chiều 

hướng hội nhập quốc tế, đó là từ năm 2014 đến cuối năm 2020, Việt Nam đã cử 172 

lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ 

tại các phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Cục Hoạt động hòa bình tại Trụ sở 

LHQ. Hoạt động gửi quân nhân ra nước ngoài đã được thể chế hóa thêm một bước khi 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ vào 

ngày 3/11/2020.  

Quan niệm về chủ quyền quốc gia của người Việt Nam đã xuất hiện sớm trong 

tiến trình dựng nước và giữ nước, phần nào do liên tục phải đấu tranh với các lực 

lượng ngoại xâm hùng mạnh. Tuyên cáo trước quân đội ngoại bang rằng “Nam quốc 

sơn hà Nam đế cư”, từ thế kỷ XI, là một thông điệp tiêu biểu. Lịch sử đất nước trong 

thế kỷ XX cũng được định hình chủ yếu bằng những cuộc chiến tranh chống lại sự 

xâm lược, can dự của các đế quốc. Giống như nhiều dân tộc đã phải trải qua chế độ 

thực dân, người Việt Nam có ý thức cao về chủ quyền quốc gia.
2
 

Ngày này, toàn cầu hóa (với đặc trưng là chuyển dịch dân cư, hàng hóa, dịch vụ, 

thông tin…với số lượng, dung lượng chưa từng có) và sự phát triển khoa học công 

nghệ đã đặt ra nhiều vấn đề, cả về lý luận và thực tiễn về chủ quyền cho các quốc gia 

và Việt Nam. Việc hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, thể hiện việc gia nhập nhiều tổ chức 

quốc tế và nhiều điều ước quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm cả thương 

mại và quyền con người, đã ít nhiều thu hẹp chủ quyền hơn so với trước đây. Hội nhập 

với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dù ở mức độ hạn chế so với nhiều 

tổ chức khu vực khác (như Liên minh châu Âu- EU), cũng đặt ra khả năng về những 
                                                 
1
 Pinar Gözen Ercan, Debating the Future of the „Responsibility to Protect‟: The Evolution of a Moral 

Norm, Palgrave Macmillan UK, 2016, trang 156. Phản ứng bước đầu của Việt Nam, về Báo cáo năm 

2009 của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, là ủng hộ cách hiểu hẹp, rằng trách nhiệm đầu tiên và trước hết 

thuộc về chính nhà nước; cần có sự cân nhắc thận trọng “dựa trên từng tình huống, không bị chính trị 

hóa, mang tính lựa chọn hay tiêu chuẩn kép, trước khi đi đến một quyết định”. 
2
 Xem thêm: Nguyễn Tiến Dũng, Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở 

khu vực Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Nxb. Khoa học xã hội, 2020. 
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đòi hỏi “chia sẻ thẩm quyền”, “chia sẻ chủ quyền” với các thể chế khu vực.
1
 

Trong thập niên 1980, việc Việt Nam đưa quân đội vào Campuchia đã được thảo 

luận nhiều ở các diễn đàn quốc tế và LHQ, cũng như trong các nghiên cứu học thuật 

về quan hệ quốc tế và can thiệp nhân đạo.
2
 Các nhà ngoại giao Việt Nam đã phải nỗ 

lực giải thích cho cộng đồng quốc tế về nguyên nhân của việc phản công, lật đổ chế độ 

Pol Pot và để giúp đỡ người dân Campuchia trước nạn diệt chủng.
3
 

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, quan hệ quốc tế có nhiều biến động lớn và 

các ưu tiên trong chính sách ngoại giao của nhà nước Việt Nam cũng có nhiều thay 

đổi. Dù thay đổi về chiến lược, định hướng (từ quan hệ chủ yếu với các nước cùng nền 

tảng ý thức hệ, sang đa phương hóa quan hệ quốc tế) và ưu tiên, các nhà ngoại giao 

luôn đề cao chủ quyền quốc gia – dân tộc trước cộng đồng quốc tế, bao gồm cả trong 

thảo luận về nhân quyền. Tinh thần đó được phản ánh khá rõ trong quan điểm của Thứ 

trưởng Ngoại giao Lê Mai rằng “nhân quyền của mỗi dân tộc là sự nghiệp của chính 

dân tộc đó và việc bảo đảm nhân quyền của một quốc gia trước hết thuộc trách nhiệm 

của quốc gia đó” (Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị nhân quyền thế giới 

họp ở Viên – Áo, ngày 16/6/1993).
4
 

Đến nay, một mặt nhà nước Việt Nam gia tăng các cam kết về thực thi quyền con 

người, cũng như gửi các quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại 

châu Phi, mặt khác các diễn ngôn đề cao chủ quyền, chống can thiệp vào nội bộ vẫn 

thường xuất hiện trên các diễn đàn trong nước và quốc tế. Sau khi gia nhập LHQ vào 

năm 1977, trong vòng 9 năm (từ 1981 đến 1990), Việt Nam đã gia nhập 5 công ước cơ 

bản về nhân quyền của LHQ. Mãi hai thập niên sau đó, đến năm 2014, Việt Nam tiếp 

tục gia nhập 2 công ước cơ bản khác - Công ước về quyền của người khuyết tật 

(CRPD, 2006) và Công ước chống tra tấn (CAT, 1984). Cũng trong hai thập niên vừa 

qua, sự tương tác của Việt Nam với các cơ chế nhân quyền LHQ, và các cơ chế đối 

thoại nhân quyền song phương, đa phương, có sự tích cực hơn hẳn thời gian trước đó. 

                                                 
1
 Đặng Minh Đức, Đinh Ngọc Thắng, Chủ quyền quốc gia trong quá trình Hội nhập của Liên minh 

châu Âu, Nxb.Khoa học xã hội, 2019, trang 61-109. Theo các tác giả, sự chia sẻ chủ quyền quốc gia 

của các nước thành viên với Liên minh châu Âu thể hiện ở các khía cạnh: Chia sẻ thẩm quyền về thể 

chế, bao gồm giữa Nghị viện châu Âu và Nghị viện quốc gia, giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ quốc 

gia thành viên, giữa Tòa án châu Âu và tòa án quốc gia thành viên; Chia sẻ chủ quyền quốc gia trong 

các lĩnh vực kinh tế, an ninh – đối ngoại, tư pháp – nội vụ… 
2
 Chẳng hạn thảo luận về trường hợp Việt Nam của  Alex J.Bellamy, trong Alex J.Bellamy, 

“Humanitarian Intervention” (Chapter 21), Contemporary Security Studies (Second edition), Alan 

Collins, Nxb. ĐH Oxford, 2010, trang 366-367, và trong Alex J. Bellamy, Responsibility to Protect, 

