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TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC 
VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TIẾP TỤC SOI SÁNG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI,
XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY

l GS, TS PHÙNG HỮU PHÚ

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản
phẩm của sự kết hợp khoa
học, nhuần nhuyễn chủ

nghĩa yêu nước chân chính, truyền
thống lịch sử, tinh hoa văn hóa của
dân tộc, thực tiễn sinh động của cách
mạng Việt Nam với tinh hoa văn hóa
nhân loại, trí tuệ của thời đại, đặc
biệt là chủ nghĩa Mác - Lênin. “Tư
tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống
quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng
Việt Nam...”1. Tư tưởng, đạo đức,
phong cách và sự nghiệp vĩ đại của
Người là tài sản tinh thần vô cùng to
lớn và quý giá của dân tộc ta, đã,
đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng
con đường cách mạng Việt Nam,

trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi
mới và công cuộc xây dựng, chỉnh
đốn Đảng.
I. Hồ CHí MINH - HIệN THâN Của
đổI MớI; Tư TưởNG, đạo đứC,
pHoNG CáCH Của NGườI soI
sáNG CoN đườNG đổI MớI Của
đảNG, Của NHâN dâN Ta 
1. đổi mới, không ngừng đổi mới vì
lợi ích của đất nước, dân tộc -  sợi chỉ
đỏ xuyên suốt cuộc đời hy sinh, phấn
đấu vô cùng cao đẹp và sự nghiệp vĩ
đại của Hồ Chí Minh

Cuộc đời của Hồ Chí Minh là
cuộc đời một con người  trọn đời vì
dân, vì nước. Người chỉ có một ham
muốn tột bậc “là làm sao cho nước
ta hoàn toàn độc lập, dân ta được
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hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng
có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được
học hành”2. 

Chính lòng yêu nước nồng nàn,
ý thức trách nhiệm trước vận
mệnh đất nước, dân tộc là động lực
thôi thúc Người nung nấu tinh
thần đổi mới từ rất sớm, đổi mới
không ngừng.

Quyết định đi tìm chân lý cứu
nước với một hướng đi mới, một
phương pháp tiếp cận mới, phương
thức hành động mới: đi về phương
Tây, tiếp thu những trào lưu tư tưởng
mới, khảo nghiệm những cuộc cách
mạng điển hình trên thế giới, tắm
mình trong phong trào cách mạng
của giai cấp vô sản và cuộc đấu tranh
của các dân tộc bị áp bức, bóc lột để
tìm kiếm con đường giải phóng cho
dân tộc - đó là cuộc đổi mới vĩ đại
đầu tiên của Hồ Chí Minh, cuộc đổi
mới mang ý nghĩa quyết định vận
mệnh của đất nước, dân tộc.

Trở về nước, Hồ Chí Minh vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin
và kinh nghiệm của phong trào cách
mạng thế giới, đặc biệt là Cách mạng
tháng Mười Nga; đổi mới tư duy
trong xây dựng, không ngừng hoàn

thiện đường lối chiến lược, sách lược
cách mạng; đổi mới phương thức
lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng, dẫn dắt
toàn Đảng, toàn dân giành độc lập tự
do, xây dựng Nhà nước cách mạng,
tiến hành sự nghiệp kháng chiến,
kiến quốc, đánh bại các cuộc chiến
tranh xâm lược, giữ vững độc lập,
chủ quyền, thống nhất đất nước,
từng bước đưa miền Bắc đi lên chủ
nghĩa xã hội, khắc phục đói nghèo,
lạc hậu... ực tiễn cách mạng Việt
Nam từ 1941 khi Hồ Chí Minh về
nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng
đến 1969 khi Người từ trần là một
công cuộc đổi mới liên tục của Đảng,
nhân dân ta theo ngọn cờ và sự dẫn
dắt của Tổng công trình sư đổi mới
Hồ Chí Minh.

Trước khi về với thế giới người
hiền, Hồ Chí Minh dự báo, tiên liệu
bối cảnh thế giới, tình hình đất nước,
phác thảo những đường nét cơ bản
của công cuộc kiến thiết toàn diện
đất nước sau chiến tranh theo tinh
thần đổi mới thể hiện trong bản Di
chúc bất hủ. Đó là sự đúc kết kinh
nghiệm, bài học lịch sử và định
hướng tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng



trực tiếp của sự nghiệp đổi mới do
Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo từ Đại
hội lần thứ VI của Đảng đến nay.

ực tiễn cách mạng Việt Nam
mấy chục năm qua khẳng định, Hồ
Chí Minh là hiện thân của đổi mới,
là nhà thiết kế, thi công vĩ đại sự
nghiệp cách mạng Việt Nam theo
tinh thần và quyết tâm đổi mới.
2.  Tư tưởng, đạo đức, phong cách
đổi mới Hồ Chí Minh

uật ngữ và tư tưởng “đổi mới”
được Hồ Chí Minh đề cập từ sớm
trong tác phẩm “Đường kách mệnh”
(1927), sau đó được Người nhắc lại,
làm rõ thêm trong nhiều bài viết, bài
nói, nổi bật là: “Sửa đổi lối làm việc”
(1947), “Đời sống mới” (1947), “Dân
vận” (1949), đặc biệt trong bản Di
chúc thiêng liêng (1965 - 1969) để lại
cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc
Người đi xa. Từ các các bài viết, bài
nói của Hồ Chí Minh toát lên một hệ
thống luận điểm có giá trị nền tảng
và định hướng về đổi mới. 

Trước hết, theo Hồ Chí Minh, đổi
mới là bản chất của cách mạng, của
phát triển. Trong “Đường kách
mệnh”, Người chỉ rõ: “Cách mệnh là
phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu

đổi ra cái tốt”3. Nói về công cuộc kiến
thiết đất nước sau khi cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi,
Người nhấn mạnh đó “là cuộc chiến
đấu chống lại những cái gì đã cũ kỹ,
hư hỏng, để tạo ra những cái mới
mẻ, tốt tươi”4.

ứ hai, triết lý đổi mới, chân lý
đổi mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh
là ích nước, lợi dân. “Chân lý là cái gì
có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của
nhân dân tức là không phải chân lý”5;
“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức
làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết
sức tránh”6. 

ứ ba, đổi mới là sự nghiệp lâu
dài, phức tạp, gian khổ, phải kiên
định, kiên quyết, kiên trì, lựa chọn
những bước đi thích hợp. Hồ Chí
Minh luôn căn dặn: thắng đế quốc,
phong kiến là tương đối dễ, thắng
bần cùng, lạc hậu còn khó hơn
nhiều; đấu tranh xóa bỏ cái cũ, xây
dựng cái mới là công việc cực kỳ to
lớn, nặng nề, phức tạp và khó khăn,
do vậy phải có kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn
bị chu đáo, thực hiện chắc chắn.

ứ tư, theo tư tưởng Hồ Chí
Minh, đổi mới không phải là phủ
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định sạch trơn, mà là sự kế thừa và
phát triển; cái gì cũ mà xấu thì phải
bỏ, cái gì cũ mà không xấu nhưng
phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp
lý, cái gì cũ mà tốt thì phát triển
thêm, cái gì mới mà hay thì phải làm.

ứ năm, sức mạnh của đổi mới
là nhân dân. Hồ Chí Minh luôn căn
dặn: “Công cuộc đổi mới, xây dựng
là trách nhiệm của dân”7; để giành
thắng lợi “cần phải động viên toàn
dân, tổ chức và giáo dục nhân dân,
dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân
dân”8; phải kết hợp sức mạnh dân
tộc với sức mạnh thời đại theo tinh
thần: cách mạng Việt Nam là một bộ
phận của cách mạng thế giới, Việt
Nam sẵn sàng là bạn của các nước
dân chủ.

ứ sáu, Đảng là linh hồn của đổi
mới. Đảng phải vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin, căn cứ vào
thực tiễn của Việt Nam và thế giới,
bổ sung những tư liệu, vấn đề mà các
nhà kinh điển ở thời mình không thể
có được9 để đề ra và thực hiện đường
lối, chủ trương đúng đắn. Hồ Chí
Minh chỉ dạy: ế giới ngày ngày đổi
mới, xã hội ngày một phát triển,
nhân dân ngày càng tiến bộ, do vậy,

cán bộ, đảng viên không thể “giữ cái
kẹp giấy cũ không thay đổi”, “tư
tưởng, hành động cũng phải phát
triển”, “phải tiếp tục học và hành để
tiến bộ kịp nhân dân”.

Hệ thống luận điểm về đổi mới
của Hồ Chí Minh được diễn đạt giản
dị, dễ hiểu nhưng hàm chứa chiều
sâu, tầm cao về tư tưởng và đúc kết
tinh túy đạo đức đổi mới, phong
cách đổi mới của Người10.

Với Hồ Chí Minh, tư tưởng đổi
mới là tư tưởng cách mạng, khoa học
trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin,
kết hợp với tinh hoa văn hóa dân tộc,
nhân loại, phản ánh và giải quyết
những nhu cầu khách quan của thực
tiễn đất nước; đạo dức đổi mới là
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân, đặt lợi ích của dân tộc, Tổ quốc
lên trên hết, trước hết, đổi mới vì một
nước Việt Nam độc lập, hòa bình,
thống nhất, dân chủ, giàu mạnh;
phong cách đổi mới là kiên định,
sáng tạo, dân chủ, thực tiễn, hiệu
quả, nói đi đôi với làm, làm thiết
thực, mang lại kết quả thực tế cho
dân, cho nước. Đó chính là những giá
trị bền vững của tư tưởng, đạo đức,
phong cách đổi mới Hồ Chí Minh.
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3. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh soi sáng con đường đổi mới
của đảng, của nhân dân ta.

Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ
XX, do nhiều nguyên nhân khách
quan, chủ quan, đất nước lâm vào
khủng hoảng kinh tế - xã hội sâu sắc,
đời sống nhân dân vô cùng khó
khăn. Đảng quyết tâm phát động,
lãnh đạo công cuộc đổi mới. Trong
quá trình trăn trở, tìm tòi con đường
đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy
phát triển đất nước, Đảng ta nhận
thức sâu sắc: Muốn đổi mới tư duy,
Đảng phải nắm vững bản chất khoa
học và cách mạng của chủ nghĩa Mác
- Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư
tưởng và lý luận cách mạng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Đúc kết những bài
học từ thực tiễn cách mạng nước ta,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
của Đảng, năm 1986 - Đại hội khai
phóng con đường đổi mới, trên cơ sở
quán triệt những luận điểm cốt lõi
của Hồ Chí Minh, đã nhấn mạnh các
bài học: “lấy dân làm gốc”; xuất phát
từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách
quan; kết hợp sức mạnh dân tộc và
thời đại; xây dựng Đảng ngang tầm
nhiệm vụ11.

Trải qua hơn 30 năm tiến hành sự
nghiệp đổi mới, đồng thời với việc
kiên định, vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta đặc biệt
chú trọng kế thừa, cụ thể hóa tư
tưởng, đạo đức, phong cách đổi mới
Hồ Chí Minh, đề ra Cương lĩnh xây
dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội, năm 1991, Cương lĩnh
(bổ sung, phát triển năm 2011) và
văn kiện các đại hội Đảng, các hội
nghị Ban Chấp hành Trung ương các
nhiệm kỳ từ năm 1986 đến nay.
Đường lối đổi mới của Đảng thấm
nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức,
phong cách đổi mới Hồ Chí Minh đã
làm sáng tỏ những nhận thức cơ bản
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trở
thành ngọn cờ dẫn dắt toàn Đảng,
toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó
khăn, thử thách, phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, tăng cường quốc
phòng, an ninh, mở rộng hoạt động
đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị, tạo nên
những thành tựu to lớn, có ý nghiã
lịch sử. ực tiễn hơn 30 năm đổi
mới đã minh chứng hùng hồn, nếu
muốn thích ứng và đối phó mạnh



mẽ với những vấn đề mà chủ nghĩa
xã hội đang gặp phải, chúng ta phải
học ở Hồ Chí Minh bằng cách phát
triển những phẩm chất đã thể hiện
trong suốt cuộc đấu tranh cách mạng
lâu dài của Người12.

Hiện nay, đất nước ta chuẩn bị
bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ
XXI với thời cơ, vận hội lớn đan xen
với không ít khó khăn, thách thức. Để
thực hiện thắng lợi mục tiêu phát
triển đất nước nhanh, bền vững, giữ
vững  hòa bình, ổn định, bảo vệ vững
chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, toàn
Đảng, toàn dân ta phải tiếp tục đẩy
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới. Với giá trị bền vững và sức
sống mãnh liệt, tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi
đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc
ta trên con đường đổi mới. Chúng ta
cần quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng
tạo và phát huy những giá trị to lớn
trong tư tưởng, đạo đức, phong cách
đổi mới của Người.

ứ nhất, kiên định, vững vàng và
không ngừng sáng tạo xây dựng đất
nước theo con đường xã hội chủ
nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn

minh. Muốn đổi mới thắng lợi, phải
kiên định lý tưởng độc lập dân tộc,
chủ nghĩa xã hội; kiên định nền
tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai
trò lãnh đạo của Đảng; kiên định
đường lối đổi mới. Kiên định, vững
vàng, không dao động, đổi mới
không đổi mầu, nhưng không giáo
điều, bảo thủ, phải không ngừng
sáng tạo. Kết hợp tổng kết sâu sắc,
toàn diện thực tiễn đổi mới của đất
nước với nắm bắt, dự báo chính xác
những chuyển biến mau lẹ của thời
cuộc, những xu hướng phát triển
mới của thế giới, cập nhật những tri
thức mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa
nhân loại, nhất là những bài học
thành công của các nước phù hợp
với điều kiện nước ta, không ngừng
hoàn thiện đường lối đổi mới, làm
cho đường lối đổi mới phản ánh,
giải quyết đúng những đòi hỏi
khách quan của thực tiễn đất nước,
đồng thời phù hợp với xu thế thời
đại. Đổi mới không ngừng, đổi mới
sáng tạo, đổi mới vững chắc - đó
chính là kế thừa, phát triển tư tưởng
đổi mới, biện chứng đổi mới Hồ Chí
Minh trong bối cảnh lịch sử mới.
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ứ hai, nền tảng đạo đức của đổi
mới là  lợi ích tối cao của dân tộc, của
nhân dân, hạnh phúc của con người.
Lấy độc lập dân tộc, chủ quyền, thống
nhất và sự giàu mạnh của quốc gia
làm mục đích trên hết, trước hết; lấy
quyền làm chủ và lợi ích của nhân
dân, sự phát triển toàn diện và hạnh
phúc của con người Việt Nam làm
đạo lý đổi mới. Nhân dân là chủ thể
của đổi mới và là người thụ hưởng
thành quả của đổi mới; con người là
mục tiêu và động lực của đổi mới. Đó
chính là bản chất nhân đạo, nhân văn
của đổi mới theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Đó cũng là
giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt
của đổi mới. oát ly nền tảng đạo
đức thì đổi mới không còn ý nghĩa gì.

ứ ba, đổi mới, phát triển là một
quy luật vận động khách quan của
lịch sử, là nhu cầu, khát vọng của
nhân loại. Toàn cầu hóa và sự phát
triển bùng nổ công nghệ thông tin
cùng hệ thống kết cấu hạ tầng toàn
cầu làm cho các quốc gia ngày càng
xích lại gần nhau, tùy thuộc lẫn nhau;
hợp tác và hội nhập quốc tế trở
thành một xu thế lớn không thể đảo
ngược. Tư tưởng và sự chỉ dẫn của

Hồ Chí Minh về sự gắn bó chặt chẽ
cách mạng Việt Nam với cách mạng
thế giới, về việc tăng cường hợp tác
quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại trên cơ sở hòa
bình, hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng
lẫn nhau, cùng có lợi... còn nguyên
vẹn giá trị định hướng con đường
đổi mới. Tranh thủ nguồn lực bên
ngoài là rất quan trọng, song Hồ Chí
Minh luôn căn dặn, nguồn lực nội
sinh là quyết định, ngoại lực phải kết
hợp với nội lực để nhân lên sức
mạnh tổng hợp quốc gia; hợp tác, hội
nhập nhưng phải giữ vững độc lập,
tự chủ, phát huy tinh thần tự lực, tự
cường, dựa vào sức mình là chính.

ứ tư, đổi mới là một quá trình
cách mạng lâu dài, gian khổ, muốn
giành thắng lợi, Đảng, đội ngũ cán
bộ, đảng viên của Đảng với tư cách
là lực lượng lãnh đạo phải tự đổi mới,
nêu gương đổi mới, trước hết là đổi
mới phong cách tư duy, phong cách
lãnh đạo để phát huy đến mức cao
nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn
dân. Hồ Chí Minh là tấm gương lớn,
truyền lại bài học lớn về phong cách
đổi mới: nhạy bén nắm bắt diễn biến
lịch sử, chủ động tranh thủ thời cơ,
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giữ vững nguyên tắc và mạnh dạn
sáng tạo, kịp thời đổi mới, gắn liền lý
luận với thực tiễn13.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh thống nhất với nhau, kết
tinh thành lý luận - thực hành đổi
mới. “Cống hiến lý luận của Hồ Chí
Minh vừa có tính thời sự thiết thực,
đáp ứng nhu cầu đương thời của
cách mạng, vừa có giá trị lâu dài, là
những gợi ý quan trọng và nguồn
cảm hứng cho các thế hệ cách mạng
về sau. Hiểu được và vận dụng một
cách sáng tạo hệ thống luận điểm lý
luận của Hồ Chí Minh có khả năng
thích hợp với những diễn biến mới
hiện nay của lịch sử, sống và phát
huy tác dụng lâu dài trong sự nghiệp
cách mạng của nhân dân Việt Nam
và nhân dân thế giới”14.
II. Hồ CHí MINH sáNG Lập, rèN
LuyệN đảNG Ta; Tư TưởNG, đạo
đứC, pHoNG CáCH Của NGườI
dẫN dắT CôNG CuộC xây dựNG,
CHỉNH đốN đảNG 
1. Hồ Chí Minh xây nền, đắp móng
lý luận xây dựng, chỉnh đốn đảng

Điều Hồ Chí Minh quan tâm nhất
trong suốt cuộc đời phấn đấu, hy sinh
vì nước, vì dân là phải xây dựng cho

được một bộ tham mưu cách mạng
đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo dân
tộc tiến hành cuộc đấu tranh giành
độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ chế
độ xã hội mới thật sự vì nhân dân, vì
con người. Nghiên cứu sâu sắc lý luận
mác-xít về xây dựng chính đảng vô
sản kiểu mới; tổng kết nghiêm ngặt
kinh nghiệm hoạt động, thành công
và không thành công của các đảng
cộng sản, công nhân quốc tế; phân
tích hoàn cảnh, điều kiện, đặc điểm
lịch sử và yêu cầu khách quan của
cách mạng nước ta, Hồ Chí Minh đã
dày công chuẩn bị về chính trị, tư
tưởng, tổ chức để thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam và luôn chăm lo
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người đã
để lại cho Đảng ta di sản tư tưởng và
kinh nghiệm hoạt động thực tiễn vô
giá, đặt nền tảng cho lý luận về đảng
cách mạng, đảng cầm quyền, về xây
dựng, chỉnh đốn đảng với hệ thống
luận điểm khoa học đầy tính sáng
tạo15, nổi bật là:

ứ nhất, Hồ Chí Minh khẳng định
từ sớm và nhất quán quan điểm:
Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định
hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam
đến thắng lợi.
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Trong tác phẩm Đường kách mệnh
(năm 1927), trả lời câu hỏi “Cách
mệnh trước hết phải có cái gì?”,
Người nhấn mạnh: “trước hết phải
có đảng cách mệnh, để trong thì vận
động và tổ chức dân chúng, ngoài thì
liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô
sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững
cách mệnh mới thành công, cũng
như người cầm lái có vững thuyền
mới chạy”16. Trong Di chúc, nhìn lại
thành quả cách mạng sau gần 40
năm Đảng lãnh đạo, Hồ Chí Minh
chỉ rõ: “Nhờ đoàn kết chặt  chẽ, một
lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục
vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho
nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng
ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo
nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”17.

