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Khái niệm
* Khái niệm về quản lý
Hiện nay có nhiều cách giải thích thuật ngữ quản lý, có quan niệm cho rằng quản lý là
cai trị; cũng có quan niệm cho rằng quản lý là điều hành, điều khiển,chỉ huy [15]. Quan
niệm chung nhất về quản lý được nhiều người hấp nhận do điều khiển học đưa ra như
sau: Quản lý là sự tác động định hướng bất kỳ lên một hệ thông nào đó nhằm trật tự hóa
và hướng nó phát triển phù hợp với những quy luật nhất định. Quan niệm này không
những phù hợp với hệ thống máy móc thiết bị, cơ thể sống, mà còn phù hợp với một tập
thể người, một tổ chức hay một cơ quan nhà nước [9].
Loại hình thứ nhất:là việc con người điều khiển các vật hữu sinh không phải con người,
để bắt chúng phải thực hiện ý đồ của người điều khiển. Loại hình này được gọi là quản
lý sinh học, quản lý thiên nhiên, quản lý môi trường... Ví dụ con người quản lý vật nuôi,
cây trồng...
Loại hình thứ hai: là việc con người điều khiển các vật vô tri vô giác để bắt chúng thực
hiện ý đồ của người điều khiển. Loại hình này được gọi là quản lý kỹ thuật. Ví dụ, con
người điều khiển các loại máy móc...
Loại hình thứ ba: là việc con người điều khiển con người. Loại hình này được gọi là
quản lý xã hội (hay quản lý con người).
Quản lý xã hội được Mác coi là chức năng quản lý đặc biệt được sinh ra từ tính chất xã
hội hoá lao động. Hiện nay, khi nói đến quản lý, thường người ta chỉ nghĩ đến quản lý
xã hội. Vì vậy sau đây chúng ta chỉ nghiên cứu loại hình quản lý thứ ba này, tức là quản
lý xã hội.
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Từ đó có thể đưa ra khái niệm quản lý theo nghĩa hẹp (tức là quản lý xã hội)như
sau:Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động
của con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục đích đã đề ra và
đúng ý chí của người quản lý [15].
Quản lý Xã hội là một yếu tố hết sức quan trọng không thể thiếu trong đời sống xã hội.
Xã hội phát triển càng cao thì vai trò của người quản lý càng lớn và nội dung quản lý
càng phức tạp.
Trong công tác quản lý có rất nhiều yếu tố tác động, nhưng đặc biệt lưu ý tới 5 yếu tố
sau đây [15] :
Thứ nhất là yếu tố xã hội hay yếu tố con người: Yếu tố này xuất phát từ bản chất con
người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Mọi sự phát triển của xã hội đều thông qua
hoạt động của con người. Các cơ quan, các viên chức lãnh đạo quản lý cần phải giải
quyết một cách đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực lực các mối quan hệ xã hội giữa
người và người trong mọi lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước.
Thứ hai là yếu tố chính trị: Yếu tố chính trị trong quản lý đòi hỏi những người quản lý
phải quán triệt tư tưởng, phải biết mình quản lý cho giai cấp nào, cho nhà nước nào mà
xác định theo chủ trương, chính sách nào.
Thứ ba là yếu tố tổ chức: Tổ chức là khoa học về sự thiết lập các mối quan hệ giữa
những con người để thực hiện một công việc quản lý. Đó là sự sắp đặt một hệ thống bộ
máy quản lý, quy định chức năng và thẩm quyền cho từng cơ quan trong bộ máy ấy.
Thứ tư là yếu tố quyền uy: Quyền uy là thể thống nhất giữa quyền lực và uy tín trong
quản lý. Quyền lực là công cụ để quản lý bao gồm một hệ thống pháp luật, điều lệ quy
chế, nội quy, kỷ luật, kỷ cương... Uy tín là phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững
vàng, có kiến thức và năng lực, biết tổ chức và điều hành công việc trung thực, thẳng
thắn, có lối sống lành mạnh, có khả năng đoàn kết, có phong cách dân chủ tập thể, có ý
thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, nói đi đôi với làm, được quần chúng tín nhiệm. Chỉ có
quyền lực hoặc chỉ có uy tín thì chưa đủ để quản lý, người quản lý cần có cả hai mặt thì
quản lý mới đạt hiệu quả.
Thứ năm là yếu tố thông tin: Trong quản lý thông tin là nguồn, là căn cứ để ra quyết
định quản lý nhằm mang lại hiệu quả. Không có thông tin chính xác và kịp thời người
quản lý sẽ bị tụt hậu, không bắt kịp nhịp độ phát triển của xã hội.
Trong 5 yếu tố trên yếu tố xã hội, yếu tố chính trị là yếu tố xuất phát, là mục đích chính
trị của quản lý; còn tổ chức, quyền uy, thông tin là 3 yếu tố biện pháp kỹ thuật và nghệ
thuật quản lý.
* Khái niệm về quản lý nhà nước [15]
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Trong hệ thống các chủ thể quản lý xã hội Nhà nước là chủ thể duy nhất quản lý xã hội
toàn dân, toàn diện bằng pháp luật. Cụ thể như sau:
-Nhà nước quản lý toàn dân là nhà nước quản lý toàn bộ những người sống và làm việc
trên lãnh thổ quốc gia, bao gồm công dân và những người không phải là công dân.