Nxb. Polity, 2009, trang 9. 
3
 Việc đưa quân đội vào Campuchia đã được phía Việt Nam giải thích vì có sự việc xâm lấn, tấn công 

của lực lượng Pol Pot vào các tỉnh biên giới của Việt Nam, cũng như có lời kêu gọi hỗ trợ của Mặt 

trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Xem: Nguyễn Thành Văn (Chủ biên), Việt Nam – 

Campuchia: Hợp tác hữu nghị và phát triển, Nxb. Thông tin và truyền thông, 2019, trang 31-32. 
4
 Lê Mai, Nhân quyền của mỗi dân tộc là sự nghiệp của chính dân tộc đó và việc bảo đảm nhân quyền 

của một quốc gia trước hết thuộc trách nhiệm của quốc gia đó, trong sách “Hội nhập quốc tế và giữ 

vững bản sắc”, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 1995, trang 171 – 176. 
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Việc chậm trễ trong việc nộp các báo cáo định kỳ cho các ủy ban giám sát công ước 

nhân quyền cũng đã được cải thiện.
1
 

Cạnh đó, ở một thái cực khác, lập luận cảnh giác với quan điểm “nhân quyền cao 

hơn chủ quyền” vẫn khá phổ biến trong các thảo luận, bài viết của các cơ quan nghiên 

cứu, lý luận.
2
 Trực diện hơn, một số tác giả đã thể hiện sự cảnh giác với việc lợi dụng 

“can thiệp nhân đạo”, “trách nhiệm bảo vệ”, và cho rằng động cơ chính của các học 

thuyết này là nhằm “áp đặt một trật tự thế giới” có lợi cho phương Tây.
3
 Tuy nhiên, 

giải pháp nào cho những tình huống thảm họa nhân đạo lại hầu như không được các 

tác giả này đề cập. 

Đặt trong bối cảnh học thuyết Trách nhiệm Bảo vệ đang tiếp tục được tranh luận, 

cũng như bối cảnh quốc gia, quan niệm về chủ quyền, hiện trạng chính sách nhân 

quyền, chính sách đối ngoại của Việt Nam, như phần nào được nêu trên, tác giả thấy 

có một số liên hệ, vấn đề gợi mở sau đây: 

Thứ nhất, nhà nước cần nhận thức được rằng quan niệm về chủ quyền quốc gia 

đã có sự thay đổi. Chủ quyền không chỉ là quyền lực, quyền năng, mà còn là nghĩa vụ, 

trách nhiệm đối với công dân. Mặc dù Trách nhiệm Bảo vệ hiện được xác định chỉ 

phát sinh trong trường hợp có bốn loại tội phạm nghiêm trọng (diệt chủng, tội phạm 

chiến tranh, thanh lọc sắc tộc và tội ác chống nhân loại), học thuyết này gửi đi một 

thông điệp rộng lớn hơn về các nghĩa vụ, trách nhiệm của quốc gia đối với các quyền 

con người nói chung. Cũng vì lẽ này mà Trách nhiệm Bảo vệ đã được gọi là “một quy 

phạm đạo đức” (“a moral norm”). 
4
 

Thứ hai, việc quan tâm cập nhật các thảo luận quốc tế về quyền con người, trách 

nhiệm quốc gia, cũng như cập nhật các lý luận nền tảng liên quan đến chính sách 

quyền con người, chính sách đối ngoại là cần thiết. Nếu chỉ đề cao chủ quyền quốc gia 

tuyệt đối, một chiều, sẽ rất khó lý giải cho việc Việt Nam gửi quân nhân tham gia vào 

lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ hiện nay, hay việc đưa quân đội vào Campuchia hơn 

bốn thập niên trước đây. 

Thứ ba, việc nghiên cứu, phổ biến, giáo dục luật hình sự quốc tế, luật nhân đạo 

quốc tế và luật nhân quyền quốc tế trong nước có vai trò cần thiết để nâng cao nhận 

thức về các hình thức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất (như diệt chủng, tội 

                                                 
1
 Trong những thập niên trước đây việc chậm nộp báo cáo quốc gia khá phổ biến. Chẳng hạn, việc nộp 

báo cáo cho Ủy ban xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc (CERD), về việc thực thi Công 

ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc (ICERD, 1965), nhà nước Việt Nam 

đã nộp: lần 2 (năm 1994) chậm 9 năm, lần 6 (năm 2000) chậm 8 năm, lần 10 (năm 2011) chậm 4 năm. 
2
 Hội đồng Lý luận Trung ương, Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương 

lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb.Chính trị quốc gia, 2015, trang 303. 
3
 Nguyễn Đức Quỳnh, “Can thiệp nhân đạo” - dạng thức mới của “diễn biến hòa bình”, Tạp chí Lý 

luận chính trị CAND: http://hvctcand.edu.vn/print/983/can-thiep-nhan-dao-dang-thuc-moi-cua-dien-

bien-hoa-binh [truy cập ngày 27/11/2020] 
4
 Pinar Gözen Ercan, Debating the Future of the „Responsibility to Protect‟: The Evolution of a Moral 

Norm, Palgrave Macmillan UK, 2016. 
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phạm chiến tranh…), cũng như về nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan. Mặt 

khác, các cơ quan nhà nước, cả trung ương và địa phương, cũng cần được đào tạo, đủ 

năng lực để tránh có sự vi phạm và nhanh chóng ngăn chặn các vi phạm nhân quyền 

mang tính thảm họa. 

Thứ tư, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cần có sự sẵn sàng cho việc 

chấp nhận thêm những ràng buộc của luật chơi quốc tế, những sự giới hạn, chia sẻ về 

thẩm quyền mà hội nhập quốc tế đòi hỏi. Những ràng buộc này xuất hiện ngày càng 

nhiều, như phần nào thể hiện trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt 

Nam tích cực tham gia trong thập niên gần đây, hay qua các diễn đàn chuyên môn 

trong khuôn khổ ASEAN (hội nghị bộ trưởng, Hội đồng Chánh án ASEAN…). 

Thứ năm, trong quan hệ với tổ chức ASEAN và các quốc gia thành viên, nơi 

nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp vẫn đang được đề cao, nhiều lúc quá mức 

và gây ra rào càn cho những vấn đề nhân quyền (như vấn đề người tỵ nạn Rohingya ở 

Myanmar), nhà nước Việt Nam có thể đóng vai trò tích cực hơn bằng cách nhấn mạnh 

tính phổ quát của quyền con người và trách nhiệm bảo vệ quyền con người của các 

nhà nước. 