ứ hai, Hồ Chí Minh chỉ rõ, quy
luật hình thành và bản chất giai cấp,
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Nhận thức sâu sắc tính chất,
đặc điểm của xã hội Việt Nam đầu
thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã vận
dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin về chính đảng vô sản
kiểu mới ở một nước thuộc địa nửa
phong kiến, khái quát thành quy luật:

chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với
phong trào công nhân và phong trào
yêu nước dẫn tới việc thành lập Đảng
Cộng sản; và vì, lợi ích của giai cấp
công nhân với lợi ích của nhân dân
lao động, lợi ích của dân tộc là thống
nhất cho nên Đảng là Đảng của giai
cấp công nhân, của nhân dân lao
động cũng tức là Đảng của dân tộc
Việt Nam18. Đây là cống hiến lý luận
đặc sắc của Hồ Chí Minh định hướng
cho toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách
mạng và công cuộc xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, mà hạt nhân quan trọng
nhất chính là tư tưởng Đảng phải
luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân
dân, là đội tiên phong, đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của toàn dân
tộc. Vai trò, vị trí, sức mạnh của Đảng
bắt nguồn từ nền tảng này.

ứ ba, Hồ Chí Minh xác định
những nhân tố tạo nên năng lực, sức
mạnh lãnh đạo của Đảng. eo
Người, Đảng muốn vững thì phải có
lý luận cách mạng của chủ nghĩa
Mác - Lênin - “chủ nghĩa chân chính
nhất, chắc chắn nhất, cách mạng
nhất”, “làm cốt”, làm nền tảng tư
tưởng, “trong đảng ai cũng phải hiểu,
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phải làm theo chủ nghĩa ấy19. Đảng
phải được xây dựng và hoạt động
theo những nguyên tắc Đảng kiểu
mới của giai cấp công nhân, nổi bật
là các nguyên tắc: tập trung dân chủ;
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;
tự phê bình và phê bình; kỷ luật
nghiêm minh và tự giác; đoàn kết,
thống nhất. eo Hồ Chí Minh,
chính nền tảng tư tưởng khoa học,
cách mạng và những nguyên tắc tổ
chức, lãnh đạo, sinh hoạt, phát triển
rất chặt chẽ, nghiêm minh hợp thành
ưu thế chính trị vượt trội, sức mạnh
to lớn của Đảng Cộng sản mà không
đảng phái chính trị nào có thể so
sánh được, giúp Đảng Cộng sản có
thể hoàn thành sứ mệnh trọng đại
trước giai cấp, dân tộc.

ứ tư, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn
mạnh mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng với nhân dân. Đảng vừa là người
lãnh đạo vừa là đầy tớ thật trung thành
của nhân dân; lấy phục vụ nhân dân,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân
làm tôn chỉ; dựa vào dân để xây dựng
Đảng. eo Hồ Chí Minh, tư tưởng
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân phải được “quán triệt trong toàn
bộ sự nghiệp xây dựng cấu trúc

thượng tầng của chế độ và thể chế của
nhà nước ta”20. Người luôn căn dặn:
“trong bầu trời không gì quý bằng
nhân dân, trong thế giới không gì
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của
nhân dân”21; “giữ chặt mối liên hệ với
dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe
ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng
lực lượng của Đảng và nhờ đó mà
Đảng thắng lợi”; “Chính phủ và Đảng
chỉ mưu giải phóng cho nhân dân, vì
thế, bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của
nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm
trước nhân dân”; “Sự lãnh đạo trong
mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt
phải từ trong quần chúng ra, trở lại
nơi quần chúng”22. Người nhấn
mạnh, trong toàn bộ quá trình công
tác tổ chức, cán bộ trước hết phải dựa
vào dân, phải từ phong trào cách
mạng của quần chúng mà phát hiện,
tuyển chọn cán bộ; đưa cán bộ thâm
nhập vào hoạt động thực tiễn của
quần chúng, thông qua sự giúp đỡ,
kiểm soát của nhân dân để đào tạo,
rèn luyện cán bộ, giúp cán bộ gột rửa,
khắc phục các tật bệnh của chủ nghĩa
cá nhân, vươn tới nhân, nghĩa, trí,
dũng, liêm theo quan điểm và lập
trường cách mạng23.
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ứ năm, Hồ Chí Minh yêu cầu
Đảng phải thường xuyên chăm lo xây
dựng và chỉnh đốn. Người chỉ rõ,
Đảng không phải từ trên trời rơi
xuống, Đảng ra đời và trưởng thành
trong lòng xã hội, do vậy cũng bị lây
nhiễm các tật bệnh có trong xã hội.
Để xứng đáng là một Đảng cách
mạng chân chính, xứng đáng với
niềm tin yêu của nhân dân, Đảng
phải thường xuyên chăm lo xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ở
những thời điểm cách mạng gặp khó
khăn, thử thách hoặc chuyển sang
thời kỳ, giai đoạn mới. Xây dựng,
chỉnh đốn là nhằm làm cho Đảng
luôn trong sạch, vững mạnh, làm cho
đội ngũ cán bộ, đảng viên thường
xuyên tu dưỡng, rèn luyện, không
ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của
nhiệm vụ cách mạng. Xây dựng và
chỉnh đốn Đảng có quan hệ mật thiết
với nhau, trong đó xây dựng Đảng
toàn diện, làm cho Đảng vững mạnh
về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo
đức, thật sự “là đạo đức, là văn minh”,
tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương
tâm của dân tộc, thời đại là nhiệm vụ
cơ bản, có ý nghĩa quyết định; chỉnh

đốn Đảng nhằm hạn chế, ngăn chặn,
đẩy lùi những tật bệnh, tệ nạn trong
Đảng do thoái hóa, biến chất của
một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất
là trong điều kiện Đảng cầm quyền,
là nhiệm vụ thường xuyên quan
trọng. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh
căn dặn: “Việc cần làm trước tiên là
chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi
đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ
đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng
giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý
phục vụ nhân dân”24.
2. Hồ Chí Minh tấm gương sáng ngời
về đạo đức, phong cách của Người
Cộng sản vĩ đại

Đồng thời với việc xây dựng nền
tảng lý luận xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, Hồ Chí Minh bằng cả cuộc
đời hoạt động không mệt mỏi của
mình đã nêu tấm gương lớn về đạo
đức, phong cách của Người Cộng
sản chân chính. Đạo đức cộng sản
của Người bắt nguồn, tỏa sáng từ
tấm lòng yêu nước, thương dân, từ
nhận thức có tính nguyên lý: “Ngoài
lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì
Đảng không có lợi ích gì khác”25; từ
lẽ sống tận trung với Đảng, tận hiếu
với dân, suốt đời phụng sự Tổ  quốc,
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phục vụ nhân dân, phấn đấu vì hạnh
phúc của con người; luôn đặt lợi ích
của cách mạng, của Đảng, của nhân
dân lên trên hết, trước hết; kiên
quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân,
nâng cao đạo đức cách mạng. Tư
tưởng, đạo đức cộng sản thấm nhuần
tự nhiên trong suy nghĩ, hành động
của Người, được biểu hiện sinh động
thành phong cách Hồ Chí Minh. Đó
là phong cách tư duy khoa học, sáng
tạo; phong cách  lãnh đạo dân chủ,
quần chúng, quyết đoán, nói đi đôi
với làm; phong cách làm việc cụ thể,
sâu sát, dứt điểm; phong cách sống
giản dị, thanh cao; phong cách ứng
xử tinh tế, nhân văn tràn đầy tình
yêu thương con người. 

Chính tư tưởng, đạo đức, phong
cách cộng sản của Hồ Chí Minh đã
trở thành niềm tin yêu, thành ngọn
cờ dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân
trong sự nghiệp cách mạng lâu dài,
gian khổ, trong công cuộc xây dựng,
chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên,
nhân dân tự hào, tin tưởng vì Đảng
Cộng sản Việt Nam là Đảng do Chủ
tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn
luyện, là Đảng Hồ Chí Minh. Sinh
thời, ủ tướng Phạm Văn Đồng -

người đồng chí gần gũi, người học
trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã khẳng định: “Hồ Chí Minh
đã làm gương mẫu để xây dựng
Đảng. Tấm gương của lãnh tụ được
sự hưởng ứng tự nguyện và nhiệt
tình của toàn Đảng, đã tạo nên
khuôn phép chặt chẽ và thiêng liêng,
để lại truyền thống tốt đẹp về Đảng
và sự lãnh đạo của Đảng”26.
3. đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn
đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh

Trong suốt gần 90 năm lãnh đạo
cách mạng, thấm nhuần tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Đảng ta thường xuyên chăm lo xây
dựng, chỉnh đốn, không ngừng nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là
nhân tố hàng đầu quyết định thắng
lợi của cách mạng nước ta. Bước vào
thời kỳ đổi mới, nhất là những nhiệm
kỳ đại hội Đảng gần đây, Đảng luôn
xác định xây dựng, chinh đốn Đảng
là nhiệm vụ then chốt. Đại hội Đảng,
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương
Đảng các nhiệm kỳ đã ban hành
nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định về
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xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát
động và lãnh đạo nhiều cuộc vận
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học
tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, đạt được nhiều kết quả
quan trọng. Tuy nhiên, trước tác
động của mặt trái của cơ chế kinh tế
thị trường, hội nhập quốc tế, có nơi,
có lúc, một số tổ chức đảng, một bộ
phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ có chức, có quyền, không nhận
thức đầy đủ tầm quan trọng đặc biệt
của công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, không thực hiện nghiêm túc
nghị quyết, quy định của Đảng và
những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”, làm tổn hại thanh
danh, uy tín của Đảng, giảm sút niềm
tin của nhân dân.

Nhận thức sâu sắc nguy cơ tha hóa
trong nội bộ Đảng; yêu cầu bức thiết,
cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; quán triệt, kế thừa, phát
huy những giá trị vô giá của tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Đại hội XII của Đảng đặt lên hàng
đầu nhiệm vụ trọng tâm: “Tăng

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng
đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ
cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm
chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”27.
Trong hơn 3 năm thực hiện Nghị
quyết Đại hội, Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã  đã
tập trung cao độ ban hành, lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện nhiều nghị quyết
quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; triển khai sâu rộng học tập, làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; đẩy mạnh quyết liệt
cuộc đấu tranh chống tham nhũng và
những khuyết tật trong Đảng, trong
đó đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết
là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị,
Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung
ương Đảng có trách nhiệm nêu
gương. Quyết tâm chính trị, hành
động quyết liệt của toàn Đảng đang
tạo ra những chuyển biến tích cực,
quan trọng, từng bước củng cố, tăng
cường niềm tin của nhân dân đối với
Đảng, tạo động lực cho công cuộc xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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Trên thực tế, công cuộc xây dựng,
chỉnh đốn Đảng hiện nay và trong
thời kỳ sắp tới  thể hiện sinh động giá
trị bền vững của tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Học tập,
làm theo tấm gương vĩ đại của
Người, toàn Đảng và cán bộ, đảng
viên cần thấm nhuần sâu sắc những
quan điểm của Người, học theo đạo
đức, phong cách của Người, trong đó
đặc biệt chú trọng:

ứ nhất, giữ vững bản chất giai
cấp, bản lĩnh chính trị, thống nhất tư
tưởng, tiếp tục vận dụng, phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa
trong truyền thống dân tộc và văn
minh của nhân loại, không ngừng
hoàn thiện, lãnh đạo thực hiện thành
công đường lối đổi mới, phấn đấu đưa
đất nước trở thành quốc gia phát triển
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

ứ hai, xây dựng Đảng toàn diện
về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo
đức, trọng tâm là xây dựng văn hóa,
đạo đức trong toàn Đảng, trong đội
ngũ cán bộ, đảng viên, làm gương
xây dựng văn hóa, đạo đức xã hội.
ực hiện bằng được lời căn dặn của
Hồ Chí Minh: “ Đảng ta là một Đảng

cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ
phải thực sự thấm nhuần đạo đức
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn
Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng
đáng là người lãnh đạo, là người đầy
tớ thật trung thành của nhân dân”28.

ứ ba, đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng, phong cách của cán
bộ, đảng viên, lấy hiệu quả phụng sự
phát triển đất nước, chăm lo hạnh
phúc của nhân dân làm tiêu chí hàng
đầu; thưc hiện theo phương châm
Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Phải nắm
vững quy luật phát triển của cách
mạng, phải tính toán cẩn thận những
điều kiện cụ thể, những biện pháp cụ
thể. Kế hoạch phải chắc chắn, cân
đối. Chớ đem chủ quan của mình
thay cho điều kiện thực tế. Phải
phòng chống bệnh chủ quan, tác
phong quan liêu, đại khái”29.

ứ tư, kiên quyết, kiên trì đấu
tranh không khoan nhượng, khắc
phục những yếu kém trong tổ chức
đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, tẩy trừ sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”, đặc biệt là tình trạng
tham nhũng, “lợi ích nhóm”, bè phái,
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2, 8 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tái bản lần
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môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí
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20 Hoàng Tùng: Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị chỉ đạo đối
với cách mạng Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 4-1992, tr.12-13
22, 23, 25 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, tr.229-306, 229-306, 230.
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cơ hội chính trị, chạy chức, chạy
quyền, quan liêu, xa dân... trong cán
bộ, đảng viên, làm cho Đảng thật sự

liêm khiết, thật sự là Đảng của giai
cấp, của dân tộc, được nhân dân tin
yêu, ủng hộ n
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1. Khái niệm phúc lợi xã hội và an
sinh xã hội

Phúc lợi xã hội (PLXH) là một bộ
phận thu nhập quốc dân được sử
dụng nhằm thoả mãn những nhu
cầu vật chất và tinh thần của các
thành viên trong xã hội, chủ yếu
được phân phối lại, ngoài phân phối
theo lao động. Ba thành tố cơ bản
trong việc đảm bảo phúc lợi xã hội là
nhà nước, thị trường lao động và
dân cư (cá nhân/gia đình).

Phúc lợi xã hội bao gồm những chi
phí xã hội như: trả tiền hưu trí, các
loại trợ cấp bảo hiểm xã hội, học
bổng cho học sinh, những chi phí
cho học tập không mất tiền, những

dịch vụ y tế, nghỉ ngơi, an dưỡng,
nhà trẻ, mẫu giáo, v.v.. Với nội dung
như vậy, PLXH có mục tiêu làm
giảm thiểu sự bất công bằng trong xã
hội, đảm bảo cho các thành viên
trong xã hội đều có thể thụ hưởng
những thành quả của phát triển. Tùy
theo mức độ phát triển của các mặt
kinh tế - xã hội, quỹ phúc lợi thường
có ba nhóm cơ bản: tập trung của
nhà nước quản lý; quỹ phúc lợi của
các xí nghiệp, đơn vị kinh doanh và
quỹ phúc lợi tập thể của các hợp tác
xã, tập đoàn sản xuất.

An sinh xã hội (ASXH) là sự bảo
vệ của xã hội đối với các thành viên
của mình thông qua một loạt các

NHậN THỨC, THựC TIễN VÀ GIảI PHÁP 
về PHúC lợI Xã HỘI ở vIỆT NAM

TrONG GIAI ĐOạN MỚI
l Lê TấN DũNG

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
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biện pháp nhằm chống lại những
khó khăn về kinh tế và xã hội do bị
ngừng hoặc giảm thu nhập, gây ra
bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao
động, thất nghiệp, thương tật, tuổi
già và chết; đồng thời đảm bảo các
chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia
đình đông con.

ASXH và PLXH có cùng một mục
tiêu là hướng đến một xã hội hưng
thịnh, công bằng, bác ái và hạnh phúc
cho mọi người. Tuy nhiên, điểm khác
nhau thể hiện ở ưu tiên và nội dung
cụ thể của chính sách: ASXH có mục
tiêu đảm bảo thu nhập cho các thành
viên trong xã hội để không bị rơi vào
cảnh cùng cực, còn PLXH có mục
tiêu giúp các thành viên trong xã hội
được thụ hưởng thành quả của phát
triển thông qua việc phân phối lại,
ngoài phân phối theo lao động nhằm
giảm bớt sự bất công bằng xã hội.
uật ngữ PLXH được dùng phổ
biến hơn ở các quốc gia phát triển,
còn ASXH được dùng phổ biến ở các
quốc gia đang phát triển.
2. Nhận thức về phúc lợi xã hội ở
Việt Nam

ực hiện phúc lợi xã hội (PLXH)
cho người dân luôn được Đảng và

Nhà nước Việt Nam quan tâm. Ngay
từ những ngày đầu thành lập nước,
trong bối cảnh người dân cùng quẫn
trong nạn đói, ngày 28-9-1945 Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi
đồng bào toàn quốc “cứ 10 ngày nhịn
ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba
bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ)
để cứu dân nghèo”. Bằng cách huy
động nguồn lực trong dân như vậy,
hàng chục vạn người nghèo đã được
trợ giúp lương thực, thực phẩm,
quần áo và nạn đói được đẩy lùi.
Trong năm 1945, Nhà nước ban
hành chính sách quy định công nhân
được hưởng tiền phụ cấp khi bị thải
hồi. Hiến pháp 1946 và một số sắc
lệnh ban hành sau đó quy định các
chế độ PLXH cho người dân như ốm
đau, tai nạn và hưu trí. Năm 1947,
các chế độ “lương hưu thương tật”
đối với thương binh, chế độ “tiền
tuất” đối với gia đình tử sỹ cũng được
ban hành.