Nhà nước quản lý toàn diện là nhà nước quản lý toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã
hội theo nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thồ. Nhà nước
quản lý toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội có nghĩa là các cơ quan quản lý điều chỉnh
mọi khía cạnh hoạt động của xã hội trên cơ sở pháp luật quy định.
-Nhà nước quản lý bằng pháp luật là nhà nước lấy pháp luật làm công cụ xử lý các hành
vi vi phạm pháp luật theo luật định một cách nghiêm minh.
Vậy Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, được sử
dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của
con người để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội, trật tự pháp luật nhằm thực
hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.
Quản lý xã hội là thực hiện các chức năng tổ chức nhằm tạo những điều kiện cần thiết
để đạt những mục đích đề ra trong quá trình hoạt động chung của con người trong xã
hội. Vì vậy, từ khi xuất hiện nhà nước, quản lý xã hội được nhà nước đảm nhận. Nhưng,
quản lý xã hội không chỉ do nhà nước với tư cách là một tổ chức chính trị đặc biệt thực
hiện, mà còn do tất cả các bộ phận khác cấu thành hệ thống chính trị thực hiện như: các
chính đảng, tổ chức xã hội... Ở góc độ hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội, chủ thể quản
lý xã hội còn là gia đình, các tổ chức tư nhân.
Quản lý nhà nước là các công việc của nhà nước, được thực hiện bởi tất cả các cơ quan
nhà nước; cũng có khi do nhân dân trực tiếp thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu hoặc do
các tổ chức xã hội, các cơ quan xã hội thực hiện nếu được nhà nước giao quyền thực
hiện chức năng nhà nước. Quản lý nhà nước thực chất là sự quản lý có tính chất nhà
nước, do nhà nước thực hiện thông qua bộ máy nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước
nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Chính phủ là hệ thống cơ quan được thành
lập để chuyên thực hiện hoạt động quản lý nhà nước.
* Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước [15]
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động hành chính của cơ quan thực thi quyền lực
nhà nước (quyền hành pháp) để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội
theo quy định của pháp luật, đó là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. Tuy hệ thống
các cơ quan: quyền lực, xét xử và kiểm sát thực hiện quyền lập pháp và tư pháp không
thuộc hệ thống quản lý hành chính nhà nước nhưng trong cơ chế vận hành của nó cũng
có công tác hành chính như chế độ công vụ, công tác tổ chức cán bộ... và phần công tác
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này cũng phải tuân thủ những quy định thống nhất của nền hành chính nhà nước. Quyền
hành pháp có 2 nội dung:
-Một là lập quy được thực hiện bằng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để
hướng dẫn thực hiện pháp luật.
-Hai là quản lý hành chính nhà nước tức là tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động
kinh tế - xã hội để đưa luật pháp vào đời sống xã hội.
Các cơ quan hành chính nhà nước thực thi quyền hành pháp, không có quyền lập pháp
và tư pháp nhưng góp phần quan trọng vào quá trình lập pháp và tư pháp Như vậy, tổ
chức và hoạt động hành chính có phạm vi rộng hơn việc thực thi quyền hành pháp.
Nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật chứ không chỉ bằng đạo lý. Pháp luật là thể
chế hoá đường lối chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân, phải được thực
hiện thống nhất trong cả nước; tuân theo pháp luật là chấp hành đường lối, chủ trương
của Đảng.
Như vậy, có thể hiểu: Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành
pháp của Nhà nước, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp
luật nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy
trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện những chức
năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
tổ quốc xã hội chủ nghĩa, do các cơ quan trong hệ thông quản lý hành chính từ Chính
phủ ở Trung ương xuống Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương tiên hành. Từ khái
niệm về quản lý hành chính nhà nước như trên, chúng ta thấy quản lý hành chính có 3
nội dung sau:
Quản lý hành chính nhà nước là sự hoạt động thực thi quyền hành pháp: Hành pháp
là một trong ba quyền của quyền lực nhà nước thống nhất mang tính quyền lực chính
trị. Chính phủ với tư cách là cơ quan hành pháp cao nhất (cơ quan chấp hành của Quốc
hội) thực hiện quyền hành pháp cao nhất đối với toàn dân, toàn xã hội. Nhưng, Chính
phủ thực hiện chức năng của mình thông qua hệ thống thể chế hành. chính của nền hành
chính nhà nước cao nhất. Hành pháp là quyền lực chính trị; quản lý hành chính nhà nước
là thực thi quyền hành pháp, nó phục tùng và phục vụ quyền hành pháp nhưng bản thân
nó không phải là quyền lực chính trị.
Quản lý hành chính là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh: Trong quản lý hành chính
nhà nước, chức năng tổ chức là quan trọng nhất vì không có tổ chức thì không thể quản
lý được. Nhà nước phải tổ chức như thế nào để mọi người đều có vị trí tích cực đối với
xã hội, góp phần tạo ra lợi ích cho xã hội. Điều chỉnh là quy định về mặt pháp lý thể
hiện bằng các quyết định quản lý về quy tắc, tiêu chuẩn, biện pháp... nhằm tạo ra sự phù
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hợp giữa chủ thể và khách thể quản lý, tạo sự cân bằng, cân đối giữa các mặt hoạt động
của quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người.
Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động bằng quyền lực nhà nước: Sự tác động
bằng quyền lực nhà nước là sự tác động bằng pháp luật theo nguyên tắc pháp chế. Quyền
lực nhà nước mang tính mệnh lệnh đơn phương và tính tổ chức rất cao. Pháp luật phải
được chấp hành nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Bản chất quản lý hành chính nhà nước: Bản chất của quản lý hành chính nhà nước là
hoạt động chấp hành và điều hành. Điều hành là việc chỉ đạo trực tiếp đối tượng bị quản
lý. Trong hoạt động điều hành, cơ quan quản lý có thể đụng những hình thức tác động
trực tiếp và những hình thức ít mang tính pháp lý.Chấp hành thể hiện ở việc thực thiệnh
trên tực từếcác luật và các văn bản mang tính luật của nhà nước.
Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước [9], [15]
Quản lý hành chính nhà nước mang những đặc điểm chủ yếu sau:
Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực, tính tổ chức và tính mệnh lệnh đơn
phương của nhà nước: Khách thể quản lý phải phục tùng chủ thể quản lý một cách
nghiêm túc; nếu không, phải truy cứu trách nhiệm và xử lý theo pháp luật một cách
nghiêm minh, bình đẳng.
Quản lý hành chính nhà nước có mục tiêu chiến lược, có chương trình và có kê' hoạch
để thực hiện mục tiêu: Đặc điểm này đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải có chương
trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; có chỉ tiêu và biện pháp cụ thểđể thực
hiện các chỉ tiêu.
Quản lý hành chính nhà nước có tính chủ động, tính sáng tạo và linh hoạt cao: Tính
chủ động, sáng tạo thể hiện ở hoạt động xây dựng các văn bản pháp quy hành chính điều
chỉnh các hoạt động quản lý, điều chỉnh những quan hệ mới phát sinh chưa ổn định và
chưa được luật điều chỉnh. Nó được quy định bởi chính bản thân sự phức tạp, phong phú
đa dạng của khách thể quản lý. Những khách thểđó là mọi mặt của đời sống xã hội luôn
biến động và phát triển, đòi hỏi phải ứng phó nhanh nhạy kịp thời, vận dụng sáng tạo
pháp luật, tìm kiếm biện pháp giải quyết mọi tình huống phát sinh một cách có hiệu quả.
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính dưới luật: Tính dưới luật thể hiện
ở chỗ bản thân hoạt động quản lý là hoạt động chấp hành pháp luật và điều hành trên
cơ sở luật. Các quyết định ban hành trong hoạt động quản lý nhà nước phải phù hợp với
pháp luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên, nếu mâu thuẫn sẽ bịđình
chỉ và bãi bỏ.
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động được đảm bảo về phương diện tổ chức bộ
máy và cơ sở vật chất mà trước hết là bộ máy cơ quan hành chính: Đây là hệ thống
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nhiều về số lượng cơ quan cũng như số lượng biên chế, phức tạp về tổ chức, cơ cấu và
rất đa dạng về chức năng, nhiệm vụ cũng như hình thức, phương pháp hoạt động. Đặc
điểm này thể hiện tiềm năng to lớn của quản lý hành chính nhà nước song cũng làm phát
sinh những ảnh hưởng tiêu cực do bộ máy quá cồng kềnh. Đồng thời, hoạt động quản lý
hành chính nhà nước được đảm bảo về nguồn lực và phương tiện tài chính dồi dào cũng
như các tài sản khác (nhà xưởng, thiết bị, máy móc...).
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính kinh tế: Hoạt động kinh tế là chức
năng quan trọng của bất kỳ nhà nước. Mọi nhà nước thực hiện chức năng quản lý hành
chính của mình cũng là nhằm phục vụ nền kinh tế đó, nên có thể nói quản lý hành chính
nhà nước mang tính kinh tế.
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính chính trị rõ rệt: Nhà nước là một
tổ chức chính trị thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và ý chí đó được các cơ quan nhà
nước đưa vào cuộc sống. Khi bộ máy nhà nước hoạt động, quản lý hành chính nhà nước
là những kênh thực hiện quyền lực nhà nước. Vì vậy, khi giải quyết bất cứ vấn đề nào
trong công tác quản lý hành chính luôn luôn phải tính đến nhiệm vụ và mục tiêu chính
trị.
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tính chuyên nghiệp, liên tục: Tính chuyên
nghiệp đòi hỏi cán bộ quản lý không chỉ cần có kiến thức và lý luận quản lý hành chính
nhà nước mà còn phải vững vàng về mặt pháp lý, hiểu biết về bộ máy nhà nước, có kinh
nghiệm thực tiễn và đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về ngành, về lĩnh
vực khoa học kỹ thuật hoặc sản xuất mà mình đảm nhiệm. Tính liên tục đòi hỏi hoạt
động quản lý hành chính nhà nước phải được tiến hành thường xuyên liên tục không bị
gián đoạn.
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tính thứ bậc chặt chẽ: Quản lý hành chính
nhà nước là hệ thống thông suốt lừ trên xuống dưới, cấp dưới phục tùng cấp trên, nhận
chỉ thị và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên (khác với các cơ quan dân cử hay
hệ thống cơ quan xét xử).