Thứ sáu, để có thể có tiếng nói mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực hơn cho khu vực 

và cộng đồng quốc tế (như nêu trên), đồng thời hoặc trước đó, nhiều vấn đề quyền con 

người trong nước cần được quan tâm giải quyết. Một mặt, đó chính là quan điểm chủ 

quyền gắn với trách nhiệm hiểu theo nghĩa rộng, cũng phù hợp với cách tiếp cận tăng 

cường quản trị tốt, minh bạch và trách nhiệm giải trình mà nhiều nhà cải cách và tổ 

chức quốc tế đang thúc đẩy. Mặt khác, bên cạnh những tồn tại, như việc thiếu khuôn 

khổ pháp lý bảo vệ tốt một số quyền dân sự, chính trị (như hội họp, lập hội…), Việt 

Nam cũng có những kinh nghiệm nhất định có thể chia sẻ với quốc tế trong một số 

lĩnh vực (như cải thiện nghèo đói). 

III.  NHẬN XÉT KẾT LUẬN 

Học thuyết Trách nhiệm Bảo vệ đề cao trách nhiệm của các nhà nước, cộng đồng 

quốc tế bảo vệ thường dân trước các tội phạm nghiêm trọng nhất. Học thuyết này gắn 

chủ quyền quốc gia với trách nhiệm bảo vệ quyền con người, đòi hỏi cộng đồng quốc 

tế phải phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ để ngăn chặn các hành động tàn ác chống lại 

con người khi nhà nước liên quan không làm tròn nghĩa vụ. Dù nội hàm của Trách 

nhiệm Bảo vệ còn có những khía cạnh chưa đủ rõ, và còn đang được tiếp tục tranh 

luận, việc thảo luận ở quy mô quốc tế về học thuyết này gửi đi một thông điệp rộng 

lớn về các nghĩa vụ, trách nhiệm của quốc gia đối với các quyền con người nói chung, 

chứ không chỉ thuần túy liên quan đến bốn loại tội phạm nghiêm trọng nhất. Đó cũng 

là thông điệp mạnh mẽ cảnh báo đến những nhà nước đã, đang hoặc sẽ vi phạm nhân 

quyền nói chung. 

Trong hoàn cảnh đó, các cơ quan nhà nước Việt Nam cần cập nhật hơn, quan tâm 
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hơn về sự thay đổi của quan niệm chủ quyền trong thế giới hiện đại, về các nghĩa vụ, 

trách nhiệm của nhà nước đối với quyền con người. Đây cũng là điều hoàn toàn phù 

hợp với định hướng “nắm bắt xu thế và quy luật vận động của thế giới kết hợp với tư 

duy thực tiễn và biện chứng” mà các nhà ngoại giao đã xác định từ nhiều thập niên 

trước khi tổng kết kinh nghiệm.
1
 Mặt khác, trong khi hội nhập sâu rộng hơn vào các 

diễn đàn quốc tế, Việt Nam có thể có một tiếng nói tích cực hơn bảo vệ các giá trị phổ 

quát, vốn không xa lạ với truyền thống và lịch sử nước nhà.   
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT GIỮA CÁC CƠ QUAN 

NHÀ NƢỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TƢ PHÁP 

 THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013 

  TS. Lê Ngọc Duy 

      Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích, luận giải một số vấn đề lý luận về kiểm 

soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp như khái niệm 

quyền tư pháp, khái niệm, đặc điểm, nội dung, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước 

trong việc thực hiện quyền tư pháp. Trên cơ sở đó phân tích, chỉ rõ phương thức kiểm 

soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp 

năm 2013. 

Từ khóa: Quyền tư pháp; kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 

hiện quyền tư pháp; Hiến pháp 2013 về kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp. 

Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà 

nước, để bổ sung hoàn thiện nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, quy 

định tại khoản 3 Điều 2: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối 

hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 

hành pháp, tư pháp”. Đặc biệt, vấn đề kiểm soát quyền lực tư pháp còn nhiều quan 

điểm khác nhau, để làm rõ nội hàm nguyên tắc này, nhằm tiếp tục bổ sung vào hệ 

thống lý luận để hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cho rằng, việc 

nghiên cứu một số vấn đề lý luận về kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc 

thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013 là hết sức cần thiết, có ý nghĩa về 

mặt lý luận, pháp lý và thực tiễn tổ chức thực hiện quyền lực tư pháp nói riêng và 

quyền lực nhà nước nói chung.  

1. Khái niệm, đặc điểm về kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc 

thực hiện quyền tƣ pháp 

a. Quan niệm về quyền tư pháp 

Ở Việt Nam, việc tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện theo chế độ tập 

quyền XHCN nên tư pháp được hiểu là bảo vệ pháp luật, là nền tư pháp của quốc gia, 

gồm hệ thống các cơ quan, tổ chức nghề nghiệp mà hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức này trực tiếp hoặc hỗ trợ cho hoạt động xét xử của Tòa án nhằm bảo vệ pháp luật, 

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 

chức. Với quan niệm trên, tư pháp được coi là một phương thức thực hiện quyền lực 

nhà nước nên nó có có mối quan hệ mật thiết với khái niệm quyền tư pháp. 

Ở nước ta, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, được tập trung vào cơ quan 

đại diện cao nhất của nhân dân là Quốc hội. Vì vậy, quyền lực nhà nước là thống nhất 

không thể phân chia. Trên cơ sở đó, quyền tư pháp được hiểu theo quan điểm của 
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"nguyên tắc tập quyền" như hầu hết các nhà nước xã hội chủ nghĩa đã thể hiện. Đó là 

một trong ba bộ phận hợp thành quyền lực nhà nước, bao gồm quyền xét xử và các 

quyền năng khác của Tòa án, của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát (VKS), Cơ quan thi 

hành án và các cơ quan bổ trợ tư pháp hợp thành quyền tư pháp nhằm bảo vệ chế độ 

xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tôn trọng và duy trì 

nền công lý. Khái niệm về quyền tư pháp thì chưa được định nghĩa hoặc giải thích 

chính thống từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hiểu một cách thống nhất, 

dẫn đến nhận thức có sự khác nhau về quyền tư pháp. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ 

quan điểm cho rằng: Quyền tư pháp là quyền mà Nhà nước giao cho các cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh, 

thương mại, lao động, theo trình tự, thủ tục tố tụng tư pháp, bao gồm các thủ tục tố 

tụng hình sự, thủ tục tố tụng dân sự, thủ tục tố tụng hành chính mà Cơ quan điều tra, 

VKS, Tòa án, Cơ quan thi hành án đều tham gia thực hiện quyền tư pháp theo những 

mức độ khác nhau. Việc thực hiện quyền tư pháp của Tòa án gắn liền với chức năng 

xét xử và chỉ thực hiện khi và chỉ khi xét xử chứ không bao trùm cả chức năng điều 

tra, chức năng công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong điều kiện thực 

tiễn ở Việt Nam hiện nay, quyền tư pháp nên được hiểu theo quan điểm trên, xuất phát 

từ một số lý do cơ bản sau đây: 

