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I. KHAÙI QUAÙT VEÀ QLHCNN
1.Khaùi nieäm quaûn lyù
Quaûn lyù laø hoaït ñoäng nhaèm taùc ñoäng
moät caùch coù toå chöùc, vaø ñònh höôùng cuûa
chuû theå quaûn lyù (con ngöôøi, toå chöùc cuûa
con ngöôøi) vaøo moät ñoái töôïng nhaát ñònh
nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñònh.
Quaûn lyù coù raát nhieàu daïng khaùc nhau
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Laäp phaùp
Haønh phaùp
(QLHCNN)

Tö phaùp

Quaûn lyù sinh vaät
(khoâng phaûi laø ngöôøi)
Quaûn lyù vaät voâ tri, voâ giaùc

Quaûn lyù xaõ hoäi laø hoaït ñoäng nhaèm taùc
ñoäng moät caùch coù toå chöùc vaø ñònh höôùng
cuûa chuû theå quaûn lyù vaøo caùc quaù trình xaõ
hoäi vaø haønh vi cuûa con ngöôøi nhaèm duy
trì tính oån ñònh vaø phaùt trieån xaõ hoäi

2. Quaûn lyù Nhaø nöôùc

- Quaûn lyù nhaø nöôùc xuaát hieän cuøng söï
xuaát hieän cuûa nhaø nöôùc
- Laø daïng quaûn lyù xaõ hoäi ñaëc bieät, söû
duïng quyeàn löïc Nhaø nöôùc ñeå ñieàu chænh
caùc haønh vi cuûa con ngöôøi, caùc quaù
trình xaõ hoäi treân caùc lónh vöïc cuûa ñôøi
soáng xaõ hoäi
- Chuû theå quaûn lyù laø nhaø nöôùc
- Quaûn lyù baèng luaät phaùp

3. Quaûn lyù haønh chính Nhaø nöôùc

Hoaït ñoäng quaûn lyù nhaø nöôùc goàm caùc hoaït
ñoäng laäp phaùp, haønh phaùp (QLHCNN), tö
phaùp (xeùt xöû)
- QLHCNN laø moät lónh vöïc hoaït ñoäng
quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, coù phaïm vi heïp hôn
so vôùi quaûn lyù nhaø nöôùc
- QLHCNN laø hoaït ñoäng thöïc thi quyeàn
haønh phaùp, mang tính chaáp haønh, ñieàu
haønh

- Noùi caùch khaùc, QLHCNN laø quaûn lyù
caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, xöû lyù
caùc vaán ñeà maø cuoäc soáng xaõ hoäi ñaët ra.
- Chuû theå quaûn lyù laø caùc cô quan haønh
chính nhaø nöôùc, coâng chöùc haønh chính

Caùc cô quan HCNN coù moät soá ñaëc tröng:

• Thöïc hieän quyeàn haønh phaùp
• Mỗi cơ quan HCNN coù thaåm quyeàn
nhaát ñònh do PL quy ñònh
• Chæ ñöôïc thöïc hieän nhöõng thaåm quyeàn
maø PL quy ñònh
• Laø “trung taâm” cuûa BMNN
• Laø boä maùy haønh ñoäng
• Ban haønh vaên baûn döôùi luaät (laäp quy)

• Hoaït ñoäng theo cheá ñoä thuû tröôûng
(caùc cô quan coù thaåm quyeàn chung:
keát hôïp cheá ñoä laõnh ñaïo taäp theå vaø
cheá ñoä thuû tröôûng)
• Hoaït ñoäng thöôøng xuyeân, lieân tuïc (coù
tính keá thöøa)
• Coù tính thöù baäc chaët cheõ, baûo ñaûm
tính thoáng nhaát cuûa caû BMHCNN
• Coù quy moâ lôùn nhaát so vôùi heä thoáng
caùc cô quan khaùc trong BMNN
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Phaân loaïi cô quan HCNN:
• Theo caáp haønh chính - laõnh thoå:
+ Cô quan HCNN ôû Trung öông: coù
phaïm vi taùc ñoäng treân phaïm vi caû nöôùc
+ Cô quan HCNN ôû ñòa phöông:
* ñöôïc toå chöùc ôû 3 caáp: tænh, huyeän, xaõ
* coù phaïm vi taùc ñoäng trong phaïm vi
ñòa phöông

• Theo phaïm vi thaåm quyeàn:
+ Cô quan HCNN coù thaåm quyeàn chung:
* Ñöôïc thaønh laäp theo Hieán phaùp vaø Luaät
* Coù chöùc naêng QLHCNN theo laõnh thoå
treân taát caû caùc lónh vöïc
* Caùn boä laõnh ñaïo ñöôïc hình thaønh qua caùc
cô cheá baàu hoaëc keát hôïp giöõa baàu, pheâ chuaån
vaø boå nhieäm
* Hoạt động theo cheá ñoä taäp theå, keát hôïp
vôùi cheá ñoä thuû tröôûng
* Kyù thay maët taäp theå hoaëc theo thaåm quyeàn
cuûa thuû tröôûng treân caùc vaên baûn HCNN