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động không mang tính vụ lợi: Quản lý hành chính
nhà nước có nhiệm vụ là phục vụ lợi ích công và lợi ích của công dân nên không được
đòi hỏi người được phục vụ phải trả thù lao, không được theo đuổi mục tiêu doanh lợi
nên hơn bất cứ tổ chức nào trong xã hội, nó phải mang tính chất vô tư, công tâm, trong
sạch, liêm khiết nhất.
Chức năng của quản lý hành chính nhà nước Theo Hoàng Anh Đức (1995), quản lý
hành chính nhà nước có một số chức năng cơ bản như sau:
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Chức năng dự báo: là sự phán đoán trước trên cơ sở thông tin chính xác và kết luận
khoa học về khả năng phát triển, thiếu nó không thể xác định trạng thái tương lai của xã
hội vì thế nó có ý nghĩa đặc biệt để thực hiện tết các chức năng quản lý khác.
Chức năng kế hoạch hóa: là xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể về tỷ lệ, tốc độ, phường
hướng và chỉ tiêu về ~số lượng,chất lượng cụ thể.
Chức năng tổ chức: là hoạt tạo lập hệ. thống quản lý và bị quản lý. Tổ chức là hoạt động
thành lập, giải thể, hợp pnhất, hân định chức năng, nhiệm vụ, xác định các quan hệ qua
lại, lựa chọn sắp xếp cá n bộ.
Chức năng điều chỉnh: là chức năng có mục đích thiết lập chế độ cho hoạt động nào đó
mà không tác động trực tiếp đến nội dung hoạt động, nó được thực hiện bằng việc ban
hành các văn bản pháp quy.
Chức năng lãnh đạo: là chức năng định hướng cho hoạt động quản lý, xác định cách xử
sự của các đối tượng bị quản lý thông qua hình thức ban hành các chủ trương đường lối
có tính chất chiến lược.
Chức năng điều hành: là hoạt động chỉ đạo trực tiếp hành vi của đối tượng bị quản lý
thông qua việc ban hành các quyết định cá biệt, cụ thể có tính chất tác nghiệp. Đây là
chức năng đặc trưng của các chủ thể quản lý cấp "vĩ mô".
Chức năng phối hợp (còn gọi là chức năng điều hoà): là sự phối hợp các hoạt động
riêng rẽ của từng người, cơ quan, tổ chức thừa hành để thực hiện các nhiệm vụ chung.
Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, quá trình chuyên môn hoá sâu sắc, nhiều
quá trình diễn ra đồng thời với xu hướng ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề phải giải
quyết theo quan điểm tổng thể thì hoạt động điều hòa phối hợp càng có ý nghĩa quan
trọng.
Chức năng kiểm tra: là chức năng quản lý có ý nghĩa xác định xem thực tế hoạt động
của đối tượng bị quản lý phù hợp hay không phù hợp với trạng thái định trước. Nó cho
phép phát hiện và loại bỏ các lệch lạc có thể có của đối tượng bị quản lý hoặc chỉnh lý
lại các quyết định đã ban hành trước đây cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của nhiệm
vụ quản lý.
Các chức năng quản lý nằm trong một hệ thống thống nhất liên quan chặt chẽ với nhau.
Chức năng này có thể là khách thể của một chức năng khác và ngược lại. Ví dụ: điều
chỉnh công tác tổ chức, kiểm tra công việc dự báo -điều hành, điều hoà phối hợp hoạt
động kế hoạch.
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Một số vấn đề cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo, làm nền tảng cho
tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước Nguyên tắc quản lý hành chính nhà
nước Việt Nam có các đặc điểm sau:
-Nguyên tắc quản lý hành-chính nước mang tính pháp lý vì các nguyên tắc này thường
được chỉ ra trong các nghị quyết của Đảng, được ghi nhận trong các văn bản của các cơ
quan quản lý nhà nước; chúng còn được ghi nhận trong văn bản của các tổ chức xã hội
khi được giao quyền hạn quản lý nhà nước hoặc tham gia quản lý nhà nước.
- Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước mang tính khách quan khoa học bởi vì chúng
được xây dựng, được rút ra từ thực tế cuộc sống trên cơ sở nghiên cứu một cách sâu sắc
các quy luật phát triển khách quan, cơ bản của đời sống xã hội.
-Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước mang tính chủ quan bởi vì chúng là tư tưởng,
chúng được con người xây dựng nên, được rút ra từ thực tế cuộc sống nhờ có con người
thông qua bộ óc con người.
- Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước có tính ổn định cao bởi chúng phản ánh
những nguyên lý cơ bản nhất của các quy luật cơ bản nhất của thực tiễn quản lý mà bản
thân quy luật này mang tính ổn định. Tuy vậy, chúng không phải là bất biến bởi vì cuộc
sống luôn luôn phát triển cùng với các quy luật đó.
Theo Hoàng Anh Đức (1995), trong quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam có 9
nguyên tắc cơ bản sau:
a) Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Nhà nước.
Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là sự lãnh đạo chính trị. Đảng đề ra đường lối
chính trị (cương lĩnh chiến lược), những chủ trương phương hướng lớn, những vấn đề
quan trọng về tổ chức bộ máy và thông qua Nhà nước chúng được thể chế hoá thành
pháp luật.
Trước hết, Đảng lãnh đạo quản lý nhà nước bằng nghị quyết của các cơ quan của Đảng
ở các cấp; trong đó vạch ra đường lối, chủ trương chính sách, nhiệm vụ cho quản lý nhà
nước, cho các mắt xích khác nhau của bộ máy quản lý.