- Thứ nhất, xuất phát từ cơ sở pháp lý, theo Điều 102 Hiến pháp năm 2013 không 

quy định Tòa án là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp, do đó có thể hiểu ngoài 

Tòa án còn có các cơ quan khác tham gia thực hiện quyền tư pháp, như Viện kiểm sát, 

Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án. Đặc biệt, trong lĩnh vực tố tụng hình sự, thẩm 

quyền xem xét, quyết định hoặc phê chuẩn áp dụng biện pháp bắt người trong giai đoạn 

điều tra, truy tố là thuộc nội dung của chức năng thực hành quyền công tố của Viện 

kiểm sát và là chức năng do Hiến pháp quy định: "Không ai bị bắt nếu không có quyết 

định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của VKSND, trừ trường hợp 

phạm tội quả tang. Việc bắt, giam giữ người do luật định"
1
. Theo đó, trong BLTTHS 

năm 2015 vẫn quy định các Cơ quan điều tra, VKS có thẩm quyền ban hành các quyết 

định có liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân, trong đó, đặc 

biệt là các quyền về tự do thân thể, nhà ở, đồ vật, thư tín, bắt, tạm giữ, tạm giam, khám 

xét nhà ở,… Những người sau đây có quyền ra lệnh, quyết định bắt bị can, bị cáo để 

tạm giam: a  Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Trường hợp này, 

lệnh bắt phải được VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành; b  Viện trưởng, Phó 

Viện trưởng VKSND và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp
2
. 

Tương tự như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 193 BLTTHS năm 2015, những 

người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật này, có quyền ra lệnh 

khám xét (khám xét người, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện , thu 

                                                 
1
 Khoản 2 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 

2
 Điểm a, b khoản 1 Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 
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giữ thư tín, điện tín,…). Trong khi các quyền này có ảnh hưởng lớn đến quyền con 

người, quyền công dân, thì lại chưa được Quốc hội giao cho Tòa án với tư cách là cơ 

quan thực hiện quyền tư pháp phán quyết hoặc kiểm tra việc ra phán quyết để bảo vệ 

quyền con người, quyền cơ bản của công dân. 

- Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn thực hiện quyền tư pháp, việc Tòa án thực hiện 

quyền tư pháp thực chất là việc Tòa án thực hiện quyền xem xét (thông qua phiên tòa 

hoặc phiên họp...), ra phán quyết về sự đúng, sai của các vụ việc, các tranh chấp và 

xem xét, ra phán quyết về tính hợp pháp các hành vi, quyết định tố tụng của các chủ 

thể có thẩm quyền trong quá trình giải quyết các vụ việc theo thủ tục tố tụng tư pháp. 

Hoạt động thực hiện quyền tư pháp của Tòa án nhân dân chỉ xảy ra khi vụ việc được 

chuyển đến Tòa án xem xét, giải quyết và hoàn toàn độc lập với hoạt động điều tra 

của cơ quan điều tra, hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 

của VKS.  

  b. Khái niệm kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 

quyền tư pháp 

Kiểm soát quyền lực nhà nước có thể hiểu là hoạt động của các chủ thể trong xã 

hội được xác lập trên cơ sở tác động đến đối tượng chịu sự kiểm soát nhằm theo dõi, 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đối tượng đó, để 

bảo đảm các yêu cầu về quyền lực nhà nước được thực thi đúng pháp luật và đạt hiệu 

quả cao nhất. Như vậy, đối tượng chịu sự kiểm soát quyền lực nhà nước là các cơ quan 

được nhà nước trao quyền như cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp. 

Xuất phát từ quy định của pháp luật, cơ chế kiểm soát bên trong bộ máy nhà nước, 

kiểm soát lẫn nhau và có tính cân bằng giữa các cơ quan mang quyền lực nhà nước sẽ 

đem lại hiệu quả cao nhất. Quyền  lực  nhà  nước phải được  thực  hiện  bởi  các  cơ  

quan trong bộ máy nhà nước, với những con người cụ thể trong cơ quan nhà nước đó. 

Do đó, việc thực thi quyền lực nhà nước cụ thể phụ thuộc vào phương thức tổ chức bộ 

máy nhà nước và con người trong bộ máy. Nếu như chủ thể được trao quyền (Cơ quan, 

cá nhân có thẩm quyền) không thực thi đúng quyền lực, hoặc sử dụng quyền lực vì 

mục đích vụ lợi thì sức mạnh của quyền lực nhà nước sẽ gây nguy hiểm cho xã hội. Vì 

thế, để bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quyền tự do con người được tôn trọng, bảo vệ, 

bảo đảm; để cá nhân, tổ chức và xã hội không phải gánh chịu những hành vi sai phạm 

từ  phía cơ quan nhà  nước  thì  phải  có  cơ  chế  kiểm  soát  việc  thực  hiện  quyền  

lực  nhà  nước, kiểm soát hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và kiểm 

soát hành vi của công chức, viên chức nhà nước. Mặt khác, kiểm soát quyền lực của 

các cơ quan và cá nhân được nhà nước trao quyền cũng nhằm hạn chế hành vi chuyên 

quyền, độc quyền và lạm quyền của những chủ thể này mang lại tính hiệu quả và hiệu 

lực của bộ máy nhà nước. Từ những phân tích nêu trên và những luận giải về quyền tư 

pháp đã nêu, có thể hiểu: Kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 

quyền tư pháp là hoạt động có chủ đích của các chủ thể mang quyền lực nhà nước, với 
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tổng thể những phương tiện tổ chức và pháp lý thông qua việc theo dõi, kiểm tra, giám 

sát nhằm hạn chế nguy cơ sai phạm, ngăn chặn, xử lý những hành vi lạm quyền, vi 

phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tham gia thực hiện quyền tư 

pháp, bảo đảm cho quyền lực tư pháp được thực hiện đúng mục đích, hiệu lực, hiệu 

quả, hướng đến mục tiêu xây dựng nền tư pháp liêm chính, dân chủ.  

c. Đặc điểm của kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 

quyền tư pháp 

 Từ định nghĩa nêu trên, có thể đưa ra một số đặc điểm của kiểm soát giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp như sau: 

Thứ nhất, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư 

pháp là hoạt động có chủ đích của các chủ thể mang quyền lực nhà nước. Dưới 

phương diện tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước nói 

chung và kiểm soát quyền lực tư pháp (quyền tư pháp) đều có chủ đích, ý định rõ ràng. 

Như vậy, chủ thể mang quyền lực nhà nước thực hiện kiểm soát quyền tư pháp bao 

gồm các cơ quan nhà nước nằm ngoài hệ thống cơ quan tư pháp như Quốc hội, Chủ 

tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Chính quyền địa phương và cả chính các 

cơ quan bên trong hệ thống cơ quan tư pháp như Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa 

án, Cơ quan thi hành án thực hiện kiểm soát và thông qua cơ chế kiểm soát nội bộ. 