+ Cô quan HCNN coù thaåm quyeàn rieâng:
* Ñöôïc thaønh laäp chuû yeáu theo caùc
vaên baûn laäp quy
* Quaûn lyù moät, moät soá lónh vöïc cuûa ñôøi
soáng xaõ hoäi
* Caùn boä laõnh ñaïo ñöôïc boå nhieäm (tröø
caùc Boä tröôûng)
* Hoaït ñoäng theo cheá ñoä thuû tröôûng
* Kyù vaên baûn quaûn lyù theo cheá ñoä thuû
tröôûng hoaëc lieân tòch

Coâng chöùc haønh chính
Coâng chöùc phaûi:
• chấp hành sự điều động, phân công tác của
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
• chịu trách nhiệm trƣớc PL về việc thi hành
nhiệm vụ, công vụ của mình;
• công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải
chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ,
công vụ của công chức thuộc quyền theo quy
định của PL.

• công chức phải chấp hành quyết định của
cấp trên; khi có căn cứ để cho là quyết định
đó trái PL thì phải báo cáo ngay ngƣời ra
quyết định; trong trƣờng hợp vẫn phải chấp
hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên
trực tiếp của ngƣời ra quyết định và không
phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi
hành quyết định đó.

- Khaùch theå QLHCNN ñöôïc hieåu laø caùi maø
hoaït ñoäng quaûn lyù taùc ñoäng tôùi
+ Khaùch theå QLHCNN chính laø quaù trình xaõ
hoäi vaø haønh vi cuûa con ngöôøi hoaëc cô quan, toå
chöùc cuûa con ngöôøi.

+ Khaùch theå QLHCNN raát ña daïng, phöùc taïp
+ Muoán quaûn lyù coù hieäu quaû, ñaït ñöôïc muïc
tieâu ñeà ra, chuû theå quaûn lyù đƣợc tổ chức khoa
học, sử dụng bieän phaùp taùc ñoäng phuø hôïp vôùi
tính chaát, ñaëc ñieåm cuûa khaùch theå quaûn lyù

4. Caùc ñaëc ñieåm cuûa QLHCNN
- QLHCNN mang tính quyeàn löïc ñaëc
bieät, toå chöùc cao vaø tính meänh leänh ñôn
phöông cuûa Nhaø nöôùc.
- QLHCNN laø coù muïc tieâu chieán löôïc,
coù chöông trình vaø keá hoaïch ñeå thöïc
hieän muïc tieâu.
- QLHCNN coù tính chuû ñoäng, saùng taïo
- QLHCNN coù tính lieân tuïc vaø töông ñoái
oån ñònh trong toå chöùc vaø hoaït ñoäng

- QLHCNN XHCN khoâng coù söï taùch
bieät tuyeät ñoái veà maët xaõ hoäi giöõa ngöôøi
quaûn lyù vaø ngöôøi bò quaûn lyù.
- QLHCNN mang tính chuyeân moân
hoùa vaø ngheà nghieäp cao.
- QLHCNN mang tính thöù baäc chaët
cheõ.
- QLHCNN khoâng mang tính vuï lôïi.
- QLHCNN mang tính nhaân ñaïo.

5. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán QLHCNN
• Yeáu toá xaõ hoäi (yeáu toá con ngöôøi)
• Yeáu toá chính trò
• Yeáu toá toå chöùc
• Yeáu toá quyeàn löïc
• Yeáu toá thoâng tin
• Yeáu toá vaên hoùa toå chöùc

6. Nền HCNN
• Thể chế hành chính
• Bộ máy hành chính
• Đội ngũ công chức hành chính
• Nguồn lực để nền hành chính vận hành

II. CHỨC NĂNG QLHCNN
1. Chức năng hoạch định, gồm:
- Tiến hành dự báo; dự đoán; mô hình hoá;
- Xác định mục tiêu; tốc độ phát triển; cơ cấu
và cân đối lớn;
- Xây dựng chiến lƣợc; quy hoạch phát triển;
lập các chƣơng trình, dự án cho từng ngành,
từng vùng, từng lĩnh vực, kế hoạch hàng năm;
- Đề ra chính sách, giải pháp để thực hiện theo
định hƣớng kế hoạch.

2. Chức năng tổ chức hành chính, gồm:
- Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả;
- Chỉ đạo sự vận hành của bộ máy;
- Phối hợp bên trong và bên ngoài khi triển
khai nhiệm vụ;
- Liên kết công việc, tổ chức và con ngƣời;
- Quản lý chặt chẽ các hoạt động của bộ máy;
- Quản lý sự thay đổi của tổ chức.

3. Chức năng nhân sự, phát triển nguồn
nhân lực
- Lựa chọn những con ngƣời phù hợp với các
vị trí công việc yêu cầu.
- Xây dựng đội ngũ CBCC hành chính đáp
ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện mới.
- Tổ chức hệ thống quản lý nhân sự hành
chính, thông qua đó để quản lý, đánh giá
CBCC, xây dựng các chế độ, chính sách đãi
ngộ đối với CBCC.