Đảng còn lãnh đạo Nhà nước thông qua công tác cán bộ. Đảng kiểm tra thực hiện đường
lối đào tạo cán bộ, giới thiệu những Đảng viên và người ngoài Đảng có đủ năng lực
phẩm chất vào làm việc trong các cơ quan nhà nước trên cơ sở tôn trọng các thể chế của
Nhà nước về tuyển dụng, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Đảng lãnh đạo bằng công tác
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thuyết phục, giáo dục và bằng sự gương mẫu của cán bộ, Đảng viên. Đảng hoạt động
trong khuôn khổ pháp luật và theo đúng pháp luật.
Ở nước ta, nguyên tắc Đảng cộng sản lãnh đạo Nhà nước và xã hội là nguyên tắc hiến
định. Điều 4, Hiến pháp 1992 ghi rõ: "Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của
giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".
b) Nguyên tắc tập trung dân chủ
Nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ áp dụng cho quan hệ cấp trên với cấp dưới mà
còn áp dụng cho mỗi cấp trong cơ cấu tổ chức, cũng như trong cơ chế hoạt động của nó.
Nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện ở các điểm chủ yếu sau:
Về mặt tổ chức, quyền lực nhà nước tập trung thống nhất vào nhân dân và nhân dân là
quyền lực tối cao của chủ thể nhà nước. Quyền lực ấy được nhân dân thực hiện một cách
trực tiếp hoặc thông qua bộ máy nhà nước mà cơ quan cao nhất thực hiện quyền lực nhà
nước là Quốc hội, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Các cơ quan
nhà nước khác đều bắt nguồn từ Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước
Quốc hội hoặc đều chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội. Ở địa phương, quyền lực này
được tập trung vào Hội đồng nhân dân các cấp.
Về mặt hoạt động, cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ quan nhà nước cấp trên quyết
định những vấn đề cơ bản, quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Các cơ quan
nhà nước ở địa phương và các cơ quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan nhà nước trung
ương và các cơ quan cấp trên. Trong phạm vi thẩm quyền, các cơ quan nhà nước địa
phương và các cơ quan nhà nước cấp dưới tự quyết định và chịu trách nhiệm về những
vấn đề của địa phương. Các cơ quan nhà nước ở trung ương và các cơ quan cấp trên phải
tạo điều kiện cho cơ quan ở địa phương và cấp dưới phát huy quyền chủ động, sáng tạo
góp phần vào sự nghiệp chung của cả nước.
Nguyên tắc tập trung dân chủ còn đòi hỏi cấp trên phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới
trong việc thực hiện các quyết định và chỉ thị của cơ quan cấp trên, thực hiện chế độ
thông tin, báo cáo thường xuyên giữa cấp trên và cấp dưới; phải bảo đảm kỷ luật nghiêm
minh trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Nguyên tắc tập trung dân chủ có nội dung chủ yếu như trên nhưng khi thực hiện phải
vận dụng linh hoạt, tuỳ tình hình thực tế và điều kiện ở mỗi địa phương mà thay đổi cho
phù hợp.
Như vậy nghệ thuật của việc vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ là tìm tỷ lệ kết hợp
tối ưu của hai mặt tập trung và dân chủ trong tổ chức và hoạt động của từng lĩnh vực
từng ngành cụ thể trong từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, thậm chí là từng vấn đề cụ thể.
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Nguyên tắc này được xác lập trong Điều 6, Hiến pháp 1992: "Quốc hội, Hội đồng nhân
dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập
trung dân chủ".
c) Nguyên tắc thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước
Nguyên tắc này thể hiện bản chất của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là của nhân
dân, do dân và vì nhân dân. Thực hiện nguyên tắc đảm bảo sự tham gia đông đảo của
nhân dân lao động vào quản lý nhà nước không những tạo ra khả năng phát huy sức lực
và trí tuệ của nhân dân mà còn là một trong những phương pháp tết để ngăn chặn tệ nạn
quan liêu, thói cửa quyền trong bộ máy nhà nước.
Nguyên tắc đảm bảo quyền tham gia của nhân dân vào quản lý nhà nước ở nước ta là
nguyên tắc hiến định. Điều 53, Hiến pháp 1992 ghi rõ: "Công dân có quyền tham gia
quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa
phương, kiên nghị và các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu
ý dân".
Nhân dân chính là người tạo lập ra bộ máy nhà nước thông qua việc bầu các đại diện của
mình vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Nhân dân tham gia quản lý nhà nước dưới
các hình thức như: trực tiếp bỏ phiếu quyết định các vấn đề trọng đại của địa phương,
trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước, tham gia thảo luận các dự án pháp luật; giám
sát hoạt động của các đại biểu do mình bầu ra, các nhân viên, các cơ quan nhà nước.
Nhân dân còn tham gia quản lý nhà nước thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ
chức xã hội, các hội tự nguyện, các cơ quan, các tổ chức kinh tế tập thể.
d) Nguyên tắc pháp chế
Pháp chế xã hội chủ nghĩa là việc đòi hỏi các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và
mọi công dân phải tuân thủ pháp luật một cách triệt để và chính xác. Như vậy, pháp chế
xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, của các tổ chức
xã hội và các đoàn thể quần chúng; là nguyên tắc xử sự của công dân và các chủ thể
khác trong xã hội.