Hòa bình lập lại năm 1954, chúng
ta xây dựng nền kinh tế kế hoạch
hóa tập trung ở miền Bắc và mở
rộng ra toàn quốc khi đất nước
thống nhất năm 1975, hướng đến
mô hình nhà nước phúc lợi (nhà



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

20 SỐ 75 (209) - 2019

nước bao cấp). Giai đoạn này, các
chế độ cụ thể về bảo hiểm xã hội
được ban hành, góp phần đảm bảo
thu nhập thay thế cho người lao
động trong trường hợp bị rủi ro ốm
đau, tai nạn lao động - bệnh nghề
nghiệp, mất sức lao động, nghỉ thai
sản, nghỉ hưu, bị chết; các đối tượng
xã hội, người dân bị tai nạn chiến
tranh cũng được trợ giúp. Trong thời
gian chiến tranh chống Mỹ, những
người được hưởng trợ cấp, thương
binh, gia đình liệt sỹ và những người
được hưởng các chế độ tương tự thì
được cấp tại nhà, tận tay, đúng kỳ,
đúng số. 

Sau khi đất nước thống nhất và
những năm 1980 khi nền kinh tế
nước ta lâm vào khủng khoảng, bên
cạnh những chính sách chung, Nhà
nước khuyến khích doanh nghiệp
đảm bảo đời sống và phúc lợi cho
người lao động.

ực hiện đường đổi mới (từ năm
1986), nền kinh tế từ cơ chế bao cấp
chuyển sang cơ chế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới góc độ
quản lý xã hội, mô hình nhà nước
phúc lợi từng bước chuyển sang mô
hình nhà nước xã hội để phát huy vai

trò và trách nhiệm của các chủ thể
(nhà nước, doanh nghiệp, người dân
và các đối tác xã hội khác) trong
tham gia, đóng góp phát triển kinh
tế và thụ hưởng các thành quả của
phát triển như Văn kiện Đại hội XII
của Đảng xác định: “...bảo đảm để
nhân dân được hưởng thụ ngày một
tốt hơn thành quả của công cuộc đổi
mới, xây dựng và phát triển đất
nước”. Khoản 2 Điều 59 Hiến pháp
2013 hiến định “Nhà nước tạo bình
đẳng về cơ hội để công dân thụ
hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ
thống an sinh xã hội, có chính sách
trợ giúp người cao tuổi, người khuyết
tật, người nghèo và người có hoàn
cảnh khó khăn khác”.

ể chế hóa chủ trương của Đảng
và Hiến pháp của Nhà nước, các chế
độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động
- bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất,
trợ cấp tiền mặt hàng tháng cho các
đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ toàn
bộ hoặc một phần mệnh giá thẻ bảo
hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ
tiền mặt và tín dụng ưu đãi để để
người dân có hoàn cảnh khó khăn có
nhà ở, đất ở, tiếp cận nước sạch,
thông tin và truyền thông, các
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phương tiện giao thông công cộng và
các công trình/chương trình nghệ
thuật, danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử, v.v.. được quy định cụ thể
trong các luật, chính sách. Về cơ bản,
các chế độ PLXH đã thực hiện tốt
chức năng phân phối lại thu nhập, hỗ
trợ người dân thụ hưởng các thành
quả của quá trình phát triển.

Có thể thấy, trong giới nghiên cứu
cũng như giữa các nhà quản lý, nhà
hoạch định chính sách đã có sự
đồng thuận về khái niệm và nội hàm
của PLXH: (1) PLXH là một bộ
phận thu nhập quốc dân được sử
dụng để góp phần thỏa mãn nhu cầu
vật chất và tinh thần của các thành
viên trong xã hội; (2) thực hiện
PLXH là thực hiện phân phối lại
ngoài phân phối theo lao động; (3)
PLXH là biện pháp nhằm giảm bớt
sự bất công bằng xã hội.

Tuy vậy, về chủ thể thực hiện
PLXH hiện đang còn 2 loại quan
điểm khác nhau. Có quan điểm cho
rằng, chỉ những chính sách phúc lợi
của Nhà nước và do Nhà nước tổ
chức thực hiện thì mới là PLXH. Với
quan điểm này thì PLXH hiện nay ở
nước ta là các chế độ thực hiện theo

các chính sách của nhà nước như:
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp; Pháp lệnh Ưu đãi
người có công với Cách mạng; trợ
giúp xã hội thường xuyên và đột xuất
cho các đối tượng bảo trợ xã hội;
miễn học phí cho học sinh tiểu học;
miễn, giảm học phí cho học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó
khó khăn; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn
phí toàn bộ hoặc một phần, miễn
hoặc giảm giá vé tham gia các
phương tiện giao thông công cộng,
tham quan các danh lam thắng cảnh,
di tích lịch sử, xem biểu diễn nghệ
thuật cho một số nhóm đối tượng
đặc thù (trẻ em, người cao tuổi,
người có công...). Quan điểm này là
hiện thân của mô hình nhà nước
phúc lợi.

Quan điểm khác lại cho rằng,
PLXH cũng có thể do các chủ thể
ngoài nhà nước thực hiện. Một khi
các thành viên trong xã hội hoặc
một nhóm dân cư được thụ hưởng
lợi ích thông qua hình thức phân
phối lại ngoài thu nhập theo lao
động thì đó là PLXH. Nói cách khác,
PLXH có thể do Nhà nước hoặc chủ
thể ngoài nhà nước thực hiện,
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nhưng Nhà nước đóng vai trò chủ
đạo. Quan điểm này phù hợp với mô
hình nhà nước xã hội và tương đồng
với khái niệm PLXH đã đề cập ở
trên. Nhận thức về PLXH như vậy là
phù hợp với cơ chế kinh tế thị
trường; phát huy được nguồn lực
trong xã hội; gia tăng vai trò và trách
nhiệm của các chủ thể nên thúc đẩy
sự gắn kết xã hội trong nền kinh tế
thị trường và kết quả là tạo ra nhiều
cơ hội hơn để người dân, nhất là
những người yếu thế, dễ bị tổn
thương được hưởng lợi từ thành quả
của phát triển, làm giảm sự bất công
bằng xã hội.
3. Thực trạng thực hiện phúc lợi xã
hội ở Việt Nam

Ở Việt Nam, PLXH được thực
hiện thông qua 3 nguồn tài chính: (1)
dựa trên đóng góp của các chủ thể
tham gia thị trường; (2) ngân sách
nhà nước đảm bảo; và (3) huy động
từ cộng đồng.

(1) ực hiện phúc lợi xã hội bằng
nguồn tài chính dựa trên đóng góp

ông qua chính sách bảo hiểm xã
hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp, Nhà nước đã tạo
lập được các quỹ BHXH để thực hiện

các chế độ PLXH. Các quỹ thực hiện
theo nguyên tắc đóng - hưởng
nhưng hoạt động theo cơ chế chia sẻ
rủi ro, phân phối lại không hoàn toàn
dựa trên đóng góp, cụ thể: người
đóng góp nếu không bị rủi ro (ốm
đau, tai nạn lao động - bệnh nghề
nghiệp, mất việc làm, v.v..) thì không
được hưởng; người bị rủi ro nhiều
được hưởng nhiều hơn; người sống
thọ hơn được hưởng nhiều hơn.

Đến hết năm 2018, số người tham
gia BHXH chiếm gần 31%, bảo hiểm
thất nghiệp chiếm 26% lực lượng lao
động trong độ tuổi lao động. Hiện có
hơn 3,1 triệu người đang hưởng các
chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã
hội hằng tháng. Hằng năm, có hàng
triệu lượt người hưởng trợ cấp một
lần, mai táng phí, trợ cấp ốm đau,
thai sản, nghỉ dưỡng sức; trên 600
nghìn người hưởng trợ cấp thất
nghiệp. Giai đoạn 2010 - 2018 có
trên 180.000 người thất nghiệp được
hỗ trợ học nghề, nhiều người thất
nghiệp sau khi tham gia các khóa
học nghề đã có việc làm và ổn định
cuộc sống.

Số người tham gia bảo hiểm y tế
hiện chiếm trên 87,5% dân số. Năm
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2018 có 176,4 triệu lượt người đi
khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
với tổng chi phí khám chữa bệnh là
95.500 tỷ đồng. Bảo hiểm y tế đã hỗ
trợ đáng kể chi phí tài chính cho
người dân khi bị ốm đau, bệnh tật.

Trong nền kinh tế thị trường,
ngoài tham gia các chính sách
BHXH theo quy định, một số doanh
nghiệp còn tham gia bảo hiểm nhân
thọ cho người lao động; một số công
ty, tập đoàn có tiềm lực kinh tế mạnh
đã thực hiện chính sách hưu trí bổ
sung tự nguyện như là những chính
sách phúc lợi của doanh nghiệp đối
với người lao động.

(2) ực hiện phúc lợi xã hội bằng
ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước thực hiện
PLXH chủ yếu theo nguyên tắc thụ
hưởng có điều kiện, tức là người dân
đáp ứng những tiêu chuẩn, điều kiện
nhất định thì được hưởng chế độ
PLXH do Nhà nước tổ chức thực
hiện bằng nguồn ngân sách nhà
nước đảm bảo, kết quả thực hiện cụ
thể như sau:

Người có công với cách mạng và
thân nhân tùy theo trường hợp sẽ
được  hưởng một hoặc một số chế độ

ưu đãi xã hội (trợ cấp và phụ cấp ưu
đãi hàng tháng, một lần; hỗ trợ về
nhà ở; phương tiện chỉnh hình, phục
hồi chức năng; điều dưỡng định kỳ;
cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; miễn
học phí v.v..). Tính đến hết năm
2018, cả nước có trên 1,3 triệu người
có công được hưởng trợ cấp hằng
tháng. Mỗi năm giải quyết chế độ trợ
cấp 1 lần cho 6 đến 8 nghìn trường
hợp, đưa trên 580 nghìn lượt người
có công đi điều dưỡng định kỳ và hỗ
trợ giáo dục cho khoảng 40 nghìn
lượt người.

Người nghèo, hộ gia đình nghèo
được nhận các chính sách hỗ trợ tín
dụng ưu đãi phát triển sản xuất;
miễn giảm học phí; tín dụng học
sinh, sinh viên; hỗ trợ nhà ở gồm cả
nhà ở phòng, tránh bão lụt; hỗ trợ
30kw điện sinh hoạt; cấp thẻ bảo
hiểm y tế miễn phí, v.v.. Các chế độ
PLXH bằng nguồn ngân sách nhà
nước cùng với các chính sách phát
triển kinh tế - xã hội khác hỗ trợ
người nghèo, vùng nghèo đã góp
phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cải
thiện đời sống vật chất và tinh thần
của người nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo
giảm bình quân khoảng 2%/năm



giai đoạn 2010 - 2015 (từ 14,2% cuối
năm 2010 xuống dưới 4,5% năm
2015). Riêng các huyện nghèo giảm
6%/năm, từ 58,3% xuống còn 28%.
eo chuẩn nghèo đa chiều, từ năm
2016, tỷ lệ nghèo giảm bình quân
1,3%/năm (năm 2016, tỷ lệ nghèo là
7,9% và giảm còn 5,23% năm 2018).

Người từ 80 tuổi trở lên không có
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội,
người nghèo trên 60 tuổi không có
người có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi
dưỡng và những người có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn khác như
người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng,
trẻ mồ côi, v.v.. được nhận trợ cấp
thường xuyên với mức chuẩn trợ
cấp 27.000 đồng/người/tháng để hỗ
trợ sinh sống và được cấp thẻ bảo
hiểm y tế miễn phí để khi ốm đau có
thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế.
Đến năm 2018, có 2,839 triệu người
được hưởng trợ cấp tiền mặt hằng
tháng, chiếm gần 3% dân số. Một số
địa phương tự cân đối được ngân
sách đã chủ động tăng ngân sách cho
trợ giúp xã hội trên cơ sở điều chỉnh
nâng mức trợ cấp hằng tháng cho
các đối tượng cao hơn mức chuẩn
chung của cả nước. Cả nước hiện có

418 cơ sở trợ giúp xã hội (49% cơ sở
công lập, 51% cơ sở ngoài công lập),
trong đó có 34 trung tâm công tác xã
hội, đang nuôi dưỡng chăm sóc
41.434 đối tượng có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn.

Chương trình dinh dưỡng quốc
gia, dinh dưỡng học đường; tiêm
chủng mở rộng; cấp thẻ bảo hiểm y
tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi,
hỗ trợ một phần kinh phí (30% -
100%) cho học sinh, sinh viên tham
gia bảo hiểm y tế v.v.. đã góp phần
tích cực vào giảm tỷ lệ suy dinh
dưỡng trẻ em.

Học sinh, sinh viên thuộc hộ
nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số,
vùng khó khăn được miễn, giảm học
phí, trợ cấp học bổng, hỗ trợ điều
kiện học tập. Năm học 2017 - 2018
có hơn 520.000 học sinh đã nhận
được gạo hỗ trợ và hơn 1.800 tỷ đồng
tiền hỗ trợ ăn trưa cho các học sinh
ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trong
3 năm (2016 - 2018), thực hiện chính
sách nội trú cho trên 60 nghìn học
sinh, sinh viên (người dân tộc thiểu
số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,
người khuyết tật chiếm 85%; người
tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc
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nội trú chiếm 7%; người dân tộc
Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
hoặc người khuyết tật có hộ khẩu
thường trú tại vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,
vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải
đảo chiếm 8%).

Chương trình nhà ở xã hội được
triển khai mạnh mẽ trong những
năm gần đây để thực hiện mục tiêu
mọi người dân đều có nhà ở an
toàn. Đến hết năm 2018, trên địa
bàn cả nước đã hoàn thành 198 dự
án nhà ở xã hội, quy mô xây dựng
hơn 81.700 căn, với tổng diện tích
hơn 4.085.000m2. Đang tiếp tục
triển khai 226 dự án, với quy mô 
xây dựng khoảng 182.200 căn và
tổng diện tích khoảng 9.110.000m2.
Trong đó, chương trình phát triển
nhà ở xã hội cho người có thu nhập
thấp tại khu vực đô thị đã hoàn
thành đầu tư xây dựng 98 dự án, 
với 40.700 căn hộ, tổng diện tích
khoảng 2.035.000m2; đang tiếp tục
triển khai 153 dự án, với 93.800 
căn hộ, tổng diện tích khoảng
4.690.000m2. Chương trình phát
triển nhà ở xã hội dành cho công
nhân khu công nghiệp đã hoàn

thành đầu tư xây dựng 100 dự án,
với 41.000 căn hộ, tổng diện tích
2.050.000m2; đang tiếp tục triển
khai 73 dự án với 88.400 căn hộ,
tổng diện tích 4.420.000m2.

Để người dân, đặc biệt là dân cư
nông thôn, vùng dân tộc thiểu số,
vùng núi cao được tiếp cận nước
sinh hoạt hợp vệ sinh, giai đoạn 2012
- 2015 đã thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ
sinh môi trường nông thôn. Giai
đoạn 2016 - 2019, chương trình được
lồng ghép trong Chương trình mục
tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn
mới. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đã
tăng từ 80,5% năm 2012 lên 85%
năm 2015 và đạt 88% vào năm 2018.
Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng
nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y
tế đạt 52% vào năm 2018 so với mức
38,7% năm 2012. Việc thực hiện
chương trình đã cải thiện điều kiện
vệ sinh nông thôn, góp phần nâng
cao sức khỏe và chất lượng sống cho
người dân nông thôn, vùng dân tộc
thiểu số.

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở
vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa,



biên giới và hải đảo được Nhà nước
hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện thoại cố
định hoặc dịch vụ thông tin di động
mặt đất trả sau theo giá cước dịch vụ
viễn thông công ích nếu đã ký hợp
đồng sử dụng dịch vụ với doanh
nghiệp viễn thông, thu xem các
chương trình truyền hình phục vụ
nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên
truyền thiết yếu qua hệ thống truyền
hình quảng bá công nghệ số. Vùng
dân tộc thiểu số và miền núi, vùng
đặc biệt khó khăn được cấp 24 loại
ấn phẩm báo chí, tạp chí tiếp nhận
thông tin về các chính sách, pháp
luật của nhà nước, gương người tốt
việc tốt, mô hình sản xuất, kinh
doanh giỏi.

Người có công với cách mạng,
người cao tuổi, người khuyết tật và
các đối tượng dễ bị tổn thương khác
được miễn, giảm giá vé khi sử dụng
các phương tiện giao thông công
cộng, tham quan các danh lam thắng
cảnh, di tích lịch sử.

Trường hợp người dân bị rủi ro do
thiên tai bão lụt, hạn hán, rét đậm,
rét hại, và các nguyên nhân khách
quan khác có nhu cầu được trợ giúp
đột xuất (hộ gia đình có người bị

chết, bị thương, thiếu lương thực,
nhà đổ, trôi, cháy, hư hỏng nặng...)
đều được hưởng chế độ trợ giúp đột
xuất. Từ năm 2012 - 2018, Chính
phủ đã hỗ trợ 329 nghìn tấn gạo cho
các địa phương để cứu đói cho hơn
17,4 triệu nhân khẩu thiếu lương
thực; hỗ trợ hơn 3.700 tỷ đồng để
các địa phương hỗ trợ khắc phục
hậu quả thiên tai, trong đó bao gồm
kinh phí thực hiện trợ giúp đột xuất
và kinh phí khôi phục cơ sở hạ tầng
thiết yếu.