Thứ hai, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp 

được tiến hành thông qua các hình thức theo dõi, kiểm tra, giám sát bằng tổng thể 

những phương tiện tổ chức và pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước như 

Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát….Đây là các hình thức hoạt động phổ 

biến nhất đối với các cơ quan nhà nước khi thực hiện hoạt động kiểm soát quyền lực, 

đồng thời nó cũng là công việc chính của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhằm 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Về phương tiện tổ 

chức các cơ quan trong bộ máy nhà nước được thiết kế theo hệ thống và cơ cấu chặt 

chẽ, có đầy đủ về nguồn nhân lực để thực thi nhiệm vụ kiểm soát. 

Thứ ba, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp 

nhằm mục đích hạn chế nguy cơ sai phạm, ngăn chặn, xử lý những hành vi lạm quyền, 

vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tham gia thực hiện quyền 

tư pháp. Nhánh quyền tư pháp cần được kiểm soát, vì nó có vai trò quan trọng trong 

bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Nếu có hành vi lạm quyền, 

vi phạm pháp luật trong thực thi quyền tư pháp thì hậu quả rất nghiêm trọng cho nhà 

nước và xã hội. Kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư 

pháp cũng nhằm mục đích chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân. 

Thứ tư, Kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp 
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có ý nghĩa bảo đảm cho quyền lực tư pháp được thực hiện đúng mục đích, hiệu lực, 

hiệu quả, hướng đến mục tiêu xây dựng nền tư pháp liêm chính, dân chủ, vì con người. 

Điều này là hoàn toàn đúng đắn vì có kiểm soát quyền tư pháp tốt mới đạt được mục 

đích tổ chức và hoạt động các cơ quan nhà nước, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của 

quyền lực nhà nước nói chung và quyền lực tư pháp nói riêng. Như vậy, kiểm soát 

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp là yếu tố quan trọng để 

đảm bảo quyền lực nhà nước được thực hiện nghiêm chỉnh và đúng đắn. 

2. Nội dung kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện quyền 

tƣ pháp 

a. Về phạm vi kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 

quyền tư pháp. 

Việc xác định phạm vi hoạt động kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc 

thực hiện quyền tư pháp cũng để các cơ quan được giao quyền đề cao trách nhiệm thực 

thi quyền lực nhà nước và tự kiểm tra việc thực hiện quyền lực nhà nước được giao 

của mình. Ở nước ta, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước được xác định như sau: 

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp
1
. Như vậy 

kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp chính là kiểm 

soát việc thực hiện quyền tư pháp của các cơ quan nhà nước và phạm vi kiểm soát là 

trong hoạt động tư pháp. Hoạt động tư pháp bao gồm nhiều hoạt động cụ thể do các cơ 

quan tham gia thực hiện quyền tư pháp tiến hành như hoạt động của cơ quan điều tra, 

hoạt động của VKS, hoạt động của Tòa án và hoạt động của Cơ quan thi hành án 

xuyên suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án hình sự, 

việc vụ dân sự, hành chính, kinh doanh, lao động, thương mại, hôn nhân, gia đình… 

Do vậy, khi nói kiểm soát hoạt động tư pháp thì cũng giống như kiểm soát quyền lực 

nội tại trong nhà nước, tức nói tới một cơ chế kiểm soát từ cao xuống thấp các thiết 

chế nhà nước, mỗi thiết chế được phân công, phân nhiệm thực hiện những quyền giám 

sát nhất định, trong đó Quốc hội đóng vai trò cao nhất xuất phát từ vị trí cơ quan 

quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt 

động của Nhà nước, thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội. Các cơ quan quyền lực nhà nước tự mình và thông qua các 

cơ quan khác để giám sát và các cơ quan được thông qua đó được coi là những hình 

thức giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước. 

b. Về chủ thể kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền 

tư pháp. 

Như vậy, từ những phân tích nêu trên về quyền tư pháp, cơ quan tư pháp, xét ở 
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phương diện cụ thể, chủ thể kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 

quyền tư pháp có thể chia thành hai loại chủ yếu sau đây:  

Một là, các cơ quan bên ngoài hệ thống cơ quan tư pháp, đó là sự kiểm soát của 

các cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, nguyên thủ quốc gia, 

các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước. 

Hai là, các cơ quan bên trong hệ thống cơ quan tư pháp, đó là sự kiểm soát giữa 

các cơ quan cùng thực hiện quyền tư pháp và sự kiểm soát mang tính nội bộ (tự kiểm 

soát) của các cơ quan đó. 

Theo Hiến pháp năm 2013 và pháp luật hiện hành, kiểm soát giữa các cơ quan 

nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp được tiến hành như sau:  

- Kiểm soát của các cơ quan bên ngoài hệ thống cơ quan tư pháp. Đó là sự kiểm 

tra, giám sát của Quốc hội (tự mình và thông qua các cơ cấu của Quốc hội và đại biểu 

Quốc hội), Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Hội đồng nhân dân đối với 

hoạt động tư pháp. 

- Kiểm soát của các cơ quan bên trong hệ thống cơ quan tư pháp, bao gồm: 

+ Sự kiểm tra, giám sát của Tòa án đối với hoạt động điều tra của Cơ quan điều 

tra, hoạt động thực hành quyền công tố của VKSND   

+ Sự kiểm tra, giám sát của VKSND đối với hoạt động điều tra của Cơ quan điều 

tra, hoạt động xét xử của TAND, hoạt động thi hành án (thuộc Bộ Công an và Bộ Tư 

pháp). 

+ Kiểm tra, giám sát mang tính nội bộ (tự kiểm soát) của Cơ quan điều tra, 

VKSND, TAND, Cơ quan thi hành án (hình sự và dân sự).  

c. Về đối tượng của kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 

quyền tư pháp. 

Trong hoạt động tư pháp, các chủ thể cùng tham gia thực hiện quyền tư pháp bao 

gồm hai nhóm chủ thể là cơ quan và cá nhân được trao quyền lực thực thi nhiệm vụ, 

quyền hạn do pháp luật quy định. Như vậy, đối tượng của kiểm soát giữa các cơ quan 

nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp là toàn bộ hoạt động của hệ thống các cơ 

quan tư pháp từ trung ương đến địa phương và hoạt động thực thi nhiệm vụ của đội 

ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp này, cụ thể đó là: 

+ Việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan tư pháp. Dưới góc độ 

Hiến pháp và pháp luật, kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền tư 

pháp sẽ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân thông qua 

việc tuân thủ đúng quy định của Hiến pháp. Đồng thời, kiểm soát quyền tư pháp phải 

bảo đảm toàn bộ hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp 

tuân thủ theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Hoạt động thực thi quyền tư 

pháp của cán bộ tư pháp, đảm bảo họ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy 
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định của Hiến pháp và pháp luật. Việc kiểm soát cán bộ, công chức thực hiện quyền tư 

pháp thông qua theo dõi, xem xét, kiểm tra, giám sát các quyết định, hành vi của các chủ 

thể thực thi quyền tư pháp, điều này có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong hạn chế, 

ngăn ngừa, phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực và hành vi vi phạm pháp luật. 