4. Chức năng quyết định và tổ chức thực
hiện quyết định trong quản lý HCNN
Quyết định hành chính cần:
- Tập hợp đầy đủ thông tin; xử lý thông
tin ;
- Đề ra các phƣơng án; thẩm định từng
phƣơng án và lựa chọn phƣơng án tốt
nhất;
- Thông qua quyết định;
- Ban hành quyết định quản lý HCNN .

Tổ chức thực hiện:
Sau khi ban hành quyết định QLHCNN, cần
hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện các quyết
định này
Các cơ quan HCNN có thẩm quyền phải
hƣớng dẫn cụ thể. Các cơ quan HCNN căn
cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
mình triển khai và tổ chức thực hiện quyết
định trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có và
các nguồn lực khác, khai thác tối đa tiềm
năng để thực hiện có hiệu quả quyết định.

5. Chức năng phối hợp thực hiện thẩm quyền
Trong một hệ thống hành chính nói chung và
trong từng cơ quan hành chính nói riêng, mỗi
bộ phận, mỗi công chức đƣợc phân công đảm
nhiệm những công việc nhất định, do đó đòi
hỏi phải có sự phối hợp và kết nối công việc
của các cá nhân riêng lẻ thành công việc
chung nhằm đạt mục tiêu chung.

6. Chức năng tài chính.
gồm những nội dung cơ bản sau:
- Xây dựng ngân sách, nuôi dƣỡng và khai thác
nguồn thu, nhất là thuế;
- Sử dụng đúng chế độ tiết kiệm, hiệu quả ngân
sách đƣợc cấp;
- Quản lý chặt chẽ công sản, bao gồm cơ sở vật
chất, phƣơng tiện làm việc và những vật tƣ cần
thiết khác.

7. Chức năng kiểm tra, đánh giá
Kiểm tra, đánh giá: những việc làm đƣợc,
chƣa làm đƣợc và nguyên nhân của chúng, từ
đó phát huy tính tích cực, khắc phục khiếm
khuyết, vƣớng mắc trong QLHCNN,

III. NỘI DUNG CỦA QLHCNN
1. Quản lý HCNN về kinh tế
Không can thiệp vào quyền tự chủ sản xuất
kinh doanh của các tổ chức kinh tế.
2. Quản lý HCNN về văn hoá - xã hội
- Đảm bảo cân đối giữa tăng trƣởng kinh tế và
phát triển kinh tế - xã hội bền vững
- Đảm bảo công bằng, bình đẳng trong phát
triển kinh tế - xã hội
- Đảm bảo phát triển cả đời sống vật chất và
tinh thần

3. Quản lý HCNN về quốc phòng, an ninh, an
toàn, vấn đề dân tộc và tôn giáo, hành chính tƣ pháp (quản lý nội chính)
đƣợc tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
+ Bảo vệ chủ quyền đất nƣớc và sự toàn
vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia;
+ Giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn
giáo; quản lý công tác hành chính - tƣ pháp;
+ Chống các tội phạm hình sự, kinh tế;
chống tệ nạn xã hội...

IV. CAÙC NGUYEÂN TAÉC QLHCNN
1. Nguyeân taéc QLHCNN chòu söï laõnh
ñaïo cuûa Ñaûng vaø söï tham gia, kieåm tra,
giaùm saùt cuûa nhaân daân.
2. Nguyeân taéc taäp trung daân chuû.
3. Nguyeân taéc QLHCNN baèng PL vaø
taêng cöôøng phaùp cheá
4. Nguyeân taéc keát hôïp quaûn lyù theo
ngaønh vôùi quaûn lyù theo ñòa phöông vaø
vuøng laõnh thoå.

5. Nguyeân taéc phaân ñònh hoaït ñoäng
QLNN veà kinh teá vôùi hoaït ñoäng
kinh doanh cuûa caùc chuû theå kinh teá
nhaø nöôùc vaø hoaït ñoäng söï nghieäp
cuûa caùc ñôn vò söï nghieäp nhaø nöôùc.
6. Nguyeân taéc coâng khai, minh bạch

V. PHƢƠNG PHÁP QLHCNN
1. Caùc yeâu caàu ñoái vôùi phöông phaùp QLHCNN
- Phaûi ña daïng vaø thích hôïp
- Phaûi coù tính khaû thi
- Phaûi coù hieäu quaû
- Phaûi meàm deûo, linh hoaït
- Phaûi coù tính saùng taïo
- Phaûi phuø hôïp vôùi phaùp luaät

2. Caùc phöông phaùp QLHCNN
–Phöông phaùp keá hoaïch hoùa
–Phöông phaùp thoáng keâ
–Phöông phaùp toaùn hoïc
–Phöông phaùp taâm lyù xaõ hoäi hoïc
–Phöông phaùp sinh lyù hoïc

–Phöông phaùp giaùo duïc tö töôûng,
ñaïo ñöùc
–Phöông phaùp toå chöùc
–Phöông phaùp kinh teá
–Phöông phaùp haønh chính