(3) ực hiện phúc lợi xã hội
bằng nguồn tài chính huy động từ
cộng đồng

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các
doanh nghiệp và các nhà hảo tâm
đã đóng góp một phần tài chính
đáng kể vào thực hiện hỗ trợ người
có công với cách mạng, người
nghèo, người yếu thế, góp phần
quan trọng trong việc tăng cường
tính gắn kết xã hội, xây dựng xã hội
nhân ái, hài hòa, tiến bộ. Các phong
trào đền ơn đáp nghĩa với người và
gia đình người có công với cách
mạng đã được thực hiện sâu, rộng
và hiệu quả. Giai đoạn 2012 - 2018,
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Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cả nước đã
tiếp nhận được sự ủng hộ gần 6.000
tỷ đồng; tặng gần 98.000 sổ tiết
kiệm tình nghĩa với trị giá gần 958
tỷ đồng. Đến nay, 98,5% người có
công với cách mạng có mức sống
bằng hoặc cao hơn mức sống trung
bình của người dân nơi cư trú; trên
98% xã phường làm tốt công tác
thương binh, liệt sĩ. Trong giai đoạn
này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp và các tổ chức thành viên đã tiếp
nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp,
cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong
nước và quốc tế, người Việt Nam ở
nước ngoài, các cá nhân hơn 32.980
tỷ đồng để thực hiện ASXH. Trong
đó, ủng hộ qua Quỹ “Vì người
nghèo” 4 cấp (trung ương, tỉnh,
huyện, xã) hơn 7.339 tỷ đồng và ủng
hộ trực tiếp chương trình an sinh xã
hội ở các địa phương được trên
25.640 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mô hình chỉnh hình
phục hồi chức năng cho người
khuyết tật, trẻ em khuyết tật dựa vào
cộng đồng; mô hình “Ngôi nhà tạm
lánh” cung cấp dịch vụ tạm lánh, hỗ
trợ tâm lý, bảo vệ phụ nữ và trẻ em
bị bạo lực gia đình; mô hình “Ngôi

nhà bình yên” bảo vệ chăm sóc cho
phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về
cũng ngày càng khẳng định vai trò
trong hỗ trợ các nhóm đối tượng yết
thế, bị rủi ro.
4. Hạn chế, bất cập và giải pháp phát
triển phúc lợi xã hội

Phạm vi bao phủ của PLXH còn
hạn hẹp, chủ yếu hướng đến nhóm
khá giả còn được gọi là nhóm trung
lưu toàn cầu với mức tiêu dùng trên
15USD PPP/người/ngày (thông qua
các chính sách bảo hiểm) và nhóm
nghèo, cận nghèo   với mức tiêu
dùng dưới 5,5USD PPP/ngày
(thông qua các chính sách trợ giúp
xã hội do ngân sách nhà nước đảm
bảo và huy động từ cộng đồng).
Nhóm trung lưu mới nổi với mức
tiêu dùng 5,5 - 15USD PPP/ngày
(hiện chiếm gần 60% dân số) dường
như đang bị bỏ rơi, không tham gia
BHXH và cũng không thuộc diện
được thụ hưởng các chế độ trợ giúp
xã hội bằng nguồn ngân sách nhà
nước. Nhóm trung lưu mới nổi là
nhóm dân cư năng động nhưng dễ
gặp rủi ro và dễ rơi vào cảnh nghèo
đói. Việc có chính sách PLXH và
phương thức tổ chức thực hiện phù
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hợp với đặc điểm của nhóm này sẽ
phát huy được trách nhiệm của họ
trong xây dựng một xã hội gắn kết;
đồng thời giảm nhẹ gánh nặng cho
ngân sách nhà nước cần trợ giúp họ
khi gặp rủi ro (nhất là trong tương
lai, khi họ về già).

Khu vực tư (doanh nghiệp) trong
thực hiện PLXH cho người lao
động, cho cộng đồng chưa trở thành
một trào lưu trong xã hội. Doanh
nghiệp thực hiện tốt phúc lợi cho
người lao động là một trong những
nền tảng giúp phát huy hết thái độ,
trách nhiệm, sáng kiến và sự tận
tâm của người lao động trong sản
xuất, góp phần nâng cao năng suất
lao động, nâng cao khả năng cạnh
tranh của doanh nghiệp. Do vậy,
cần cơ chế khuyến khích để doanh
nghiệp thực hiện trách nhiệm xã
hội, vì một cộng đồng gắn kết và
thịnh vượng.

Ngân sách chi thực hiện ASXH
tăng dần nhưng tỷ lệ chi trong tổng
chi ngân sách cũng như so với GDP
đang giảm dần cho thấy việc thực
hiện chính sách xã hội chưa được coi
trọng, chưa đáp ứng quan điểm của
Đảng “gắn kết chặt chẽ chính sách

kinh tế với chính sách an sinh xã hội,
phát triển kinh tế với nâng cao chất
lượng cuộc sống của nhân dân, bảo
đảm để nhân dân được hưởng thụ
ngày một tốt hơn thành quả của
công cuộc đổi mới, xây dựng và phát
triển đất nước” và nhu cầu của người
dân. Tỷ lệ chi cho ASXH trong tổng
chi ngân sách nhà nước giảm từ
10,58% năm 2012 xuống còn 5,67%
năm 2018; so với GDP, giảm dần từ
2,95% xuống còn 1,9% trong cùng
giai đoạn. Do vậy, cần xây dựng bộ
tiêu chuẩn xã hội tối thiểu và tiến tới
có qui định về tỷ lệ chi thực hiện
chính sách xã hội trong tổng chi
ngân sách nhà nước hoặc so với
GDP hằng năm.

Tuy phạm vi bao phủ của PLXH,
ASXH còn hạn hẹp nhưng vấn đề
lạm dụng, trục lợi, lãng phí ngân
sách đã và đang xảy ra. Nghiên cứu
của UNDP cho rằng tỷ lệ rò rỉ của
Việt Nam khoảng 40%. Nguyên
nhân chủ yếu là hệ thống quản lý và
cung cấp dịch vụ còn lạc hậu. Do
vậy, cần tận dụng thế mạnh của công
nghệ số để nhanh chóng hiện đại
hóa hệ thống ASXH, PLXH của
nước ta n
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I. KHáI NIệM CHuNG 
1. Khái niệm hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị là một chỉnh
thể các tổ chức chính trị và chính trị
- xã hội trong xã hội bao gồm các
đảng chính trị, nhà nước và các tổ
chức chính trị - xã hội hợp pháp
được liên kết với nhau trong một hệ
thống tổ chức nhằm tác động vào
các quá trình của đời sống xã hội, để
củng cố, duy trì và phát triển chế độ
đương thời phù hợp với lợi ích của
chủ thể giai cấp cầm quyền.

Hệ thống chính trị xuất hiện cùng
với sự thống trị của giai cấp, nhà
nước và thực hiện đường lối chính
trị của giai cấp cầm quyền, do đó hệ

thống chính trị mang bản chất giai
cấp của giai cấp cầm quyền.

Ở nước ta, giai cấp công nhân và
nhân dân lao động là chủ thể của
quyền lực. Bởi vậy, hệ thống chính
trị ở nước ta là công cụ thực hiện
quyền làm chủ của nhân dân lao
động dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam.

Hệ thống chính trị ở nước ta hiện
nay bao gồm: Đảng Cộng sản Việt
Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Đoàn anh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông

KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; 

NHỮNG YẾU TỐ 
TÁC ĐỘNG vÀ QUY ĐỊNH 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC 
CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TrỊ

l PGS, TS NGUyễN VăN GiaNG
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh
Việt Nam và các tổ chức chính trị -
xã hội hợp pháp khác của nhân dân
được thành lập, hoạt động trên cơ sở
liên minh giữa giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí
thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực
hiện và đảm bảo đầy
đủ quyền làm chủ của
nhân dân.

Hệ thống chính trị ở
nước ta hiện nay có
những đặc điểm cơ 
bản sau:

Một là, các tổ chức
trong hệ thống chính
trị ở nước ta đều lấy
chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh
làm nền tảng tư tưởng
và kim chỉ nam cho hành động. Các
quan điểm và nguyên tắc của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh đều được tổ chức trong hệ
thống chính trị ở nước ta vận dụng,
ghi rõ trong hoạt động của từng 
tổ chức.

Hai là, hệ thống chính trị ở nước ta
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản Việt Nam. Đảng là một tổ chức
trong hệ thống chính trị nhưng có vai
trò lãnh đạo các tổ chức trong hệ
thống chính trị. Trong điều kiện cụ
thể ở nước ta, do những phẩm chất
của mình - Đảng là đại biểu cho ý chí
và lợi ích thống nhất của các dân tộc;
do truyền thống lịch sử mang lại và

do những thành tựu rất
to lớn đạt được trong
hoạt động thực tiễn cách
mạng Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng...
làm cho Đảng ta trở
thành Đảng chính trị
duy nhất có khả năng
tập hợp quần chúng lao
động đông đảo để thực
hiện lý tưởng của Đảng,
nhân dân tự nguyện đi
theo Đảng, thừa nhận

vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực
tế. Đây là đặc trưng cơ bản của hệ
thống chính trị ở nước ta.

Ba là, hệ thống chính trị ở nước ta
được tổ chức và hoạt động theo
nguyên tắc tập trung dân chủ.
Nguyên tắc này được tất cả các tổ
chức trong hệ thống chính trị ở
nước ta thực hiện.

Ở nước ta, giai cấp
công nhân và nhân
dân lao động là chủ
thể của quyền lực. Bởi
vậy, hệ thống chính trị
ở nước ta là công cụ
thực hiện quyền làm
chủ của nhân dân lao
động dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng
sản Việt nam.
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Việc quán triệt và thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ là
nhân tố cơ bản đảm bảo cho hệ
thống chính trị có được sự thống
nhất về tổ chức và hành động nhằm
phát huy sức mạnh đồng bộ của
toàn hệ thống cũng như của mỗi tổ
chức trong hệ thống chính trị.

Bốn là, hệ thống chính trị bảo
đảm sự thống nhất giữa bản chất giai
cấp công nhân và tính nhân dân,
tính dân tộc rộng rãi.

Đây là đặc điểm khác biệt căn bản
của hệ thống chính trị ở nước ta với
hệ thống chính trị của các nước tư
bản chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt
của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự
thống nhất lợi ích giữa giai cấp công
nhân, nhân dân lao động cũng như
cả dân tộc, vì mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh.
2. Khái niệm mô hình tổ chức hệ
thống chính trị

2.1. Mô hình tổ chức
Mô hình là khái niệm được dùng

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, do
đó, khái niệm mô hình được được
tiếp cận từ nhiều góc độ, cấp độ
khác nhau.

eo Từ điển Tiếng Việt, mô
hình có 2 nghĩa: 1) Vật cùng hình
dạng nhưng được làm thu nhỏ lại
hoặc phóng to lên, mô phỏng cấu
tạo và hoạt động của  vật thật để
tiện  trình bày,  nghiên cứu. Mô
hình máy bay; Mô hình khu đô thị
mới. 2) Hình thức diễn đạt  hết
sức gọn theo một ngôn ngữ nào đó
các đặc trưng chủ yếu của một đối
tượng, để nghiên cứu đối tượng ấy.
Mô hình của câu đơn.

Cũng có ý kiến cho rằng, mô hình
là một bản thiết kế, một sự mô
phỏng (phỏng theo) về một khách
thể (một sự vật, hiện tượng, quá
trình) đã, đang, sẽ hoặc có thể hiện
hữu.

Trong nghiên cứu, mô hình
(model) là sự đơn giản hóa hiện
thực một cách có chủ định. Nó cho
phép nhà nghiên cứu bỏ qua các mặt
thứ yếu để tập trung vào phương
diện chủ yếu, có ý nghĩa quan trọng
đối với vấn đề nghiên cứu.

Trong hoạt động xã hội, các chủ
thể hành động tương tác với nhau để
trao đổi vật chất, năng lượng, thông
tin, tạo ra những mối liên hệ và quan
hệ xã hội. Những tương tác xã hội
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lặp đi lặp lại cố kết con người lại với
nhau, có quy tắc nhất định, ít tự phát
hơn, có cơ cấu đoán trước được,
hình thành những mô hình xã hội
(mô hình làng văn hóa; mô hình nông
thôn mới). Như vậy, mô hình xã hội
lại là một khách thể sống động, có
tính điển hình.

Từ những cách tiếp cận và quan
niệm khác nhau nêu trên, cho thấy:
Mô hình là sự mô phỏng về một
khách thể (một sự vật, hiện tượng,
quá trình) đã, đang, sẽ hoặc có thể
hiện hữu, nhưng cũng có thể là một
khách thể hiện hữu có tính điển hình.

Trong đời sống xã hội có rất nhiều
loại mô hình được xây dựng bằng
những chất liệu khác nhau (vật chất,
hình ảnh, sơ đồ, ngôn ngữ, số, ký
hiệu...), như: mô hình vật lý, mô
hình hóa học, mô hình toán học, mô
hình kinh doanh; mô hình nghiên
cứu, mô hình trưng bày, mô hình
thu nhỏ, mô hình phóng to, mô hình
thực, mô hình ảo...

Tổ chức là hình thức liên kết cụ
thể giữa con người với con người để
thực hiện một nhiệm vụ chung hoặc
nhằm đạt được mục tiêu nhất định.
Tập hợp người trong tổ chức không

phải là một tập hợp hỗn độn mà là
một tập hợp có trật tự, theo những
nguyên tắc nhất định, có cơ cấu tổ
chức, có sự bố trí, sắp xếp, phân
công, phối hợp.

Mỗi lĩnh vực, mỗi khoa học lại có
cách tiếp cận riêng về tổ chức, nên
đến nay có nhiều quan niệm khác
nhau về tổ chức. Tuy nhiên, trong
đời sống xã hội, tổ chức được hiểu
phổ biến theo hai nghĩa:  ứ nhất,
tổ chức là một hoạt động - hoạt động
liên hiệp nhiều người lại để thực
hiện một nhiệm vụ, mục tiêu nhất
định. ứ hai, tổ chức là một tập
hợp người có trật tự để thực hiện
một nhiệm vụ chung hoặc nhằm đạt
được mục tiêu nhất định.

Tổ chức gắn liền với cơ cấu tổ
chức, trong đó các nguồn lực được
sắp xếp, hoạt động được phân chia,
con người và các bộ phận được phối
hợp nhằm thực thi mục tiêu của tổ
chức. Là hình thức cấu tạo bên trong
của tổ chức, cơ cấu tổ chức thể hiện
mối quan hệ giữa những con người
trong tổ chức, đồng thời thể hiện mô
hình của tổ chức. Cơ cấu tổ chức thể
hiện hình thức cấu tạo của tổ chức,
bao gồm sự phân chia tổng thể tổ
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chức thành các bộ phận có tính độc
lập tương đối để thực hiện các hoạt
động nhất định và mối quan hệ giữa
các bộ phận trong tổng thể. Tổ chức
nào cũng có một mô hình cơ cấu tổ
chức và để xây dựng, điều khiển một
tổ chức bao giờ cũng cần một thiết
kế mô hình tổ chức của tổ chức đó.

Vậy, mô hình tổ chức là loại mô
hình xã hội, là cơ cấu tổ chức của một
tổ chức hiện hữu có tính điển hình
hay là thiết kế cơ cấu tổ chức của một
tổ chức dự định sẽ xây dựng.

Mô hình tổ chức thường được
thể hiện bằng sơ đồ, bản vẽ, hình
ảnh, ngôn ngữ để mô tả cơ cấu, mối
quan hệ giữa các bộ phận trong cơ
cấu tổ chức.

2.2. Mô hình tổ chức tổng thể hệ
thống chính trị

Tổng thể là tập hợp nhiều sự vật có
quan hệ chặt chẽ với nhau, làm
thành một thể thống nhất có những
đặc trưng riêng (như: tổng thể kiến
trúc, tổng thể nền kinh tế quốc dân).
eo nghĩa tính từ, là có tính chất
tổng thể (như: quy hoạch tổng thể; có
cái nhìn tổng thể).

Mô hình tổ chức tổng thể là mô
hình tổ chức của tất cả các bộ phận

của tổ chức trong một thể thống
nhất, bao quát. 

Mô hình tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị là cơ cấu tổ chức tổng thể
hệ thống chính trị hiện hữu hay là
thiết kế cơ cấu tổ chức của hệ thống
chính trị dự định sẽ xây dựng. 

Khái niệm mô hình tổ chức tổng
thể hệ thống chính trị hàm nghĩa là
mô hình có có tính bao quát, tính
khung, là “đường viền lớn” của hệ
thống chính trị, có sự phân biệt với
mô hình tổ chức bộ máy chi tiết, cụ
thể của một tổ chức, một bộ phận
trong hệ thống chính trị.

Các loại mô hình tổ chức tổng thể
hệ thống chính trị

Tùy theo cách tiếp cận có thể chia
mô hình tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị (gọi tắt là mô hình tổ chức
hệ thống chính trị) ra những loại
khác nhau, như:

+ eo chế độ xã hội (phương thức
sản xuất):

- Mô hình tổ chức hệ thống chính
trị phong kiến; mô hình tổ chức hệ
thống chính trị TBCN; mô hình tổ
chức hệ thống chính trị XHCN;

+ eo thể chế đảng cầm quyền
- Mô hình tổ chức hệ thống chính
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trị đa đảng cầm quyền; mô hình tổ
chức hệ thống chính trị một đảng
cầm quyền nổi trội; mô hình tổ chức
hệ thống chính trị hai đảng thay
nhau cầm quyền; mô hình tổ chức
hệ thống chính trị nhất nguyên đa
đảng; mô hình tổ chức hệ thống
chính trị nhất nguyên một đảng duy
nhất cầm quyền...

+ eo tính chất phát triển 
- Mô hình tổ chức hệ thống chính

trị phát triển; mô hình tổ chức hệ
thống chính trị đang chuyển đổi;

+ eo thể chế nhà nước
- Mô hình tổ chức hệ thống

chính trị tam quyền phân lập; mô
hình tổ chức hệ thống chính trị tập
quyền; mô hình tổ chức hệ thống
chính trị dân chủ; mô hình tổ chức
hệ thống chính trị quân chủ; mô
hình tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị hỗn hợp...
3. Khái niệm mô hình tổ chức tổng
thể hệ thống chính trị Việt Nam

Từ quan niệm về mô hình tổ
chức tổng thể hệ thống chính trị
nói chung nêu trên có thể thấy: Mô
hình tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị Việt Nam là khái niệm chỉ
cơ cấu tổ chức tổng thể hệ thống

chính trị Việt Nam hiện nay hay là
thiết kế cơ cấu tổ chức tổng thể của
hệ thống chính trị Việt Nam dự
định sẽ xây dựng. 

Các thành tố chủ yếu trong mô
hình tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị Việt Nam hiện nay cần thể
hiện gồm:

- Cơ cấu tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị Việt Nam; cơ cấu tổ chức
tổng thể của Đảng Cộng sản Việt
Nam; cơ cấu tổ chức tổng thể của
Nhà nước CHXHCN Việt Nam; cơ
cấu tổ chức tổng thể của các tổ chức
chính trị - xã hội.
4. Vai trò của mô hình tổ chức của hệ
thống chính trị

Trong đời sống xã hội, mô hình
có tầm quan trọng rất lớn. Có
những lĩnh vực, có những hoạt
động trong đó, việc xác định đúng
hay sai mô hình hoạt động có tính
quyết định thành bại, như mô hình
tổ chức tập hợp quần chúng; mô
hình kinh doanh...

Từ thực tế xây dựng hệ thống
chính trị trên thế giới cũng như ở
Việt Nam cho thấy, mô hình tổ chức
tổng thể của hệ thống chính trị có
những vai trò nổi bật sau:
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- Xác định rõ vị trí, vai trò, chức
năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, cơ chế
vận hành giữa các bộ phận trong hệ
thống chính trị, do đó quy định sự
phân chia, bố trí hợp lý hay không
hợp lý các tổ chức bộ phận trong hệ
thống chính trị.

- Là một bộ phận thuộc phương
thức lãnh đạo của Đảng, phương thức
cầm quyền của Đảng.

- Ảnh hưởng lớn đến
tập hợp, phát huy các
nguồn lực của đất nước.

- Giúp nhà lãnh đạo,
quản lý nắm bắt rõ ràng
tổ chức của hệ thống
chính trị để lãnh đạo,
quản lý đúng đắn, hiệu
quả và định hướng kiện
toàn tổ chức, tối ưu hóa
tổ chức, nhân sự,
phương thức hoạt động
của hệ thống chính trị.