Điều 12, Hiến pháp 1992 quy định: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không
ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa... "
Để đảm bảo pháp chế trong quản lý nhà nước, những hoạt động đảm bảo pháp chế trở
thành chức năng quan trọng của mọi cơ quan quản lý trong bộ máy nhà nước và ngay
trong hệ thống các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cũng có những cơ quan chuyên
thực hiện chức năng này.
e) Nguyên tắc Kế hoạch hóa : Kế hoạch hoá là việc đưa các hoạt động trong quản lý
thành kế hoạch. Chỉ khi các hoạt động quản lý được lập thành kế hoạch thì mới tránh
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được sự tuỳ tiện trong quản lý. Trong quản lý nhà nước, kế hoạch hoá là nguyên tắc cơ
bản và cũng là đặc trưng của quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa, thể hiện ở chỗ: tất cả
các cơ quan quản lý nhà nước đều tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch ở các cấp;
hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước nhằm thực hiện kế hoạch hoá việc phát triển
kinh tế - xã hội.
h) Nguyên tác kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ Nhà nước ta là một thể thống
nhất. Bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo 4 cấp hành chính và theo quy
định là cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương; đó là
quản lý theo lãnh thổ của chính quyền địa phương. Các đơn vị thuộc các ngành kinh tế,
kỹ thuật đều nằm trên một địa bàn lãnh thổ nhất định. Đơn vịđó phải chịu sự quản lý
của ngành (bộ), đồng thời đơn vịđó cũng phải chịu sự quản lý theo lãnh thổ của chính
quyền địa phương trên một số mặt theo chế độ quy định. Hai mặt đó tạo thành một sự
thống nhất giữa cơ cấu kinh tế ngành với cơ cấu kinh tế lãnh thổ trong một cơ cấu kinh
tế chung. Vì vậy, phải kết hợp quản lý theo ngành và theo vùng lãnh thổ.
Quản lý theo ngành và lãnh thổ phải có sự kết hợp chặt chẽ. Quản lý theo ngành mà tách
rời yếu tố lãnh thổ sẽ hàm chứa nguy cơ phá vỡ sự thống nhất của các quan hệ kinh tế
trên lãnh thổ, sử dụng đồng bộ nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, năng lượng tại
chỗ, làm phát triển xu hướng tập trung, quan liêu, cục bộ và khép kín trong ngành. Quản
lý theo lãnh thổ mà tách rời yếu tố ngành sẽ dẫn đến cục bộ địa phương, phá vỡ tính hệ
thống từ trung ương xuống địa phương của các ngành.
i) Nguyên tắc kết hợp quản lý theo quan hệ trực tuyến với chức năng trên cơ sở trực
tuyến
Tổ chức cơ quan hay hệ thống cơ quan theo nguyên tắc trực tuyến có nghĩa là mỗi cơ
quan cấp dưới chỉ có một cơ quan cấp trên có thẩm quyền ra lệnh cho nó về mọi vấn đề
để thực hiện mọi chức năng quản lý. Ởđây không có sự phân công lao động giữa những
chủ thể quản lý trong việc lãnh đạo một đối tượng bị quản lý.
Tổ chức quản lý theo nguyên tắc chức năng có nghĩa là mỗi chức năng hay một nhóm
chức năng quản lý một đối tượng bị quản lý được giao cho một cơ quan chuyên môn
cấp trên của đối tượng đó thực hiện. Như vậy một đối tượng bị quản lý sẽ đồng thời trực
thuộc nhiều các cơ quan chức năng cấp trên.
Nguyên tắc trực tuyến đơn giản, quan hệ trách nhiệm giữa cấp trên và cấp dưới rõ ràng,
dễ dàng đảm bảo tính tổng thể đồng bộ trong quản lý. Nguyên tắc chức năng trong tổ
chức hệ thống quản lý có ưu thế là có điều kiện tăng cường tính chuyên môn hoá trong
quản lý, bảo đảm thực hiện có chất lượng từng chức năng quản lý riêng biệt. Song, tổ
chức theo nguyên tắc chức năng làm phát sinh tình trạng một số đối lượng bị quản lý
đồng thời trực thuộc nhiều quyền lực cấp trên, dễ nảy sinh mâu thuẫn trong quyết định
của các cơ quan cấp trên đó trong việc chỉ đạo cùng một đối tượng bị quản lý vì thiếu
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sự phối hợp hoặc quan điểm cục bộ ngành, từđó dễ gây cản trở cho hoạt động của đối
tượng bị quản lý; chế độ, trách nhiệm không rõ ràng. Trong thời đại hiện nay, khối lượng
chung của hoạt động quản lý tăng nhanh, đồng thời với việc phức tạp hoá của các mối
quan hệ quản lý nên việc tăng cường nguyên tắc chức năng nhằm bảo đảm chuyên môn
hoá cao trong quản lý là cần thiết. Tuy vậy, vai trò quyết định vẫn thuộc về các cơ quan,
bộ phận cấu thành theo nguyên tắc trực tuyến. Sở dĩ như vậy là vì:
-Các cơ quan chức năng (ví dụ Uỷ ban nhà nước) cũng như các cơ quan quản lý ngành
(ví dụ các Bộ) đều trực thuộc một trung tâm quản lý trực tuyến cơ bản (ví dụ Chính
phủ).