+ Quy trình lựa chọn, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức nhà nước trong các 

cơ quan thực hiện quyền tư pháp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật, đồng thời bảo đảm phẩm chất, năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ… Đây là hoạt động rất quan trọng, hoạt động đầu vào của quá trình thực hiện 

quyền lực tư pháp trong các cơ quan tư pháp. Nếu làm tốt công tác tuyển chọn, bổ 

nhiệm, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức sẽ góp phần to lớn cho việc nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động thực thi quyền tư pháp của các cơ quan tư pháp. Do vậy, 

cần phải kiểm soát quy trình này một cách chặt chẽ, đặc biệt cần tăng cường hoạt động 

đánh giá, kiểm định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp. 

+ Tính hợp pháp các hành vi, quyết định tư pháp của các cơ quan thực thi quyền 

tư pháp. Tính hợp pháp các hành vi, quyết định tư pháp của các cơ quan thực thi quyền 

tư pháp là việc các thực hiện hành vi tư pháp, ban hành các quyết định tư pháp, có thể 

có cả hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan thực thi quyền 

tư pháp phải phù hợp với quy định của pháp luật, không trái với pháp luật. Trên thực 

tế để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan tư pháp cần thực hiện hành 

vi tư pháp và ban hành quyết định tư pháp. Chẳng hạn, Cơ quan điều tra thực hiện 

hành vi hỏi cung bị can, ghi lời khai người làm chứng, ban hành Kết luận điều tra. Do 

đó, để kiểm soát các hành vi tư pháp, quyết định tư pháp của các cơ quan thực thi 

quyền tư pháp thì cần phải xem xét, đánh giá, kiểm tra các hành vi, quyết định tư pháp 

trên có phù hợp, đúng quy định pháp luật hay không, có hành vi, quyết định nào trái 

pháp luật hay không. 

3. Phƣơng thức kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện 

quyền tƣ pháp   

Phương thức kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư 

pháp là cách thức và phương pháp mà các chủ thể (các cơ quan trong bộ máy nhà 

nước) thực hiện việc kiểm soát quyền tư pháp. Phương thức kiểm soát giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp có thể chia thành: Phương thức 

kiểm soát từ phía các cơ quan nhà nước nằm ngoài hệ thống các cơ quan thực hiện 

quyền tư pháp và Phương thức kiểm soát từ phía nội bộ hệ thống các cơ quan thực 

hiện quyền tư pháp. 

3.1. Phương thức kiểm soát của các cơ quan nhà nước nằm ngoài hệ thống 

các cơ quan thực hiện quyền tư pháp 

Đối với các cơ quan nằm ngoài hệ thống các cơ quan thực hiện quyền tư pháp, 

hoạt động giám sát của các cơ quan này thường mang tính chất chính trị hơn là mang 
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tính chất chuyên môn bởi đặc thù theo chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, hoạt động 

kiểm soát quyền lực của các cơ quan này vẫn có hiệu quả tương đối trong một số 

trường hợp nhất định, trong đó, cần đề cao và phát huy vai trò của Quốc hội trong 

giám sát quyền lực tư pháp. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi xin trình bày một số cơ 

quan điển hình thực hiện việc giám sát đối với nhánh quyền lực tư pháp này, đó là 

Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ. 

a. Quốc hội kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp  

Xuất pháp từ những quy định về vị trí pháp lý của Quốc hội, Hiến pháp năm 

2013 quy định chức năng của Quốc hội là thực hiện quyền giám sát tối cao đối với 

hoạt động của nhà nước. Theo đó, Quốc hội sẽ kiểm soát hoạt động tư pháp thông qua 

việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, Quốc hội giám 

sát việc thực hiện quyền tư pháp của TAND, VKSND được quy định trong Luật hoạt 

động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
1
 

  Về chủ thể giám sát của Quốc hội, theo Hiến pháp 2013 là Quốc hội, 

UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và Đoàn 

đại biểu Quốc hội. Trong đó, tính độc lập tương đối và tính chủ động của Hội đồng 

Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng giám sát cũng 

được Hiến pháp 2013 quy định một cách khá rõ ràng không phụ thuộc nhiều vào sự 

phân công của UBTVQH như các quy định của những bản Hiến pháp trước đây.  

Về đối tượng chịu sự giám sát của Quốc hội, theo Hiến pháp 2013 là TAND tối 

cao, Chánh án TAND tối cao, VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Theo đó, 

Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo 

công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm và báo 

cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công 

tác của Chánh án các Tòa án khác và của Viện trưởng các VKS khác do luật định. 

(khoản 2 Điều 105 và khoản 2 Điều 108) 

Về phạm vi giám sát, Hiến pháp 2013 quy định cụ thể hơn bằng cách phân định 

phạm vi hoạt động giám sát của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc 

hội. Qua đó, tính chuyên môn trong quá trình giám sát của Quốc hội cũng được nâng 

lên thông qua sự tham gia giám sát, nghiên cứu, thẩm tra của các Uỷ ban của Quốc 

hội. Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có thể chủ động trong việc thực 

hiện chức năng giám sát của Quốc hội, khắc phục tính thụ động và sự trùng lặp trong 

chương trình giám sát của Quốc hội. 

Về hình thức giám sát, theo Hiến pháp 2013, Quốc hội thực hiện chức năng giám 

sát của mình qua các hình thức giám sát cơ bản: xét báo cáo, chất vấn và trả lời chất 

vấn, thành lập các đoàn giám sát tại địa phương, giám sát việc ban hành văn bản, giám 

                                                 
1
 Điều 4, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 
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sát việc giải quyết khiếu nại và tố cáo của công dân và cử tri. Có thể nói rằng so với 

các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp 2013 là bản Hiến pháp trao cho Quốc hội 

nhiều hình thức giám sát nhất, đặc biệt với mỗi hình thức giám sát lại được áp dụng 

bằng mỗi loại chủ thể khác nhau và đối tượng chịu sự giám sát khác nhau. Đặc biệt đại 

biểu Quốc hội có thể thực hiện quyền giám sát bằng hình thức chất vấn bất cứ lúc nào 

kể cả khi Quốc hội không họp. Hình thức giám sát việc ban hành các văn bản của các 

cơ quan tư pháp cũng là một quy định thể hiện tính ưu việt của Hiến pháp 2013. 