- Giúp việc nghiên cứu đổi mới,
hoàn thiện hệ thống chính trị.

Với vai trò nêu trên cho thấy mô
hình tổ chức tổng thể của hệ thống
chính trị Việt Nam có tầm quan
trọng đặc biệt trong việc xây dựng,
kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ

thống chính trị hiện nay, và do đó
quan hệ đến phương thức lãnh đạo,
phương thức cầm quyền của Đảng;
đến sự phát triển, ổn định và bền
vững của chế độ, đất nước. 
II. NHữNG yếu Tố TáC độNG Và
quy địNH Mô HìNH Tổ CHứC
Của Hệ THốNG CHíNH Trị VIệT
NaM HIệN Nay 
1. yếu tố khách quan 

(1) Bản chất giai cấp
của Đảng cầm quyền,
Nhà nước xã hội chủ
nghĩa

Mô hình tổ chức tổng
thể của hệ thống chính
trị Việt Nam phải phù
hợp với việc Đảng
Cộng sản Việt Nam và
Nhà nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
là Nhà nước mang bản
chất giai cấp công nhân.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên
phong của giai cấp công nhân, đồng
thời là đội tiên phong của nhân dân
lao động và của dân tộc Việt Nam;
đại biểu trung thành lợi ích của giai
cấp công nhân, của nhân dân lao
động và của dân tộc. Nhà nước

Mô hình tổ chức tổng
thể của hệ thống chính
trị Việt nam phải phù
hợp với việc Đảng
Cộng sản Việt nam và
nhà nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt
nam là nhà nước
mang bản chất giai
cấp công nhân. 



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân
dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về nhân dân mà nền
tảng là liên minh giữa giai cấp công
nhân với giai cấp nông dân và đội
ngũ trí thức. 

(2) ể chế đảng cầm quyền và nhà
nước: Mô hình tổ chức tổng thể của
hệ thống chính trị Việt Nam hiện
nay dù đổi mới cách gì cũng phải
phù hợp với thể chế một đảng cầm
quyền duy nhất và quyền lực Nhà
nước là thống nhất, đó là: Đảng
Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh
đạo Nhà nước và xã hội; 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.

(3) Lịch sử hình thành, phát triển
hệ thống chính trị: Mô hình tổ chức
tổng thể hệ thống chính trị Việt
Nam được hình thành từ Cách
mạng tháng Tám năm 1945, được
phát triển, thử thách trong quá

trình cách mạng Việt Nam hơn 70
năm và đã được khẳng định bởi
những tác dụng, đóng góp to lớn
cho sự nghiệp cách mạng. Hiện nay,
hệ thống chính trị Việt Nam đã
phát triển thành hệ thống tổ chức
to lớn, tinh vi, nhiều tầng nấc, bao
trùm toàn bộ xã hội, gắn với việc
làm, lợi ích của hàng chục vạn cán
bộ, công chức.

(4) Cơ cấu giai cấp, giai tầng xã
hội; so sánh lực lượng; vai trò, sự
đóng góp về chính trị, kinh tế, xã hội
của các giai tầng: Khi thiết lập, đổi
mới mô hình tổ chức tổng thể hệ
thống chính trị bắt buộc phải tính
đến, phản ánh được yếu tố cơ cấu
giai cấp, giai tầng xã hội; so sánh lực
lượng; vai trò, sự đóng góp về chính
trị, kinh tế, xã hội của các giai tầng. 

(5) Yêu cầu phát triển đất nước:
Đây là mệnh lệnh tối cao đối với mô
hình tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị, đồng thời cũng là tiêu chí
cao nhất đánh giá tính hợp lý của
mô hình tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị

(6) Trình độ phát triển của đất
nước, quốc gia: Mô hình tổ chức hệ
thống chính trị không thể tách rời
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trình độ phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội của đất nước, quốc gia.

(7) Trình độ dân trí, dân chủ:
Trình độ dân trí, dân chủ của nhân
dân, xã hội phát triển đến đâu thì
mô hình tổ chức hệ thống chính trị
phải phát triển phù hợp.

(8) Quốc tế: Trong điều kiện, toàn
cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện
nay, khi xây dựng, đổi mới mô hình
tổ chức tổng thể hệ thống chính trị
Việt Nam phải tính đến hiện trạng
và xu hướng phát triển mô hình tổ
chức hệ thống chính trị trên thế giới
và những kinh nghiệm xây dựng,
vận hành của mô hình tổ chức hệ
thống chính trị trên thế giới.
2. yếu tố chủ quan: 

(1) Đường lối chính trị của Đảng:
Đây là yếu tố quyết định mô hình tổ
chức hệ thống chính trị. Mô hình tổ
chức hệ thống chính trị phải đáp

ứng, phục vụ thực hiện đường lối,
quan điểm của Đảng.

(2) Trình độ nhận thức, kinh
nghiệm của đảng 

Trình độ nhận thức lý luận của
Đảng là cơ sở cho xác lập, đổi mới
mô hình tổ chức hệ thống chính trị.
Kinh nghiệm chính trị và xây dựng
mô hình tổ chức tổng thể hệ thống
chính trị Việt Nam của Đảng cũng
là những cơ sở dữ liệu rất quan trọng
cho đổi mới mô hình tổ chức tổng
thể hệ thống chính trị Việt Nam.

(3) Bản lĩnh, ý chí chính trị của
lãnh đạo Đảng: Đổi mới mô hình tổ
chức tổng thể hệ thống chính trị là
việc rất lớn, rất hệ trọng, ảnh hưởng
tới xu hướng phát triển, sinh mệnh
của đảng cầm quyền nên không dễ,
phụ thuộc rất trực tiếp vào bản
lĩnh, ý chí chính trị của lãnh 
đạo Đảng n

1 Trung tâm từ điển học: Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2010, tr.819.
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1. Bối cảnh
Trong quá trình chuyển đổi, bên

cạnh những cải cách sâu rộng về kinh
tế, những cải cách chính trị cũng đã
từng bước được tiến hành ở đất nước
ta. Tuy nhiên, nếu những cải cách về
kinh tế cơ bản đã tạo nên một hệ
chuẩn mới, thì những cải cách về
chính trị lại chưa tạo được những
chuyển biến đáng kể về chất. Đất
nước ta đang đối mặt với một tình
cảnh khá đặc biệt là hệ thống tổ chức
Nhà nước được xây dựng trên hai hệ
chuẩn khách nhau. Hai hệ chuẩn đó
là hệ chuẩn pháp quyền hiện đại và hệ
chuẩn Xô viết. Khi Hiến pháp năm
2013 khẳng định về sự “kiểm soát
giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp” (Điều 2, Hiến pháp
2013) và phân chia quyền lập pháp
cho Quốc hội, quyền hành pháp cho
Chính phủ và quyền tư pháp cho Tòa

án, thì chúng ta đang vận hành hệ
thống theo hệ chuẩn của pháp quyền
hiện đại. Tuy nhiên, khi các quyết
định quan trọng nhất liên quan đến
cả quyền lập pháp, quyền hành pháp
và quyền tư pháp vẫn do Đảng đảm
nhiệm thì chúng ta vẫn đang vận
hành hệ thống theo hệ chuẩn Xô viết. 

Tình trạng một hệ thống mà hai
hệ chuẩn đang sinh ra rất nhiều vấn
đề: từ việc xung đột lẫn nhau giữa
các thiết chế, việc quy trình quản trị
phức tạp, rối rắm, đến việc lãng phí
rất lớn các nguồn lực. 

Những thành tựu đầy ấn tượng
của Trung Quốc trong thời gian vừa
qua cho thấy, mô hình Xô viết (hay
mô hình nhà nước đảng) vẫn hoàn
toàn có thể mang lại sự phát triển
kinh tế vượt bậc. Vấn đề là về mặt
chính trị Trung Quốc thiết kế toàn
bộ hệ thống nhà nước nhất quán
theo hệ chuẩn Xô viết, chứ không

MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC:
HIỆN TrạNG vÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI

l TS NGUyễN Sĩ DũNG 
Văn phòng Quốc hội
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theo lưỡng chuẩn như ở ta. Điều dễ
nhận thấy là cơ quan thực hiện chức
năng thể chế hóa (Đại hội đại biểu
nhân dân toàn quốc) mỗi năm chỉ
họp 5-7 ngày chứ không kéo dài
nhiều tháng như Quốc hội nước ta
hiện nay.

Như vậy, khi thiết kế hệ thống nhà
nước, điều quan trọng là phải lựa
chọn hệ chuẩn cho phù hợp. Khi hệ
chuẩn đã được lựa chọn thì phải thiết
kế toàn bộ hệ thống theo hệ chuẩn đó.

Vậy, chúng ta có nên thiết kế trở
lại toàn bộ hệ thống Nhà nước theo
hệ chuẩn Xô viết hay không? Đây là
một câu hỏi mang tính chính trị rất
cao. Câu trả lời chỉ có thể như sau:
nếu đa số Ban Chấp hành Trung
ương ủng hộ thì đây là vẫn có thể là
phương án được lựa chọn để thiết kế
hệ thống tổ chức Nhà nước.

Tuy nhiên, nếu mô hình theo hệ
chuẩn Xô viết vẫn có thể bảo đảm sự
phát triển vượt bậc về kinh tế, thì có
vẻ điều tương tự là khó nói được về
sự phát triển về xã hội và môi trường.
Đó là lý do cho thấy, lựa chọn hệ
chuẩn pháp quyền hiện đại có thể
bảo đảm một sự phát triển toàn diện
và bền vững hơn cho đất nước.

2. Nhất thể hóa
Xét về mặt kỹ trị, khi thiết kế hệ

thống tổ chức nhà nước theo chuẩn
mực pháp quyền, thì quan trọng
nhất là nhất thể hóa giữa Đảng và
Nhà nước. Đây là cải cách vừa giúp
chúng ta tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, vừa giúp khắc phục được
những hạn chế rất lớn của mô hình
quản trị quốc gia theo khuôn mẫu
Xô viết. eo đó, Đảng đảm nhiệm
rất nhiều chức năng của Nhà nước
nhưng lại đứng ngoài Nhà nước.

Trên thế giới, các nước theo mô
hình Xô viết còn lại không nhiều. Ở
những nước này, theo nhu cầu tự
nhiên, việc nhất thể hóa giữa đảng và
nhà nước đều đã được thực hiện ở
những mức độ khác nhau. Ở Trung
quốc, người đứng đầu Đảng và người
đứng đầu Nhà nước là một. Ở Lào,
người đứng đầu Đảng và người đứng
đầu Nhà nước cũng là một. Ở Cuba,
trong một thời gian dài mức độ nhất
thể hóa còn cao hơn nữa - người đứng
đầu Đảng, người đứng đầu Nhà nước
và đứng đầu Chính phủ chỉ là một.
Như vậy, Việt Nam là nước duy nhất
trên thế giới trong một thời gian rất
dài người đứng đầu Đảng và người



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

40 SỐ 75 (209) - 2019

đứng đầu Nhà nước là hai nhà lãnh
đạo khác nhau. ật ra, ở Việt Nam,
việc nhất thể hóa giữa người đứng
đầu Đảng và người đứng đầu Nhà
nước cũng đã từng được thực hiện
dưới thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, kể từ sau khi Chủ tịch Hồ
Chí Minh mất năm 1969, gần 50 năm
sau, việc nhất thể hóa giữa người
đứng đầu Đảng và người đứng đầu
Nhà nước mới được thực hành trở lại.
Năm 2018, lần đầu tiên sau gần 50
năm, Tổng Bí thư của Đảng được bầu
làm Chủ tịch nước. Công bằng mà
nói, những cố gắng để nhất thể hóa ở
Việt Nam đã được triển khai rộng rãi
hơn, nhưng ở những cấp thấp hơn.
Cụ thể, người đứng đầu Đảng có thể
kiêm chức Chủ tịch Hội đồng nhân
dân hoặc kiêm chức Chủ tịch Ủy ban
nhân dân ở các cấp chính quyền địa
phương. Trong các doanh nghiệp nhà
nước, các cơ quan chuyên môn,
nghiệp vụ, việc nhất thể hóa được
triển khai triệt để hơn. Ở những nơi
này, về cơ bản, người đứng đầu Đảng
thường đồng thời cũng là người đứng
đầu cơ quan, doanh nghiệp. 

Vấn đề đặt ra là một người nắm giữ
cả chức vụ Đảng và cả chức vụ chính

quyền nên được coi là sự kiêm nhiệm
hay là sự nhất thể hóa? Có vẻ như
hiểu cho đúng thì đó mới chỉ là một
sự kiêm nhiệm mà thôi. Nhất thể hóa
phải được hiểu là việc Đảng hóa thân
vào Nhà nước, chứ không phải là việc
Đảng kiêm nhiệm các chức danh của
Nhà nước. Khi Đảng hóa thân vào
Nhà nước thì quy trình chính sách
chỉ còn diễn ra ở một nơi, khi Đảng
kiêm nhiệm các chức danh Nhà nước
thì quy trình chính sách vẫn diễn ra
ở cả hai nơi - vừa diễn ra ở bên Đảng,
vừa diễn ra ở bên Nhà nước. Điều
này giải thích những hạn chế rất lớn
của mô hình Xô viết. (Các nhà
nghiên cứu còn gọi là mô hình nhà
nước đảng).

Hạn chế thứ nhất là quy trình
chính sách rất phức tạp và kéo dài.
Một quyết sách có thể phải trình ra
các cấp của Đảng trước rồi lại phải
trình ra các cơ quan Nhà nước. Khi
có nhiều ý kiến khác nhau, quy trình
lại phải lặp đi, lặp lại. Điều này không
chỉ làm cho các phản ứng chính sách
bị chậm trễ (Có khi bị chậm gấp đôi
so với các nước khác) mà chi phí ban
hành quyết định cũng bị đẩy lên cao,
đặc biệt là chi phí cơ hội.
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Hạn chế thứ hai là việc xác lập chế
độ trách nhiệm thường rất khó
khăn. Một chính sách được quyết
định ở cả hai nơi thì nơi nào sẽ phải
chịu trách nhiệm?

Hạn chế thứ ba là các nguồn lực,
đặc biệt là nguồn nhân lực bị phân bổ
trùng lặp. Điều này xảy ra do quy
trình chính sách được tiến hành ở cả
bên Đảng và cả bên Nhà nước. Nhu
cầu về nghiên cứu, về phân tích chính
sách... vì vậy cũng tương tự như nhau
ở cả hai bên. Đó là chưa nói tới
những nhu cầu như nhau cho cả hai
bên về bộ máy phục vụ, về trang thiết
bị và những cơ sở vật chất - kỹ thuật
khác. Trong khi đó, việc sự dụng
người tài một cách tập trung, hiệu
quả lại gặp khó khăn, vì họ thường bị
phân bổ phân tán cho cả hai bên. 

Hạn chế thứ tư là việc bảo đảm sự
chính danh nhiều khi gặp khó khăn.
Nếu Đảng hóa thân vào Nhà nước
thì hạn chế này sẽ được khắc phục
dễ dàng, vì Nhà nước được hình
thành trên cơ sở ủy quyền của nhân
dân thông qua bầu cử.

Cuối cùng, nhất thể hóa giữa
Đảng và Nhà nước không chỉ giúp
chúng ta khắc phục những hạn chế

nói trên của mô hình Xô viết, mà
còn bảo đảm rằng sự xung đột giữa
Đảng và Nhà nước sẽ không bao giờ
có thể xảy ra. 
3. phân tích để lựa chọn mô hình

Nếu nhất thể hóa là việc Đảng hóa
thân vào Nhà nước, thì lựa chọn mô
hình để nhất thể hóa là điều đầu tiên
quan trọng nhất chúng ta phải làm.
Bởi, nếu chúng ta lựa chọn mô hình
thủ tướng chế thì người đứng đầu
Đảng sẽ phải làm thủ tướng như ở
Anh, ở Nhật... Nếu chúng ta lựa chọn
mô hình tổng thống chế thì người
đứng đầu Đảng phải làm tổng thống
như ở Mỹ, ở In-đô-nê-xia...

Mô hình thủ tướng chế còn được
gọi là mô hình đại nghị, gồm cộng
hòa đại nghị và quân chủ đại nghị
(quân chủ ở đây là quân chủ lập
hiến). Nhiều người còn gọi mô hình
này là mô hình Westminster theo tên
của địa điểm nơi Chính phủ và Nghị
viện Anh đặt trụ sở. Trong mô hình
đại nghị, đảng nào thắng cử và có đa
số trong quốc hội, thì đảng đó đứng
ra thành lập chính phủ. Nghĩa là,
đảng thắng cử vừa nắm cả quyền lập
pháp và cả quyền hành pháp ở trong
tay. Chính vì vậy, không có sự phân



lập hay kiểm soát lẫn nhau rõ ràng
giữa quyền hành pháp và quyền lập
pháp trong trong trường hợp này.
ực tế, trong mô hình này, quyền
lập pháp và quyền hành pháp hòa lẫn
(fusion) vào nhau. Đây là mô hình
rất cần được quan tâm xem xét khi
tiến hành nhất thể hóa vì các lý do
sau đây.

Một là, mô hình đại nghị đã mang
lại sự thịnh vượng và phát triển cho
nhiều nước nhất trên thế giới. Ví dụ
như: Anh, Úc, Canada, New Zealand,
Đức, ụy Điển, Đan Mạch, Nhật
Bản, Xinh-ga-po... (Nhiều nước còn
gọi đây là mô hình dân chủ đại nghị).

Hai là, cách thức tổ chức hệ thống
của chúng ta đang có khá nhiều điểm
tương đồng với mô hình này. Một số
điểm tương đồng đó là: Đảng có đa
số trong Quốc hội nên Đảng lựa
chọn nhân sự cho Chính phủ và thực
chất là thành lập Chính phủ; Đảng
nắm cả quyền lập pháp và quyền
hành pháp; Chính phủ hình thành
trên cơ sở Quốc hội và chịu trách
nhiệm trước Quốc hội...

Mô hình tổng thống chế còn được
gọi là mô hình cộng hòa tổng thống.
Trong mô hình này, chính phủ không

hình thành trên cơ sở của quốc hội và
không chịu trách nhiệm trước quốc
hội. Người dân bầu trực tiếp ra tổng
thống và trao quyền hành pháp cho
tổng thống. Người dân cũng trực tiếp
bầu ra quốc hội và trao quyền lập
pháp cho quốc hội. Nhiều người gọi
đây là mô hình phân quyền cứng vì
không có sự hòa lẫn giữa quyền lập
pháp và quyền hành pháp. Tuy nhiên,
cũng cần chú ý là trong mô hình này
nguyên tắc cơ bản vẫn không hoàn
toàn là tam quyền phân lập, mà là cân
bằng và kiểm soát lẫn nhau giữa các
quyền. Ví dụ quốc hội thông qua luật,
tổng thống có quyền phủ quyết luật,
tòa án có quyền phán xử về tính hợp
hiến của luật. Mô hình cộng hòa tổng
thống chỉ nên coi là một mô hình nêu
ra để tham khảo. Lý do vì ngoài nước
Mỹ, mô hình này gần như đã không
đưa lại được sự thịnh vượng và phát
triển vượt bậc cho bất kỳ một nước
nào khác.