-Các cơ quan quản lý ngành và các tổ chức quản lý chức năng (vụ, cục, ban) đều trực
thuộc Bộ trưởng, Thứ trưởng, tức là những người lãnh đạo trực tuyến.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước cũng là người lãnh đạo trực tuyến đối với các
đơn vị, tổ chức cơ sở trực thuộc mà ở đây các cơ quan chức năng của Bộ chỉ đóng vai
trò giúp Bộ trưởng chỉ đạo kiểm tra giám sát các cơ quan, đơn vị do Bộ quản lý.
k) Nguyên tắc kết hợp chế độ tập thể lãnh đạo với chế độ thủ trưởng
Tổ chức cơ quan theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo tức là bản thân cơ quan đó hoặc đứng
đầu các cơ quan đó là một hội đồng, một uỷ ban hoặc một ban.
Chế độ tập thể lãnh đạo tạo khả năng đưa vào bộ phận lãnh đạo cơ quan thành viên là
đại biểu của nhiều tổ chức, của nhiều tầng lớp, của các cấp, của các ngành khác nhau
mở rộng cơ sở xã hội của cơ quan nhà nước làm tăng khả năng nắm bắt và hiểu thêm
các quá trình khác nhau, dư luận xã hội, nhu cầu của các tầng lớp nhân dân... tạo điều
kiện để thảo luận một cách đầy đủ, sâu sắc mọi khía cạnh của vấn đề, đảm bảo dân chủ
trước khi quyết định, tránh bệnh quan liêu, lạm dụng quyền lực. Quyết định được thông
qua theo đa số nhưng những thành viên thuộc thiểu số vẫn có quyền bảo lưu, đề xuất lên
cấp trên ý kiến của mình.
Tổ chức theo chế độ tập thể bảo lãnh dễ làm nảy sinh tình trạng thiếu trách nhiệm của
từng thành viên với góc độ cá nhân đối với quyết định đã thông qua.
Tổ chức cơ quan theo chế độ thủ trưởng lãnh đạo tức là đứng đầu cơ quan là một người
lãnh đạo.
Chế độ thủ trưởng lãnh đạo có ưu thế là ra quyết định nhanh, đảm bảo tính kịp thời của
quản lý, trách nhiệm đối với quyết định đã ban hành rõ ràng. Điều đó đòi hỏi người thủ
trưởng phải thực sự có năng lực, am hiểu và nắm chắc mọi việc thuộc phạm vi thẩm
quyền, quyết đoán, năng động và dám chịu trách nhiệm
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Tổ chức theo chế độ thủ trưởng lãnh đạo dễ làm nảy sinh khả năng xem xét vấn đề không
toàn diện, thiếu sâu sắc, ra những quyết định vội vàng, phiến diện chủ quan, đôi khi cả
lạm quyền.
Vì cả hai hình thức đều có những mặt ưu điểm và hạn chế nên phải kết hợp chúng thật
hợp lý. Nội dung của nguyên tắc kết hợp 2 hình thức đã được Lênin chỉ rõ: "Nếu chế
độ tập thể lãnh đạo còn cần thiết trong việc thảo luận các vấn đề cơ bản thì cũng cần
có chế độ trách nhiệm cá nhân và cá nhân điều khiển để tránh hiện tượng lề mề và hiện
tượng trốn tránh trách nhiệm".
l) Nguyên tắc phân định chức năng và quyền hạn
Nguyên tắc này đòi hỏi phải phân định rõ thẩm quyền mỗi cơ quan, mỗi cán bộ và quan
hệ qua lại giữa các chủ thểđó với nhau. Việc tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý phải căn
cứ vào nhiệm vụ, chức năng quản lý, nhưng khi đã giao cho một cơ quan, một cán bộ
thực hiện nhiệm vụ, chức năng nào đó thì phải trao cho họ quyền hạn bởi đó là phương
tiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đi đôi với vấn đề này phải lựa chọn và bố trí cán bộ đủ khả năng thực hiện chức năng
và quyền hạn của cơ quan đó, nghĩa là phải đủ số lượng cán bộ cần thiết, có kiến thức
chuyên môn, có kinh nghiệm thực tế. Liên quan với nguyên tắc trên là nguyên tắc trách
nhiệm của cơ quan và người có thẩm quyền. Nguyên tắc này đòi hỏi khi thông qua quyết
định quản lý phải xác định rõ ai là người chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nó.
Trong 9 nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam đã nêu trên đây
thì 5 nguyên tắc đầu là các nguyên tắc chính trị - xã hội, 4 nguyên tắc sau là các nguyên
tắc kỹ thuật.
Nội dung quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
Các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm
quyền, có cơ cấu tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện chức năng hành
pháp và quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực và các mặt công tác do Đảng và
Nhà nước đề ra, gồm 9 lĩnh vực sau[15]:
-Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, văn hoá - xã hội: cơ quan hành chính các cấp
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành các văn bản tổ chức,
quản lý, điều hành để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước đã đề ra;
-Quản lý hành chính nhà nước về an ninh, quốc phòng;
-Quản lý hành chính nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm toán,
chứng khoán;
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-Quản lý hành chính nhà nước về các vấn đề xã hội;
-Quản lý hành chính nhà nước về đối ngoại;
-Quản lý hành chính nhà nước về phát triển các nguồn nhân lực;
-Quản lý hành chính nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính;
-Quản lý hành chính nhà nước về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo,tín ngưỡng;
-Quản lý hành chính nhà nước về phát triển công nghệ tin học trong quản lý hành chính
nhà nước.