Về hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội là quyền miễn nhiệm, 

bãi nhiệm đối với tất cả đối tượng, chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn như: 

Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC. Quốc hội có quyền “Bỏ phiếu tín 

nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn” (khoản 

8 Điều 70 Hiến pháp năm 2013). Điều này thể hiện Quốc hội có thái độ rõ ràng trước 

kết quả của hoạt động giám sát của mình. Do đó, hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ 

đi vào chiều sâu, thực chất hơn. 

Như vậy, Quốc hội kiểm soát hoạt động của Tòa án và VKS thông qua xét báo 

cáo của TAND tối cao, VKSND tối cao; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND 

tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 

chức Thẩm phán TAND tối cao; Bãi bỏ văn bản của TAND tối cao, VKSND tối cao 

trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (Điều 70 Hiến pháp năm 2013). Cụ 

thể hóa quy định của Hiến pháp, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân năm 2015 quy định tại khoản 2 Điều 21 thẩm quyền của Quốc hội trong việc 

xem xét kết quả giám sát đó là: Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án TAND tối cao, Viện 

trưởng VKSND tối cao. 

b. Chủ tịch nước kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp  

Chủ tịch nước kiểm soát hoạt động của Tòa án và VKS thông qua quyền đề nghị 

Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND 

tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm 

phán TAND tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án TAND tối cao, 

Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên VKSNDtối cao. (Điều 

88 Hiến pháp năm 2013). Bên cạnh đó, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND 

tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Chủ tịch nước (Điều 105 và Điều 

108 Hiến pháp năm 2013). Qua đó, phạm vi kiểm soát quyền tư pháp của Chủ tịch 

nước hạn chế hơn so với Quốc hội, tuy nhiên ở mức độ nhất định, chủ tịch nước vẫn 

giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát việc thực thi quyền tư pháp. 

c. Chính phủ kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp  

Theo khoản 4 Điều 23 Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định Chính phủ thống 

nhất quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà 
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nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc 

trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa 

phương. Trên cơ sở đó, Chính phủ kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp đối với đội 

ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp về số lượng, cơ cấu, tổng biên chế của 

ngành Tòa án và VKS. Bên cạnh đó, Theo khoản 5 Điều 23 Luật tổ chức Chính phủ năm 

2015 quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chế độ tiền 

lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong 

các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Theo đó, Chính phủ kiểm soát kinh 

phí đối với hoạt động của hệ thống các Tòa án nhân dân (Điều 95, 96 Luật tổ chức 

TAND năm 2014) và Viện kiểm sát nhân dân (Điều 94, Điều 96 Luật tổ chức VKSND 

năm 2014). 

3.2. Phương thức kiểm soát bên trong hệ thống các cơ quan thực hiện quyền 

tư pháp 

a. VKSND kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp 

VKSND có quyền kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước đối với các cơ 

quan tư pháp. Theo đó, VKSND có trách nhiệm kiểm sát chặt chẽ, thường xuyên đối 

với cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan thi hành án và các cơ quan khác trong hoạt động 

tư pháp. Với quy định VKSND thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Hiến 

pháp năm 2013 đã khẳng định vị trí của VKSND là thiết chế độc lập, chuyên trách 

trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Cụ 

thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã có những 

sửa đổi, bổ sung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho VKSND thực hiện tốt chức năng 

của mình, đó là hệ thống nhiệm vụ được quy định rõ ràng trong Luật, tổ chức bộ máy, 

đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, các quyền năng chế ước thực sự 

hiệu quả và chế độ trách nhiệm phù hợp, tương xứng. Cụ thể như sau: 

- Một là, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 đã quy định trực tiếp về đối tượng, 

nội dung, phạm vi, mục đích của kiểm sát hoạt động tư pháp
1
. Quy định này khẳng 

định tư tưởng xuyên suốt bất kỳ ở đâu và khi nào có hoạt động tư pháp thì ở đó có 

trách nhiệm kiểm sát của VKSND, trách nhiệm này xuất hiện này từ khi bắt đầu và 

luôn song hành với việc thực hiện hoạt động tư pháp. Đây là một hình thức kiểm soát 

quyền lực đối với các cơ quan tư pháp, mà VKSND là chủ thể kiểm soát nhằm đảm 

bảo cho hoạt động của các cơ quan tư pháp được thực hiện một cách đúng đắn, nghiêm 

chỉnh, hạn chế việc lạm quyền từ phía các cơ quan này.  

 Hai là, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định về việc thực hiện quyền kiến 

nghị, quyền kháng nghị của VKSND
2
, đó là các quyền năng pháp lý cơ bản trong việc 

kiểm sát hoạt động tư pháp. Như vậy, với quy định này không chỉ khắc phục được 
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 Khoản 1 Điều 4 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 

2
 Điều 5 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 
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những bất cập của thực tiễn mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quy định cụ 

thể các quyền của VKSND trong các Bộ luật, luật về tố tụng tư pháp hoặc chuyên 

ngành khác, qua đó tăng cường hiệu quả quan hệ phối hợp – kiểm soát quyền lực giữa 

VKSND với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, Luật 

Tổ chức VKSND năm 2014 đã quy định rõ cơ chế trách nhiệm của VKSND và của 

cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên VKSND, đó là trách nhiệm báo với cơ quan, 

người có thẩm quyền; trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn khi có thiệt hại xảy ra, cụ thể 

như sau:“Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát 

nhân dân phải có trách nhiệm Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại gây ra khi thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật”
1
.  

b. Kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp trong nội bộ các cơ quan tư pháp 

Kiểm soát trong nội bộ các cơ quan tư pháp là một phương thức quan trọng và có 

hiệu quả cao. Đặc trưng về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực thi quyền 

tư pháp sẽ quyết định nội dung và phạm vi chịu sự kiểm soát quyền lực tư pháp của cơ 

quan đó. Trong hệ thống các cơ quan thực hiện quyền tư pháp như: Cơ quan điều tra, 

VKS, Tòa án đều có vai trò giám sát lẫn nhau ở mức độ nhất định, vừa là chủ thể kiểm 

soát, vừa là đối tượng chịu sự kiểm soát. 

Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, VKS vừa thực hành quyền công tố vừa 

kiểm sát hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra. Để thực hiện chức năng thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra,Viện kiểm sát có quyền quyết định khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can, áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự, đề 

ra yêu cầu điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra, quyết định thay đổi, 

hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của cơ quan điều tra, phê chuẩn hoặc không phê 

chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra... Như vậy, mối quan hệ giữa VKS với Cơ 

quan điều tra là mối quan hệ phối hợp và chế ước lẫn nhau. 

Trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, VKS thực hiện việc kiểm sát hoạt động xét 

xử nhưng hoạt động của VKS cũng chịu sự kiểm soát của Tòa án. Thể hiện ở chỗ, tại 

phiên tòa, Tòa án có thể tuyên bị cáo không phạm tội; tuyên bị cáo được miễn trách 

nhiệm hình sự; ra bản án kết tội khác với tội mà VKS truy tố; quyết định loại và mức 

hình phạt khác với đề nghị của Viện kiểm sát; ra quyết định khởi tố vụ án (trong 

trường hợp thấy VKS bỏ lọt tội)... Mặt khác, các yêu cầu, đề nghị của VKS tại phiên 

tòa không có tính bắt buộc đối với Hội đồng xét xử, Hội động xét xử có thể chấp nhận 

hoặc không chấp nhận thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Viện kiểm sát. Sau phiên 

tòa, thông qua hoạt động kiểm sát xét xử, VKS có thể ban hành quyết định kháng nghị 

bản án, quyết định của Tòa án nhưng ngược lại, hoạt động kháng nghị của VKS cũng 

chịu sự kiểm soát của Tòa án bằng việc Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp 
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nhận kháng nghị khi xét xử vụ án theo các thủ tục tố tụng (theo thủ tục phúc thẩm, 

giám đốc thẩm hoặc tái thẩm). Đối với quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND tối 

cao thì không thể bị VKS kháng nghị.
1
 

- Trong nội bộ ngành kiểm sát  

+ Cơ chế tự kiểm soát trong nội bộ hệ thống VKSND được bảo đảm trước hết 

bằng chính nguyên tắc tập trung thống nhất – nguyên tắc đặc thù về tổ chức và hoạt 

động của VKSND. Thông qua việc quy định các nội dung của nguyên tắc này (tập 

trung tại Điều 7 và một số điều luật khác), Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã thể hiện 

rõ cơ chế tự kiểm soát ở từng cấp, giữa các cấp và trong toàn hệ thống VKS. Như vậy, 

nguyên tắc tập trung thống nhất với việc đặt vai trò lãnh đạo và trách nhiệm vào cá 

nhân Viện trưởng đã thiết lập trong hệ thống VKSND một cơ chế hoạt động kèm theo 

sự tự kiểm soát hết sức chặt chẽ. Viện trưởng VKSND phải chịu trách nhiệm về việc 

tổ chức đúng đắn và hiệu quả hoạt động của VKS cấp mình và cấp dưới; Viện trưởng 

VKSND tối cao chịu trách nhiệm cao nhất, cuối cùng về hoạt động của toàn ngành 

Kiểm sát nhân dân. 

+ Cơ chế tự kiểm soát trong nội bộ hệ thống VKSND còn được bảo đảm bởi 

nguyên tắc độc lập của VKSND, KSV khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Họat động 

tự kiểm soát sẽ nghiêm túc, khách quan và đúng đắn hơn nếu không có sự tác động của 

bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân, dưới bất kỳ hình thức nào vào hoạt động của VKS, 

KSV nhằm mục đích làm ảnh hưởng đến các quyết định hoặc cản trở hoạt động của 

VKS, KSV. Thực hiện đầy đủ nội dung của nguyên tắc tập trung thống nhất là bảo 

đảm quan trọng cho nguyên tắc độc lập. Với mục đích loại trừ sự tác động trái pháp 

luật từ bên ngoài và cả bên trong hệ thống, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 cũng quy 

định rõ: “Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp vào hoạt động 

thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân”
2
.  

+ Cơ chế tự kiểm soát bên trong nội bộ VKSND được bảo đảm bởi chế độ thanh 

tra, kiểm tra của cấp trên trong ngành kiểm sát. Để thực hiện điều này, cần phải có cơ 

chế thanh tra, kiểm tra, giám sát của VKS cấp trên đối với cấp dưới, của lãnh đạo VKS 

các cấp, VKSND tối cao đối với hoạt động của KSV các cấp và của toàn hệ thống Viện 

kiểm sát nhân dân. Đối với hoạt động này, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các đơn vị và viện kiểm sát cấp dưới. VKSND 

cần tiến hành kiện toàn tổ chức cán bộ, hoàn thiện thể chế, để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, chỉ 

đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Về chế độ thanh tra, kiểm tra, giám sát của VKS 

cấp trên đối với cấp dưới, của Viện trưởng VKS đối với KSV, cụ thể như sau: 
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* Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm 

minh đối với vi phạm pháp luật của Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao
1
  

* Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm 

pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới
2
. 

* Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp 

huyện có quyền thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp mình
3
. 

- Trong nội bộ ngành tòa án 

Tòa án là một hệ thống có những nguyên tắc hoạt động rất đặc thù nhằm hạn chế 

sự lạm dụng quyền lực, tránh oan sai, hạn chế tối đa mức thấp nhất những sai sót trong 

áp dụng pháp luật, có thể coi là cơ chế tự kiểm soát trong nội bộ ngành tòa án. Các 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án được quy định trong Hiến pháp năm 2013 

và luật tổ chức TAND năm 2014 như: Việc xét xử sơ thẩm của TAND có Hội thẩm 

tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc 

lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào 

việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm; Toà án nhân dân xét xử công khai. Trong 

trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ 

người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, 

TAND có thể xét xử kín; Toà án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ 

trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn; Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo 

đảm; Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm; Quyền bào chữa của bị can, bị 

cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm.  Về tổ chức, các tòa 

án nhân dân được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử. Kiểm soát việc thực hiện 

quyền tư pháp trong nội bộ tòa án còn được thực hiện theo nguyên tắc giám đốc thẩm, 

tái thẩm. Theo đó, các TAND cấp cao và TAND tối cao có quyền xét xử theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tái thẩm đối với hoạt động xét xử của tòa án cấp dưới, như một hoạt 

động kiểm tra, giám sát các tòa án sơ thẩm, phúc thẩm. Khi thực hiện quyền hạn đó, 

các tòa án cấp cao và tòa án tối cao có quyền xem xét mức độ sai phạm của bản án bị 

kháng nghị, nếu phát hiện sai sót thì có thể tuyên hủy bản án và thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Như vậy, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư 

pháp theo Hiến pháp năm 2013 là vấn đề hết sức quan trọng trong tổ chức thực hiện 

quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Với những nội dung đã trình bày trong bài 

viết về khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương thức kiểm soát giữa các cơ quan nhà 
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nước trong việc thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013, chúng tôi cho rằng 

trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện về mặt lý luận và pháp lý để thống nhất nhận 

thức và “luật hóa” một số khái niệm như “quyền tư pháp”, “cơ quan tư pháp”, “hoạt 

động tư pháp”, “kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp”, nhằm đảm bảo tính hợp 

hiến, hợp pháp trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, phát huy hiệu lực, hiệu 

quả các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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