Sự kết hợp giữ mô hình đại nghị và
mô hình tổng thống đã cho ra đời một
mô hình thiết kế hệ thống thứ ba được
nhiều nước trên thế giới áp dụng. Đó
là mô hình tổng thống lưỡng tính.
Đặc điểm nổi bật của mô hình này là
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chính phủ vừa có cả tổng thống và vừa
có cả thủ tướng. Quyền hành pháp
được phân chia cho hai yếu nhân nói
trên theo những tỷ lệ khác nhau, tùy
vào mỗi nước. Tuy nhiên, quyền
hoạch định những chính sách lớn và
quyền về quốc phòng, an ninh, ngoại
giao thường thuộc về tổng thống.
Trong mô hình này, tổng thống
thường có vị thế độc lập với quốc hội,
nhưng thủ tướng và nội các của thủ
tướng lại phải chịu trách nhiệm trước
quốc hội. Đây là mô hình mà Liên
bang Nga và đa số các nước cộng hòa
xô viết trước đây đã lựa chọn trong
quá trình chuyển đổi. Đối với chúng
ta, đây cũng là mô hình rất cần tham
khảo vì những lý do sau đây:

Một là, đây là mô hình duy nhất
mà lịch sự hiện đại của thế giới đã
ghi nhận đã đưa Hàn Quốc và Đài
Loan từ thế giới thứ ba lên thế giới
thứ nhất. Không có một mô hình thể
chế nào khác nữa làm được điều này,
ngoại trừ trường hợp mô hình đại
nghị đối với Xinh-ga-po. Tuy nhiên,
Xinh-ga-po thực chất là một thành
phố vì quốc gia này rất nhỏ bé.

Hai là, thực chất chúng ta đã từng
có mô hình tổng thống lưỡng tính

theo Hiến pháp năm 1946. Nhà nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời
điểm đó, Việt Nam đã từng có Chủ
tịch nước và ủ tướng Chính phủ
đều nắm quyền hành pháp.

Như vậy, thực chất là có hai mô
hình chúng ta có thể lựa chọn để
nhất thể hóa giữa Đảng và Nhà nước.
Đó là mô hình đại nghị và mô hình
tổng thống lưỡng tính. Vấn đề là
trong hai mô hình đó mô hình nào
sẽ phù hợp nhất cho chúng ta. Lựa
chọn cuối cùng phụ thuộc vào ban
lãnh đạo của đất nước. Chẳng ai trên
thế giới này có thể lựa chọn thay cho
chúng ta được.
4. Nhất thể hóa theo mô hình đại nghị

Nhất thể hóa là việc Đảng hóa
thân vào Nhà nước, chứ không phải
việc Đảng kiêm nhiệm các chức
danh của Nhà nước. ời gian vừa
qua, tranh luận chủ yếu xoay quanh
việc bí thư nên kiêm chức chủ tịch
Ủy ban Nhân dân (UBND) hay chức
chủ tịch Hội đồng Nhân dân
(HĐND). Trên thực tế, ở những cấp
chính quyền thấp hơn thì bí thư
thường kiêm chức chủ tịch UBND,
còn ở những cấp cao hơn thì bí thư
thường kiêm chức chủ tịch HĐND.
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Tuy nhiên, kiêm chức gì thì vẫn chỉ
là kiêm nhiệm, chứ không phải là
hóa thân. Sự kiêm nhiệm chỉ làm cho
công việc của những người nắm giữ
cương vị chủ chốt tăng lên gấp đôi,
mà mọi quy trình công việc thì vẫn
không hề thay đổi. Việc kiêm nhiệm
vì vậy ít bổ sung giá trị gia tăng cho
quy trình quản trị địa phương.
Ngược lại, sự quá tải còn có thể làm
giảm chất lượng của quy trình này. 

ật ra, ngoại trừ mô hình Xô viết,
trong tất cả các mô hình thể chế khác,
bao gồm cả mô hình đại nghị và mô
hình tổng thống lưỡng tính mà chúng
ta nên xem xét để lựa chọn, ban lãnh
đạo của đảng cầm quyền bao giờ cũng
đều hóa thân vào nhà nước.

Nếu chúng ta lựa chọn mô hình
đại nghị để nhất thể hóa thì sự hóa
thân của Đảng có thể được tiến hành
đại loại như như sau.

Trước hết, Đại hội Đảng được tổ
chức để làm ba việc: 1. ông qua
chương trình hành động của Đảng cho
năm năm tới; 2. Bầu người đứng đầu
Đảng; 3. Bầu các ứng cử viên của Đảng
tham gia tranh cử vào Quốc hội. Đối
với các nước có đa đảng thì chương
trình hành động của đảng có thể được

gọi luôn là chương trình tranh cử của
đảng. Đối với những nước chỉ có một
đảng như nước ta, chương trình này
nên gọi là chương trình vận động bầu
cử sẽ chính xác hơn. Kiểu gì thì cũng
phải vận động cử tri bầu cho các ứng
cử viên của Đảng trên cơ sở những
định hướng chính sách được đưa ra
trong chương trình. Người đứng đầu
Đảng cũng chính là người lãnh đạo và
dẫn dắt chiến dịch vận động bầu cử
của Đảng. Nếu cử tri bầu cho các ứng
cử viên của Đảng chiếm đa số trong
Quốc hội, thì điều này cũng có nghĩa
là cử tri đã phê chuẩn chương trình
hành động của Đảng và trao quyền
thành lập chính phủ cho Đảng (để
triển khai thực hiện chương trình hành
động đã được phê chuẩn).

Sau bầu cử, những ứng cử viên
trúng cử sẽ hợp thành ban lãnh đạo
của Đảng. (Những ứng cử viên không
trúng cử thì vẫn chỉ là những đảng
viên thường). Ban lãnh đạo này ở các
nước được gọi là đảng đoàn (party
caucus). Ở ta cũng có thể gọi là đảng
đoàn. Tuy nhiên, đảng đoàn phải bao
gồm tất cả những đảng viên đã trúng
cử chứ không chỉ là mười mấy người
trong Ủy ban thường vụ Quốc hội
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như hiện nay. Đảng đoàn chính là cơ
quan thực hiện chức năng quyết định
chính sách của Ban Chấp hành Trung
ương hiện nay.

Đảng đoàn đến lượt, lại bầu chọn
ra nhân sự cho nội các và các chức
danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc
hội... Nội các sẽ do người đứng đầu
Đảng làm ủ tướng. Nội các chính
là cơ quan thực hiện chức năng
hoạch định chính sách của Bộ Chính
trị hiện nay. Nếu hiện nay Bộ Chính
trị dự thảo các chính sách trình ra
Ban Chấp hành Trung ương, đến khi
nhất thể hóa, nội các sẽ dự thảo
chính sách trình ra đảng đoàn.

Với cách thiết kế như vậy, ở cấp
Trung ương, Đảng đã hoàn toàn hóa
thân vào Nhà nước. Tất cả quy trình
chính sách diễn ra trong Đảng, cũng
chính là diễn ra trong Nhà nước.
Một nửa thời gian, công sức của quy
trình ban hành chính sách đã được
cắt giảm. Cụ thể, quy trình chính
sách chỉ còn như sau: nội các dự thảo
chính sách trình ra đảng đoàn. Đảng
đoàn phê chuẩn chính sách, nội các
trình ra Quốc hội. Mọi chính sách đã
được đảng đoàn phê chuẩn chắc
chắn sẽ được Quốc hội thông qua, vì

đảng đoàn luôn luôn có đa số áp đảo
trong Quốc hội.

Với cách nhất thể hóa như vậy, các
nhà lãnh đạo cao cấp của đất nước sẽ
không còn phải làm một việc lặp đi,
lặp lại ở ba bốn nơi như hiện nay.
Đồng thời, nguyên tắc tập trung dân
chủ cũng được bảo đảm hơn. Bởi vì,
rủi ro của việc Ban Chấp hành Trung
ương đã thông qua chính sách,
nhưng các đảng viên ở trong Quốc
hội chưa được bàn bạc, thảo luận sẽ
được loại trừ. Hơn nữa, tính chính
danh của toàn bộ quy trình sẽ được
bảo đảm 100%.

Điều có thể khiến nhiều người băn
khoăn: với cách nhất thể hóa như
trên, quyền lực của Đảng sẽ trở nên
quá lớn. Quả đúng là như vậy. Trong
mô hình đại nghị, nếu đảng cầm
quyền có đa số áp đảo trong quốc
hội, thì quyền lực của đảng sẽ rất lớn.
Phe đối lập vẫn có thể tranh luận,
phản biện các dự thảo chính sách
của đảng cầm quyền. Tuy nhiên, nếu
đảng cầm quyền kiên quyết giữ quan
điểm của mình, mọi quyết định của
đảng đều sẽ được thông qua thành
chính sách, pháp luật của nhà nước.
Tuy nhiên, nếu phe đối lập tranh



luận, phản biện tốt, nhiều dự thảo
chính sách chắc chắn sẽ được đảng
cầm quyền chỉnh sửa. Nước ta không
có phe đối lập, nhưng các đại biểu
ngoài đảng có thể đảm nhận vai trò
phản biện nói trên. Vấn đề là chúng
ta cần bảo đảm một tỷ lệ thích hợp
các đại biểu quốc hội là người ngoài
đảng. Đồng thời, phải vận động
những người ngoài đảng tài giỏi,
liêm chính ứng cử vào Quốc hội.

Trên đây là những nét sơ lược
nhất của việc vận hành nhất thể hóa
theo mô hình đại nghị. Tất nhiên,
nếu mô hình này được lựa chọn,
một loạt các vấn đề có liên quan
khác cũng sẽ cần được xử lý. Đó là
những vấn đề như công tác đảng vụ
sẽ được duy trì như thế nào? Vai trò
của các đảng viên không được lựa
chọn để hóa thân vào nhà nước sẽ là
gì? Mối quan hệ giữa các đảng viên
đã hóa thân vào nhà nước với các
đảng viên khác của Đảng sẽ như thế
nào?... Đây là những vấn đề mang
tính kỹ thuật và kinh nghiệm của thế
giới để chúng ta tham khảo. Cuối
cùng, cần nhấn mạnh là: việc nhất
thể hóa giữa Đảng và Nhà nước theo
mô hình đại nghị hoàn toàn có thể

triển khai được trong khuôn khổ
của Hiến pháp năm 2013.
5. Nhất thể hóa theo mô hình tổng
thống lưỡng tính

Nhất thể hóa theo mô hình tổng
thống lưỡng tính về cơ bản giống
như nhất thể hóa theo mô hình đại
nghị. Điểm khác cơ bản nhất là Đại
hội Đảng không bầu ra người đứng
đầu Đảng để dẫn dắt cuộc bầu cử vào
Quốc hội, mà bầu ra người đứng đầu
Đảng để ứng cử vào chức danh Tổng
thống (hay theo truyền thống của
nước ta, gọi là chức danh Chủ tịch
nước cũng được). Ứng cử viên được
lựa chọn thông thường phải là người
đã chủ trì trong việc hoạch định
đường lối của Đảng cho nhiệm kỳ 5
năm tới và sẽ là người căn cứ vào
đường lối đó mà vận động bầu cử
cho mình.

Tổng thống trong mô hình tổng
thống lưỡng tính do toàn dân bầu ra
nên độc lập với Quốc hội và không
chịu trách nhiệm trước Quốc hội.
Với một chế định mang tính chất
như vậy, nếu chúng ta lựa chọn mô
hình này để nhất thể hóa, thì việc sửa
đổi Hiến pháp là một nhu cầu bắt
buộc. Ngoài ra, việc sửa đổi Hiến
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pháp còn rất cần thiết để bổ sung
thêm quyền lực hành pháp cho Tổng
thống, vì trong mô hình tổng thống
lưỡng tính, quyền hành pháp nằm
phần lớn trong tay Tổng thống.

Điểm đặc trưng nhất của mô hình
tổng thống lưỡng tính là ngoài Tổng
thống nắm quyền hành pháp ra, còn
có một yếu nhân khác cũng nắm
quyền hành pháp nữa là ủ tướng.
Phân chia quyền lực giữa Tổng thống
và ủ tướng là một nhu cầu tất yếu
của mô hình này. ực tiễn trên thế
giới cho thấy, không có khuôn mẫu cố
định nào cho việc phân chia quyền lực
giữa hai yếu nhân nói trên. Ở những
nước khác nhau, việc phân chia quyền
lực rất khác nhau. Nhưng  về cơ bản,
quyền lực trong lĩnh vực quốc phòng,
an ninh, ngoại giao và những chính
sách kinh tế lớn thường thuộc về Tổng
thống. Việc điều hành nền kinh tế
hằng ngày thường thuộc về ủ
tướng. ủ tướng đồng thời cũng là
người đứng đầu Nội các và điều hành
công việc hằng ngày của Nội các.

Nếu Tổng thống do dân bầu trực
tiếp, thì ủ tướng sẽ được lựa chọn
trong số các vị đại biểu Quốc hội.
Quyền lựa chọn ủ tướng để trình

ra Quốc hội phê chuẩn thuộc về Tổng
thống. Tuy nhiên, trong mô hình đa
đảng, nhiều khi Tổng thống phải lựa
chọn người của đảng đối lập nhưng
có đa số trong Quốc hội để giới thiệu
làm ủ tướng. Lý do là, nếu đảng
của Tổng thống không có đa số ở
trong Quốc hội, thì có giới thiệu
người của đảng mình cũng vô ích.
Một ứng cử viên ủ tướng như vậy
chắc chắn sẽ không được Quốc hội
phê chuẩn. Trong trường hợp này,
việc triển khai chính sách của Tổng
thống sẽ gặp rất nhiều khó khăn.  

Ở nước ta, với mô hình một đảng
cầm quyền, Tổng thống có thể trao
đổi thống nhất ý kiến với Đảng đoàn
Quốc hội trước khi giới thiệu ứng cử
viên giữ chức danh ủ tướng. Khác
với Tổng thống, ủ tướng trong mô
hình tổng thống lưỡng tính sẽ phải
tương tác thường xuyên với Quốc
hội, giải trình chính sách với Quốc
hội và bị Quốc hội giám sát.

Trong mô hình tổng thống lưỡng
tính, ban lãnh đạo của Đảng sẽ gồm
Tổng thống, ủ tướng, các thành
viên nội các và các thành viên đảng
đoàn Quốc hội (tất cả các đảng viên
trúng cử làm đại biểu Quốc hội). Nếu
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trong mô hình đại nghị, nhà lãnh đạo
đứng đầu Đảng là ủ tướng, thì
trong mô hình tổng thống lưỡng tính,
nhà lãnh đạo đứng đầu Đảng là Tổng
thống. Quy trình chính sách trong
nội bộ Đảng sẽ được triển khai giữa
Tổng thống, Nội các và Đảng đoàn.
Khi đã có được sự nhất trí của ban
lãnh đạo Đảng, Tổng thống có thể
trực tiếp ban hành chính sách qua sắc
lệnh hoặc ủ tướng có thể trình
chính sách ra Quốc hội thông qua
thành luật. Với quy trình này, việc
hoạch định chính sách trong Đảng và
trong Nhà nước vẫn gắn kết chặt chẽ
với nhau và không lặp lại nhau. 

Cũng phải thừa nhận một thực tế
là trong thế giới hiện đại, ở rất nhiều
nước, khi một đảng đã lựa chọn
người đứng đầu của mình làm ứng
cử viên tổng thống, thì cũng đồng
thời cũng ủy quyền hoàn toàn cho
người đó triển khai các chính sách
của đảng. Việc phê chuẩn đường lối,
chính sách chỉ đơn giản như sau:
đảng lựa chọn ứng cử viên nào thì
đồng thời phê chuẩn luôn chương
trình tranh cử trong đảng của ứng
cử viên đó. Điều này đúng không chỉ
cho ứng cử viên vào chức danh tổng

thống, mà còn đúng cả cho các ứng
cử viên vào chức danh đại biểu
Quốc hội. Việc nhiều nhất đảng có
thể làm sau khi các ứng cử viên của
mình trúng cử chỉ là cung cấp sự hỗ
trợ về tư vấn chính sách cho những
người này, chứ không quyết định
chính sách trước và áp đặt cho họ.
Đây là mô thức chúng ta cũng hoàn
toàn có thể tiếp thu cho việc nhất thể
hóa theo mô hình tổng thống lưỡng
tính và kể cả mô hình đại nghị.

Bằng việc lựa chọn mô hình và
nhất thể hóa giữa Đảng và Nhà nước,
chúng ta đã thiết kế được các cơ
quan nắm giữ quyền lập pháp và
hành pháp của đất nước. Đây là nội
dung trọng tâm của bài viêt này.

Các phần cấu thành khác của hệ tổ
tổ chức nhà nước sẽ bao gồm:

(1) Hệ thống các cơ qua tư pháp
độc lập.

(2) Hệ thống hành - chính công vụ
chuyên nghiệp và độc lập tương đối.

(3) Hệ thống tổ chức chính quyền
địa phương được phân quyền và 
tự quản.

Tuy nhiên, đây là chủ đề lớn, trong
khuôn khổ một bài viết khó lòng đề
cập chi tiết và chuyên sâu được n
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I. NHậN THứC VỀ đổI MớI Và
HoàN THIệN Mô HìNH Tổ CHứC
Hệ THốNG CHíNH Trị 

1. Đổi mới tổ chức bộ máy hệ
thống chính trị là một điều kiện hàng
đầu, bảo đảm cho việc nâng cao năng
lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của
Nhà nước, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân. Đó cũng chính là điều
kiện để có thể xây dựng, hoàn thiện
và thực thi hệ thống thể chế, nhằm
giữ vững ổn định chính trị - xã hội,
khai thác và phát huy những tiềm
năng, lợi thế, các nguồn lực trong xã

hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh,
bền vững của đất nước.

Những năm qua, Đảng và Nhà
nước ta đã ban hành, lãnh đạo, chỉ
đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ
trương, nghị quyết, kết luận rất quan
trọng về xây dựng, đổi mới hệ thống
tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị
- xã hội, các đơn vị sự nghiệp công
lập từ Trung ương đến địa phương
với mục tiêu từng bước sắp xếp, kiện
toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả,
hiệu lực hơn; chức năng, nhiệm vụ,

ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

ở QUẢNG NINH THEO TINH THẦN 
NGHỊ QUYẾT TrUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

l NGUyễN XUâN Ký
Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
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quyền hạn, trách nhiệm, mối quan
hệ công tác của các tổ chức trong hệ
thống chính trị được phân định, điều
chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò
lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu
quả quản lý của Nhà nước, phát huy
vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần
quan trọng vào công cuộc đổi mới
đất nước.