Công cụ quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn mà Nhà nước đã giao, các
cơ quan hành chính nhà nước dùng 5 công cụ chủ yếu sau [15] :
Công sở: Công sở là trụ sở cơ quan, là nơi làm việc của cơ quan; là nơi viên chức lãnh
đạo, công chức và nhân viên thực thi công vụ, ban hành các quyết định hành chính và tổ
chức thực hiện các quyết định hành chính; là nơi giao tiếp, đối nội, đối ngoại...
Công vụ: Công vụ là một dạng lao động xã hội của những người làm việc trong công
sở nhà nước. Công vụ được xác định từ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan
hành chính nhà nước. Có 3 loại công vụ là lãnh đạo, chuyên gia và giúp việc. Số lượng
công vụ được xác định từ số lượng nhiệm vụ và theo nguyên tắc một nhiệm vụ chỉ giao
cho một người nhưng một người có thể đảm nhiệm nhiều chức vụ.
Công chức: Công chức là người thực hiện công vụ nhà nước, được hưởng lương và phụ
cấp theo công việc được giao từ ngân sách nhà nước.
Công sản: Công sản là vốn và các điều kiện, phương tiện để hoạt động.
Quyết định hành chính: Quyết định hành chính nhà nước là sự biểu thị ý chí của Nhà
nước, là kết quả thực hiện quyền hành pháp, mang tính mệnh lệnh đơn phương của
quyền lực nhà nước.
Hình thức quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
Hiện nay trong quản lý hành chính nhà nước có 3 hình thức sau [15]: Ban hành văn bản
pháp quy và các văn bản hành chính: Các cơ quan quản lý hành chính và viên chức lãnh
đạo trong hoạt động lãnh đạo, quản lý đều ra các quyết định thể hiện bằng chữ viết, lời
nói, dấu hiệu hoặc ký hiệu.
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Văn bản là phương tiện thông tin, thể hiện nội dung các quy phạm pháp luật được ghi
thành chữ viết, giúp cho khách thể quản lý căn cứ vào đó mà thực hiện. Đồng thời, đó
cũng là tiêu chí để cơ quan và viên chức lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của
khách thể và tuỳ theo đó mà truy cứu trách nhiệm, xử lý theo pháp luật khi khách thể vi
phạm văn bản quản lý.
Hình thức hội nghị: Hội nghị là hình thức tập thể lãnh đạo ra quyết định bao gồm: đại
hội, hội nghị, hội báo, trao đổi nhỏ (hội ý)... Đây là hình thức làm việc tập thể, sau khi
bàn công việc tập thể sẽ ra nghị quyết hội nghị, các nghị quyết đó sẽ trở thành văn bản
pháp quy. Trong hoạt động quản lý hành chính, hội nghị là hình thức cần thiết và quan
trọng. Do đó, việc tổ chức chủ trì hội nghị phải khoa học để đỡ tốn thời gian và thu được
hiệu quả cao.
Hình thức thông tin, điều hành bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại: Ngày nay, khi
khoa học kỹ thuật đang ngày càng thể hiện vai trò to lớn trong cuộc sống thì các phương
tiện thông tin như: điện thoại, ghi âm, ghi hình, vô tuyến truyền hình trong quản lý, máy
vi tính đang trở thành những phương tiện phổ thông giúp cho các chủ thể quản lý thực
hiện có hiệu quả công tác quản lý hành chính.
Phương pháp quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
Phương pháp quản lý hành chính tà các cách thức (biện pháp) điều hành để bảo đảm
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan và viên chức lãnh đạo
trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước [15]
Trong quản lý điều hành, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng rất nhiều
phương pháp; nhưng không phải tất cả các phương pháp ấy đều là phương Pháp quản lý
nhà nước. Có thể phân các phương pháp đó hành 2 nhóm:
* Nhóm thứ nhất: bao gồm các phương pháp của các khoa học khác được cơ quan hành
chính sử dụng trong công tác quản lý của mình, như:
-Phương pháp kế hoạch hoá;
-Phương pháp thống kê;
-Phương pháp toán học;
-Phương pháp tâm lý xã hội học;
-Phương pháp sinh lý học.
* Nhóm thứ hai: bao gồm các phương pháp của bản thân quản lý nhà nước:

15/16

Đaị cương về quản lý hành chính nhà nước

- Phương pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức (còn gọi là phương pháp tuyên truyền, giáo
dục);
-Phương pháp tổ chức (còn gọi là biện pháp tổ chức);
-Phương pháp kinh tế;
-Phương pháp hành chính.
Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, trong 4 phương pháp của nhóm thứ
hai này thì phương pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức được coi trọng hàng đầu, đòi hỏi
phải được sử dụng thường xuyên, liên tục và nghiêm túc; phương pháp tổ chức là hết
sức quan trọng và có tính cấp bách; phương pháp kinh tế là cơ bản, là động lực thúc
đẩy mọi hoạt động quản lý nhà nước; phương pháp hành chính là rất cần thiết và khẩn
trương nhưng phải được sử dụng một cách đúng đắn.
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