Ở cấp độ địa phương, nhận diện
đúng thực trạng của hệ thống chính
trị, ngay từ những giai đoạn trước,
tỉnh Quảng Ninh đã luôn chú trọng
việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị
quyết, kết luận của Trung ương về
đổi mới hệ thống chính trị bằng các
nghị quyết chuyên đề, kế hoạch,
chương trình, hệ thống quy chế, quy
định, quy trình thực hiện theo từng
nội dung cụ thể; đề ra các chủ đề
công tác năm; xây dựng và nhiều lần
sửa đổi quy chế, quy định nhằm
nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp
ủy, tổ chức đảng, nhưng không thật
sự mang tính tổng thể, không rà soát
và đánh giá một cách toàn diện, chưa
phát huy được nội lực của từng cấp
ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Với
nhận thức đó, tỉnh Quảng Ninh

quyết tâm thực hiện đổi mới tổ chức
bộ máy theo hướng sắp xếp, kiện
toàn, tổ chức lại, hợp nhất, sáp nhập,
chuyển đổi mô hình, tăng cường tự
chủ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu
lực của hệ thống chính trị của tỉnh
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

2. Mặt khác, được ví  như “một
Việt Nam thu nhỏ”, Quảng Ninh có
vị trí địa chiến lược đặc biệt quan
trọng về kinh tế, chính trị, quốc
phòng, an ninh và đối ngoại; là địa
phương duy nhất trong cả nước vừa
có đường biên giới trên bộ và trên
biển với nước Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa.Tỉnh có diện tích đất liền
6.102km2, trên 6.000km2 mặt biển,
đường bờ biển dài trên 250km, với
2.077 hòn đảo đá, đất; điều kiện tự
nhiên phong phú đa dạng. Quảng
Ninh có 14 đơn vị hành chính cấp
huyện (4 thành phố, 2 thị xã, và 8
huyện; tỷ lệ đô thị hóa 65%); 186 xã,
phường, thị trấn (111 xã, 67 phường,
8 thị trấn); 1.565 thôn, bản, khu phố.
Dân số toàn tỉnh có trên 1,3 triệu
người, với 22 dân tộc (các dân tộc
thiểu số chiếm trên 11%). Tính đến
ngày 30/6/2019, toàn Đảng bộ tỉnh
có 99.950 đảng viên, 21 đảng bộ trực
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thuộc tỉnh, 789 tổ chức cơ sở đảng
(463 đảng bộ cơ sở, 326 chi bộ cơ sở)
với 5.081 chi bộ trực thuộc.

Qua thực tiễn phát triển, tỉnh đã
phát hiện, nhận thức sâu sắc ba mâu
thuẫn, bốn thách thức. Ba mâu
thuẫn: (1) Giữa giải phóng tiềm
năng thế mạnh và không gian phát
triển rộng lớn với cơ chế chính sách
còn hạn hẹp; (2) Giữa khai thác
than, góp phần bảo đảm an ninh
năng lượng quốc gia, phát triển công
nghiệp nặng với phát triển du lịch,
dịch vụ trên cùng một địa bàn; (3)
Giữa đổi mới hệ thống chính trị
chưa tương xứng phù hợp với đổi
mới kinh tế và tình hình thực tiễn
đang diễn ra. Bốn thách thức: (1)
ách thức giữa vừa phát triển kinh
tế vừa góp phần đảm bảo độc lập,
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn
định và hòa bình khu vực biên giới;
(2) Giữa phát triển bền vững trước
những tác động tiêu cực của biến đổi
khí hậu và nước biển dâng cao; (3)
Giữa phát triển công nghiệp hóa, đô
thị hóa nhanh với bảo vệ môi trường
và bảo vệ Di sản vịnh Hạ Long; (4)
Giữa tăng trưởng nhanh đi đôi với
đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp

khoảng cách giàu nghèo giữa các
vùng miền trên địa bàn tỉnh trong
điều kiện tỉnh có 111 xã nông thôn,
vùng sâu,vùng xa, biên giới, hải đảo,
trong đó, có 22 xã và 54 thôn thuộc
diện đặc biệt khó khăn.

Trên cơ sở nhận diện, định vị
những điểm mạnh, tiềm năng, lợi
thế, thấy rõ cơ hội, khó khăn, thách
thức; Quảng Ninh đã xác định rõ
hơn mục tiêu và triết lý phát triển. (1)
Mục tiêu: Đến năm 2020 xây dựng,
phát triển Quảng Ninh trở thành
tỉnh có cơ cấu dịch vụ, công nghiệp
hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế,
một trong những đầu tàu kinh tế của
cả nước; dẫn đầu cả nước về ứng
dụng công nghệ thông tin vào năm
2025. (2) Triết lý phát triển: Tích cực
chuyển đổi phương thức phát triển
theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ
cột: iên nhiên, con người, văn hóa
kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác,
hội nhập và cơ hội của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0; trên cơ sở đó
đổi mới hệ thống chính trị và xây
dựng nền hành chính hiện đại; bảo
đảm phát triển bền vững dựa vào lợi
thế về dịch vụ, du lịch, văn hóa, công
nghiệp giải trí, đổi mới sáng tạo.
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Những đặc điểm trên vừa là tiền
đề, điều kiện, vừa đặt ra những yêu
cầu, đòi hỏi cho việc xây dựng, đổi
mới, hoàn thiện bộ máy hệ thống
chính trị của tỉnh.
II. THựC TrạNG Mô HìNH Tổ
CHứC Của Hệ THốNG CHíNH
Trị TỉNH quảNG NINH Và quá
TrìNH TrIỂN KHaI

1. Tổ chức bộ máy trong hệ thống
chính trị tỉnh Quảng Ninh cơ bản
được sắp xếp, kiện toàn theo đúng các
quy định của Trung ương: bao gồm
các khối đảng và đoàn thể, khối chính
quyền, cùng với hệ thống các đơn vị
sự nghiệp. Trong quá trình xây dựng
và phát triển, Quảng Ninh đã nhận
thấy những mâu thuẫn trong thực
hiện các nhiệm vụ phát triển và thực
tế tại địa phương; trong đó, có mâu
thuẫn giữa đổi mới hệ thống chính trị
chưa tương xứng với đổi mới kinh tế. 

Do đó, trước khi có Nghị quyết 18-
NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị
Trung ương 6 khóa XII; trên cơ sở
bám sát các nghị quyết, kết luận của
Trung ương về công tác xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,
tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tìm
tòi hướng đi, cách làm, nghiêm túc

rà soát trong toàn hệ thống chính trị
về tổ chức bộ máy, biên chế, phát
hiện thấy nhiều yếu kém, bất cập cần
phải mạnh dạn đổi mới: 

- Bộ máy cồng kềnh, chức năng
nhiệm vụ trùng chéo: (1) có chức
năng được giao cho nhiều cơ quan,
đơn vị cùng thực hiện nhưng không
quy trách nhiệm giải quyết đến cùng,
thẩm quyền không gắn với nghĩa vụ
và chế độ trách nhiệm (Cùng một
ngành nhưng vừa có phòng chuyên
môn, vừa có chi cục quản lý cùng
tên, cùng chức năng; trên cùng địa
bàn có nhiều đơn vị thực hiện một
nhiệm vụ). (2) Giữa các tổ chức
trong hệ thống chính trị có nhiều
chức năng, nhiệm vụ tương đồng có
thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau nhưng
thiếu cơ chế đảm bảo tính thống
nhất có thể làm nảy sinh tình trạng
buông lỏng, bỏ sót hoặc phát sinh
khâu trung gian (cơ quan tổ chức của
cấp ủy với cơ quan nội vụ của chính
quyền; cơ quan Ủy ban Kiểm tra của
Đảng với anh tra nhà nước...). (3)
Bộ máy nội sinh phục vụ chính mình
chiếm tỷ lệ cao. (4) Các đơn vị sự
nghiệp quy mô nhỏ, chất lượng cung
cấp dịch vụ và hiệu quả chưa cao,
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tính tự chủ thấp. (5) Tổ chức hội
nhiều nhưng hoạt động chưa mạnh,
chưa thể hiện được rõ vị thế, vai trò;
tính tự nguyện, tự quản, tự trang trải,
tự chịu trách nhiệm trước pháp luật
còn thấp. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức hưởng lương từ ngân sách nhà
nước đông và có xu hướng càng thực
hiện chính sách tinh giản thì biên
chế càng tăng. Đội ngũ cán bộ không
chuyên trách ở cơ sở đông do vận
dụng cứng nhắc quy định chung,
mang tính bình quân cào bằng mà
chưa chú ý tới đặc thù về quy mô,
phạm vi, địa lý, dân số của các cơ sở,
dẫn đến nơi đông dân thì quá tải, nơi
rất ít dân, ít việc vẫn có đủ các vị trí.

2. Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của
thực tiễn khách quan, nhằm đảm
bảo sự đồng bộ giữa đổi mới kinh tế
với đổi mới tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát
triển trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy
Quảng Ninh đã chủ động với quyết
tâm chính trị cao xây dựng Đề án
“Đổi mới phương thức, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của Đảng; thực hiện tinh giản bộ
máy, biên chế” (gọi tắt là Đề án 25).

Đề án được xây dựng hết sức công
phu, bài bản; tiến hành đồng bộ từ
cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh; báo
cáo tham vấn rất nhiều cấp lãnh đạo,
ban, bộ, ngành Trung ương; có sự
tham gia, góp ý trực tiếp của nhân
dân, các trí thức, lão thành cách
mạng, các đối tượng chịu tác động,...
và thông qua Hội đồng nhân dân các
cấp. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày 03/3/2015
“về đổi mới phương thức, nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy,
biên chế” để tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực hiện trong cả hệ
thống chính trị. Có thể nói, Đề án 25
của tỉnh Quảng Ninh là một đột phá
trong công tác xây dựng Đảng và xây
dựng hệ thống chính trị, là sự sáng
tạo, đổi mới có hiệu quả thiết thực,
được cán bộ, đảng viên và nhân dân
đồng tình ủng hộ; trở thành động lực
quan trọng thúc đẩy sự đổi mới, phát
triển của tỉnh.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII ban hành
Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị
quyết số 19-NQ/TW càng khẳng



định bước đi của Quảng Ninh là
đúng đắn, tạo thêm động lực, là cơ
sở chính trị vững chắc để tỉnh có
thêm quyết tâm tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị
quyết liệt hơn và ở quy mô, tầm mức
cao hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh đã ban hành Chương trình
hành động số 21-CTr/TW ngày 5-2-
2018 để tập trung chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết Trung ương 6, trên cơ sở
kế thừa, phát huy những kết quả đã
đạt được từ việc triển khai Đề án 25
theo hướng toàn diện, đồng bộ và
hiệu quả hơn với phương châm: (1)

Đã thí điểm hiệu quả thì tiếp tục
nhân rộng; (2) Những mô hình mới
đặt ra phải tập trung cao để lãnh
đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thực chất
trên thực tế; (3) Tiếp tục đẩy mạnh
việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp
công theo hướng tăng cường tự chủ,
nâng cao năng lực quản trị, chuyển
đổi mô hình hoạt động.
III. KếT quả, HIệu quả TỪ VIệC
sắp xếp Tổ CHứC Bộ Máy 
Của Hệ THốNG CHíNH Trị ở 
quảNG NINH 

Tiếp nối, nhất quán, xuyên suốt quá
trình triển khai từ Đề án 25 của tỉnh
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đến Nghị quyết Trung ương 6 với tinh
thần chủ động, liên tục sau gần 5 năm
triển khai đến nay Quảng Ninh đã đạt
được nhiều kết quả tích cực:

ứ nhất, việc đặt ra và triển khai
thực hiện các giải pháp đã đem lại
một số kết quả, hiệu quả: (1) Đã
giảm 05 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
195 phòng, đơn vị, đầu mối trực
thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh và các địa phương (cấp tỉnh: 91;
cấp huyện: 104). Đổi mới về cơ chế
tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập, giao quyền tự chủ 142 đơn
vị; đồng thời nâng mức tự chủ 100%
cho 85 đơn vị. Đang rà soát cấp xã,
thôn, bản, khu phố không đủ tiêu chí
và xây dựng lộ trình phù hợp, dự kiến
sắp xếp lại, sáp nhập trong giai đoạn
2019 - 2021 là 9 xã (giảm 9 xã), 43
thôn, bản, khu phố (giảm 20 thôn,
bản, khu phố). (2) Giảm 713 biên chế
công chức (khối đảng, đoàn thể: 198;
khối chính quyền: 515) và 1.569
người làm việc (biên chế viên chức)
so với năm 2015; ực hiện khoán
biên chế cán bộ công chức cấp xã, cấp
thôn, khoán quỹ hỗ trợ đối với người
hoạt động không chuyên trách (từ
năm 2015, toàn tỉnh không chi trả

phụ cấp thường xuyên đối với 18.919
người hoạt động không chuyên trách
ở cơ sở). (3) Giảm chi thường xuyên,
tăng chi đầu tư phát triển (năm 2015
chi thường xuyên là 47,4%, chi đầu tư
phát triển là 52,6%; đến năm 2018 chi
thường xuyên là 33,4%, chi đầu tư
phát triển là 66,6%). (4) Đi đầu trong
thí điểm áp dụng các mô hình mới: (a)
ực hiện nhất thể hóa chức danh
nhằm giảm quy trình, tăng tính
thống nhất, rút ngắn khoảng cách
giữa ban hành chủ trương và tổ chức
thực hiện: (i1) Cấp huyện: bí thư
đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân
dân tại 3/14, bằng 21,4% (Tiên Yên,
Cô Tô, Hoành Bồ); bí thư cấp ủy
đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân
dân tại 3/14; trưởng ban (phó ban)
tuyên giáo đồng thời là giám đốc
Trung tâm bồi dưỡng chính trị tại
14/14. (i2) Cấp xã: bí thư đồng thời là
Chủ tịch Ủy ban nhân dân đạt
59,67% (111/186); bí thư đồng thời là
Chủ tịch Hội đồng nhân dân đạt
12,9% (24/186). Định hướng bố trí 02
đồng chí phó bí thư cấp ủy, 01 đồng
chí phó bí thư đồng thời là chủ tịch
Hội đồng nhân dân, 01 đồng chí phó
bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban



Mặt trận Tổ quốc ở những nơi đồng
chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã. Căn cứ đặc
điểm, tình hình và yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ chính trị của từng địa
phương, chủ động sắp xếp, bố trí cán
bộ để từ đầu nhiệm kỳ có 100% bí thư
cấp ủy cấp huyện không là người địa
phương (đến tháng 9-2019, 13/14 địa
phương đã thực hiện bí thư cấp ủy
không là người địa phương, còn lại
huyện Ba Chẽ), 75% trở lên bí thư cấp
xã không là người địa phương (đến
tháng 9-2019 đã thực hiện ở 147/186
cấp xã, tỷ lệ 79,03%). (i3) Bí thư chi
bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố
từ chỗ năm 2015, tỷ lệ trưởng thôn
chưa là đảng viên cao (chiếm 68,2%);
bí thư chi bộ chưa kiêm trưởng
thôn 21,5%; đến nay đã đạt 99,8%
(1.562/1.565). (i4) ực hiện tốt các
cơ chế kiểm soát quyền lực khi thực
hiện nhất thể hoá chức danh, chống
lạm quyền, lạm chức... thông qua
thực hiện đúng các nguyên tắc, quy
chế làm việc của cấp ủy đảng và quy
định của pháp luật Nhà nước; tăng
cường kiểm soát quyền lực từ cấp
trên, phát huy dân chủ trong tập thể
cấp ủy, lãnh đạo, nhất là trong công

tác cán bộ; thực hiện công khai, minh
bạch trong mọi hoạt động... b) Hợp
nhất một số cơ quan tham mưu giúp
việc của cấp ủy với cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng
cấp có chức năng, nhiệm vụ tương
đồng theo nguyên tắc thống nhất
lãnh đạo, chỉ đạo; bổ sung thẩm
quyền, tăng cường chức năng nhiệm
vụ, tối ưu chính sách, chuẩn hóa
ngạch bậc, kết hợp bầu cử và bổ
nhiệm: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra với
thanh tra ở 14/14 và ban tổ chức với
phòng nội vụ ở 14/14 đơn vị cấp
huyện (giảm 28 đầu mối). Hợp nhất
văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở
3/14 đơn vị cấp huyện bằng 21,4%
(Tiên Yên, Cô Tô, Hoành Bồ). Hợp
nhất 05 Trung tâm thuộc lĩnh vực y
tế dự phòng tỉnh để thành lập Trung
tâm kiểm soát bệnh tật (CDC). ực
hiện cơ quan tham mưu giúp việc
chung Khối Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp
huyện và cấp tỉnh. Triển khai thí
điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động xây
dựng Đề án báo cáo Ban Bí thư
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Trung ương Đảng cho chủ trương
đồng ý tại Văn bản số 8039-
CV/VPTW ngày 30-11-2018 của
Văn phòng Trung ương Đảng cho
phép tỉnh Quảng Ninh thành lập
Trung tâm Truyền thông tỉnh trực
thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất các
cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh
gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hạ
Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật
tỉnh), Trung tâm ông tin tỉnh
(thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh) và đi vào hoạt động từ ngày 01-
01-2019. Sau 9 tháng vận hành, đã
từng bước ổn định, phát huy hiệu quả
hoạt động theo mô hình “Tòa soạn
hội tụ” ứng dụng công nghệ thông
tin, tích hợp truyền thông đa phương
tiện, sản xuất sản phẩm báo chí đa
loại hình với tổ chức bộ máy tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Chất lượng các tác phẩm báo chí, các
chương trình phát thanh, truyền hình
được nâng lên rõ rệt, thông tin đồng
bộ, kịp thời, không còn trùng lắp về
nội dung, hình ảnh chuyên nghiệp
hơn bảo đảm phục vụ nhiệm vụ
chính trị của tỉnh; được nhân dân
đồng tình, đánh giá cao. (4) Nâng cao

được chất lượng đội ngũ, hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ
máy. (5) u hút được các nguồn lực
xã hội đầu tư cho khu vực công;
khích lệ sáng tạo, nâng cao năng lực
cạnh tranh. (6) Nhân dân nhận được
sự phục vụ có tránh nhiệm hơn từ
cán bộ, cơ quan nhà nước; bước đầu
đã được thụ hưởng những dịch vụ,
tiện ích tốt hơn trong lĩnh vực giáo
dục, y tế.

ứ hai, từ mô hình tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị được sắp
xếp tinh gọn, phương thức lãnh đạo
đã có nhiều đổi mới; năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ
chức đảng; năng lực điều hành, quản
lý của chính quyền được nâng lên rõ
rệt. Nhận diện, đánh giá đúng thực
tiễn; lựa chọn những vấn đề trọng
tâm, trọng điểm và tập trung nguồn
lực thực hiện theo hướng quyết liệt,
hiệu quả, nhất là trong triển khai
những chủ trương mới, khó. Dân chủ
trong Đảng, trong xã hội được mở
rộng, góp phần phát huy vai trò, tiềm
năng, sức sáng tạo của nhân dân
tham gia vào những công việc của địa
phương; góp ý kiến xây dựng chính
sách, pháp luật, hương ước, quy ước,



góp ý xây dựng Đảng, chính quyền,
tham gia giám sát hoạt động của cán
bộ, công chức, đảng viên. Niềm tin
của nhân dân đối với Đảng được
nâng lên từ 73,3% năm 2016 lên 79%
năm 2017, năm 2018 là 85,1%.

ứ ba, từ việc đổi mới tư duy
nhận thức, định vị lại giá trị của
tỉnh, nhận diện đầy đủ lợi thế, thách
thức, mâu thuẫn, yếu kém, xác định
đúng triết lý, phương hướng phát
triển; đưa ra được một số mô hình
đổi mới, có tính đột phá; cùng với sự
quan tâm của Trung ương, việc
quyết liệt đổi mới hệ thống chính trị,
tăng cường xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền, phát huy dân chủ
là động lực, là nhân tố quan trọng
giúp Quảng Ninh đạt được những
kết quả nổi bật, nhất là trong 4 năm
(2016-2019): Tăng trưởng kinh tế của
tỉnh luôn duy trì ở mức cao so với bình
quân chung của cả nước (giai đoạn
2016 - 2018 là 10,5%); tổng sản phẩm
bình quân đầu người (GRDP) năm
2018 đạt 5.110 USD, gấp 1,3 lần so
với 2015; thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn luôn đứng trong nhóm
đầu các tỉnh, thành phố có số thu cao
nhất cả nước, thu nội địa luôn đứng

trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc;
tổng thu giai đoạn 2016 - 2018 đạt
117.162 tỷ đồng, trong đó, thu nội
địa tăng bình quân 14,5%/năm. Cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
tăng dần tỷ trọng dịch vụ, năm 2015
tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, nông
nghiệp lần lượt là 43,4%, 50,2%, 7,3%
và đến năm 2018 tương ứng là
44,8%, 49,2%, 6,0%. Năng suất lao
động giai đoạn 2011 - 2015 tăng
12,4%/năm, giai đoạn 2016 - 2018
tăng 12,6%/năm, dự kiến giai đoạn
2016 - 2020 tăng 11,6%/năm. Giảm
dần chỉ số ICOR từ 6,58 năm 2014
xuống còn 4,23 năm 2018. Phát triển
hạ tầng đồng bộ, hiện đại trọng tâm
là hạ tầng giao thông, du lịch, dịch
vụ; nhiều công trình trọng điểm
được đưa vào hoạt động như Cầu
Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Hải
Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn,
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn,
Cảng khách quốc tế Hạ Long đã mở
ra những thời cơ và vận hội mới
không chỉ cho Quảng Ninh mà cho
cả đất nước. Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục cải thiện
thứ hạng, năm 2015 đứng thứ ba,
năm 2016 đứng thứ hai; năm 2017 và
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2018 dẫn đầu toàn quốc. Với quyết
tâm đổi mới của cả hệ thống chính
trị, tỉnh tiếp tục sắp xếp, tinh giản bộ
máy, biên chế, tiết kiệm chi thường
xuyên, đến năm 2018 đã dành trên
65% tổng chi ngân sách cho đầu tư
phát triển, đạt mức cao nhất cả nước.
Có điều kiện, nguồn lực để đảm bảo
an sinh xã hội, nâng cao đời sống
nhân dân. Là tỉnh đứng đầu 15 tỉnh
miền núi phía Bắc về các điều kiện
đảm bảo chất lượng giáo dục. Năng
lực hệ thống y tế dự phòng Quảng
Ninh được xếp vào nhóm đầu cả
nước, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân tăng từ 12
năm 2015 lên 14,7 năm 2018; 100%
người nghèo, các đối tượng chính
sách được khám chữa bệnh bằng bảo
hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt
trên 80% (2015), năm 2018 là 94,3%
(cả nước đạt 87,5%). Tổng chi cho an
sinh xã hội trong 3 năm 2016 - 2018
đạt 4.717 tỷ đồng, cao hơn giai đoạn
5 năm trước (giai đoạn 2011 - 2015
là 4.690 tỷ đồng). Tỷ lệ hộ nghèo
giảm từ 1,55% năm 2015 xuống còn
1,2% năm 2018. Giữ vững quốc
phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an
toàn xã hội, quan hệ đối ngoại mở
rộng. Chín tháng đầu năm 2019, tốc

độ tăng trưởng ước đạt 11,9% (9
tháng đầu năm 2018 đạt 10,7%); thu
ngân sách nhà nước ước đạt 34.539
tỷ đồng, bằng 83% dự toán, tăng 15%
so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước
đạt 26.039 tỷ đồng, đạt 78% dự toán,
tăng 17% cùng kỳ, chiếm tỷ trọng
75,4% tổng thu ngân sách; thu xuất
nhập khẩu đạt 8.500 tỷ đồng, bằng
106% dự toán năm, tăng 9% cùng kỳ.
IV. NHữNG VẤN đỀ đẶT ra Và
KIếN NGHị

Đổi mới hệ thống chính trị là một
trong những vấn đề trọng yếu, cốt lõi
trong sự nghiệp cách mạng của Đảng
ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị,
xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước
pháp quyền, phát huy dân chủ hiện
nay luôn là yêu cầu cấp bách. Tuy
nhiên, đây cũng là những vấn đề khó,
phức tạp, nhiều vấn đề lý luận và
khoa học đang trong quá trình tiếp
tục làm rõ. Từ thực tiễn tỉnh Quảng
Ninh và yêu cầu đổi mới hệ thống
chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
của đất nước trong giai đoạn hiện
nay; trong quá trình “vận hành” hệ
thống chính trị vẫn có một số vấn đề
mà với cơ chế chung và thẩm quyền
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của Tỉnh không dễ khắc phục, một số
vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt
ra cần được giải quyết, tháo gỡ ở tầm
vĩ mô, đòi hỏi phải có chủ trương và
quyết tâm từ Trung ương.

Một là, tiếp tục phân định rõ và
giải quyết phù hợp mối quan hệ giữa
“cầm quyền” và “lãnh đạo” của Đảng;
cụ thể hóa triệt để thực hiện việc
lãnh đạo bằng Nhà nước và thông
qua Nhà nước, từ đó mạnh dạn tinh
giản, khắc phục tình trạng cồng kềnh
về tổ chức bộ máy, trùng chéo chức
năng, nhiệm vụ giữa bộ máy giúp
việc của Đảng và chính quyền, đảm
bảo đồng bộ từ trên xuống dưới.

Hai là, xây dựng lộ trình để bổ
sung các quy định pháp luật có liên
quan, Điều lệ Đảng và các quy định
của Đảng về tổ chức bộ máy, chức
năng, nhiệm vụ để thực hiện hợp
nhất cơ quan giữa cơ quan tham
mưu của cấp ủy và cơ quan tham
mưu của chính quyền (Cơ quan Ủy
ban Kiểm tra - anh tra; Tổ chức -
Nội vụ) để bảo đảm đúng các quy
định của pháp luật và Điều lệ Đảng
Cộng sản Việt Nam.

Ba là, tiếp tục cụ thể hóa nguyên
tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây

dựng, quản lý tổ chức bộ máy và biên
chế thống nhất của toàn hệ thống
chính trị (việc phân cấp quản lý về tổ
chức, biên chế chưa phù hợp, nhiều
đầu mối, thiếu thống nhất, có nhiều
loại công chức (công chức cấp huyện,
công chức cấp xã, công chức khối
Đảng, công chức khối Đoàn thể).

Bốn là, hướng dẫn việc áp dụng
mô hình quản trị đối với các đơn vị
sự nghiệp tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư như mô hình
quản trị doanh nghiệp; thí điểm việc
thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc
điều hành tại các đơn vị sự nghiệp
công lập.

Năm là, việc sắp xếp lại các đơn vị
hành chính hiện chỉ mới tiếp cận
dưới góc độ nhằm đảm bảo các tiêu
chí nhất định (nhập vào cho đủ quy
mô tối thiểu), chưa đề cập dưới quan
điểm phát triển. eo đó, bên cạnh
các tiêu chí tối thiểu để tồn tại, cần có
hệ tiêu chí khoa học khác để tạo cơ
chế cho các đơn vị hành chính nhất
là cấp huyện vốn đã phát triển ở mức
cao có thể tiếp tục sáp nhập với nhau
nhằm khai thác lợi thế tương hỗ,
hình thành những hạt nhân đô thị
mạnh, tạo đột phá cho cả vùng n
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THựC TIễN ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHÍNH TrỊ 

ở HÀ TĨNH THEO NGHỊ QUYẾT 
TrUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

l Lê ĐìNH SơN 
Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

1. Về nhận thức đổi mới và hoàn thiện
mô hình tổ chức hệ thống chính trị

Trong những nhiệm kỳ qua, đặc
biệt là nhiệm kỳ 2016 - 20217, Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều

nghị quyết về tăng cường công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhìn lại
sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại
hội lần thứ XII, gắn với công tác
chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần
thứ XIII, Đảng ta khẳng định đã đạt
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được những thành tựu quan trọng:
Kinh tế tăng trưởng cao; đời sống
nhân dân không ngừng được cải
thiện; an sinh xã hội được đảm bảo;
quốc phòng - an ninh được giữ vững;
vị thế, uy tín của nước ta không
ngừng được nâng lên trên trường
quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và
các tổ chức trong hệ thống chính trị
được tiến hành đồng bộ, toàn diện
trên các lĩnh vực; đặc biệt là công tác
kiểm tra, giám sát, phòng, chống
tham nhũng đạt được kết quả rõ nét;
sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm
biên chế đạt được kết quả bước đầu
quan trọng; niềm tin của nhân dân
đối với Đảng được nâng lên.

Trong công tác tổ chức xây dựng
Đảng, Trung ương đã ban hành
nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị,
đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết số
18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa
XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh
giảm biên chế; Nghị quyết 26 Hội
nghị Trung ương 7 khóa XII về xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ;
Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về

sắp xếp đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã; Kết luận 34 về chủ
trương thí điểm sắp xếp các tổ chức
trong hệ thống chính trị; Quy định
08 về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên;... và nhiều chủ
trương quan trọng khác. Đặc biệt,
gần đây Bộ Chính trị đã ban hành
Quy định 205 về kiểm soát quyền lực
trong công tác cán bộ và chống chạy
chức, chạy quyền. Các chủ trương
của Đảng đã tạo chuyển biến mạnh
mẽ trong nhận thức và hành động
của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng
viên về đổi mới và hoàn thiện tổ
chức thống chính trị.

Quá trình thực hiện đã được các
cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa
phương triển khai nghiêm túc, đạt
được kết quả quan trọng. Tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị bước đầu
được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả hoạt động. Căn cứ tình
hình thực tiễn của địa phương và quy
định của Trung ương, các đơn vị, địa
phương đã có những cách làm sáng
tạo trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy,
tiêu biểu như một số bộ, ngành, địa
phương: Bộ Công an, Bộ Tài chính,
tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Yên Bái... 
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2. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy,
tinh giảm biên chế tại tỉnh Hà Tĩnh

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về
tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động và vận hành
thông suốt của các tổ chức trong hệ
thống chính trị, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến
hành rà soát, đánh giá khách quan,
toàn diện tổng thể hệ thống chính trị
và chủ động thực hiện việc sắp xếp
trước khi có chủ trương của Trung
ương. Đó là, từ năm 2011, Ban
ường vụ Tỉnh ủy đã cho xây dựng
Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị
sự nghiệp, các ban quản lý và các tổ
chức hội. Trên cơ sở đó, Hội đồng
nhân dân tỉnh đã ban hành nghị
quyết chuyên đề về nội dung này.
Cùng với việc triển khai thực hiện
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII,
Hà Tĩnh đạt được kết quả như sau:  

- Đối với cấp xã, thôn, tổ dân phố:
Sáp nhập thôn, tổ dân phố gắn với
thực hiện mô hình tự quản ở khu
dân cư (từ 2.837 giảm xuống còn
2.007 thôn, tổ dân phố, giảm được
830 thôn, tổ dân phố; giảm hơn
34.180 người, trong đó có 4.497
người hoạt động không chuyên trách
và 29.683 người thực hiện nhiệm vụ

khác ở thôn, tổ dân phố. 
- Đối với cấp huyện: ực hiện

phân cấp quản lý, theo đó các đơn vị
thuộc sở, ngành cấp tỉnh chuyển về
cấp huyện quản lý: (1) ành lập
trung tâm ứng dụng khoa học kỹ
thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi
trên cơ sở kiện toàn trạm bảo vệ thực
vật, trạm thú y, trạm truyền giống
chăn nuôi (trực thuộc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn). (2)
ành lập Trung tâm dạy nghề
hướng nghiệp và giáo dục thường
xuyên cấp huyện (gồm 3 đơn vị là:
Trung tâm Dạy nghề (Sở Lao động -
ương binh và Xã hội) với Trung
tâm Giáo dục thường xuyên và
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng
nghiệp (Sở Giáo dục và Đào tạo). (3)
Chuyển giao đài truyền thanh -
truyền hình về huyện quản lý; (4)
Chuyển trung tâm dân số - kế hoạch
hoá gia đình, trung tâm y tế dự
phòng, trạm y tế xã từ Sở Y Tế về ủy
ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Sắp xếp, sáp nhập từ 829 trường
phổ thông, còn 693 trường (giảm
136 trường), trong đó: mầm non từ
278 trường còn 251 trường (giảm 27
trường); tiểu học từ 304 trường còn
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241 trường (giảm 63); trung học cơ
sở từ 189 trường còn 137 trường
(giảm 52 trường); tiểu học và trung
học cơ sở tăng 12 trường, từ 2 trường
lên 14 trường, trung học phổ thông
giảm 1 trường, từ 40 trường, còn 39
trường, trung tâm dạy nghề và giáo
dục thường xuyên giảm 5 trung tâm,
từ 16 trung tâm, còn 11 trung tâm.
Giảm được 131 hiệu trưởng, 5 giám
đốc, 133 hiệu phó, 8 phó giám đốc.

- Đối với cấp tỉnh: Giảm, thu gọn 07
đơn vị đầu mối trực thuộc tỉnh; sắp
xếp, sáp nhập 37 ban quản lý dự án
còn 4 ban trực thuộc ủy ban nhân dân
tỉnh. Sắp xếp các đơn vị cấp 2 của các
sở: giảm 03 chi cục. Giảm 15 phòng
chuyên môn của các sở, ngành; 74 đơn
vị cấp phòng thuộc các ban, sở, ngành,
đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 29 phòng
chuyên môn thuộc các chi cục; 13
đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban,
ngành. ành lập Trung tâm Hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến
đầu tư trực thuộc Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh; chuyển Trung tâm cấp
nước Khu kinh tế tỉnh về Công ty Cổ
phần cấp nước Hà Tĩnh quản lý; sáp
nhập Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp và Giáo dục thường xuyên

thành phố Hà Tĩnh vào Trung tâm
Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tỉnh. 

Xuất phát từ thực tiễn, tỉnh Hà
Tĩnh đã triển khai Nghị quyết Trung
ương 6 khóa XII với cách làm bài
bản, đồng bộ, quyết tâm chính trị
cao, nỗ lực lớn, hành động kiên
quyết, không cầu toàn, không nóng
vội, làm đến đâu chắc đến đó, nếu
chưa có trong quy định thì làm thí
điểm. Quá trình thực hiện cho thấy
các tổ chức sau sắp xếp hoạt động
hiệu lực, hiệu quả hơn, đó là: Làm thí
điểm hợp nhất các cơ quan có chức
năng, nhiệm vụ tương đồng như
thanh tra với kiểm tra, tổ chức với
nội vụ (01 đơn vị cấp huyện); ban
dân vận với ủy ban mặt trận tổ quốc
huyện (3 đơn vị cấp huyện); ban dân
vận và ban tuyên giáo huyện ủy (01
đơn vị cấp huyện); thành lập trung
tâm y tế huyện trên cơ sở 3 tổ chức:
bệnh viện huyện, y tế dự phòng
huyện, dân số kế hoạch hóa gia đình
và chuyển về cấp huyện quản lý,
chuyển trạm y tế cấp xã về trung tâm
y tế cấp huyện. Tiến hành sáp nhập
hoặc hợp nhất các hội đặc thù có
tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội
dung hoạt động gần giống nhau.
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ực hiện sắp xếp đơn vị hành
chính cấp xã, trong năm 2019 Hà
Tĩnh tiến hành sắp xếp 80 xã, hình
thành 34 xã mới, giảm 46 xã, toàn
tỉnh còn 216 xã. Tổng số cán bộ, công
chức, người hoạt động không chuyên
trách tại 80 xã thực hiện sắp xếp hiện
có 2.321 người (trong đó 760 cán bộ,
744 công chức, 817 người hoạt động
không chuyên trách). 

Việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các
cơ quan, đơn vị là chủ trương đúng
đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xu
thế phát triển, nguyện vọng của nhân
dân. Từng bước giảm dần đầu mối
theo hướng tinh gọn. Giai đoạn từ
năm 2011 đến nay đã giảm đầu mối
như sau:

Ở cấp tỉnh: Tổng giảm 168 đầu
mối. (Hai tổ chức đảng trực thuộc
tỉnh ủy, 2 văn phòng; 5 chi cục; 33
ban quản lý; 58 đơn vị sự nghiệp
thuộc sở, ngành, 3 trường trung học
phổ thông cấp tỉnh; 36 phòng chuyên
môn thuộc sở, ngành cấp tỉnh; 30
phòng trực thuộc các chi cục). 

Ở cấp huyện: Tổng giảm 282 đầu
mối. (01 phòng chuyên môn thuộc ủy
ban nhân dân cấp huyện, 29 ban
quản lý dự án cấp huyện; 26 đơn vị sự

nghiệp cấp huyện; 226 trường học
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở).

Ở cấp xã: Giảm được 830 thôn, tổ
dân phố, 786 đầu mối tổ chức hội.

Tổng biên chế giao cho khối cơ quan
Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể
chính trị  - xã hội tỉnh Hà Tĩnh là
1.508 người; hiện có 1.195 người,
giảm 313 biên chế, tỷ lệ 20,75%. Từ
khi thực hiện Nghị quyết Trung
ương 6 khóa XII đến nay đã giảm
918/3.486 người hoạt động không
chuyên trách cấp xã, chiếm tỷ lệ
26,3%. Tổng biên chế khối cơ quan
nhà nước đã giảm 2.795 người (242
biên chế công chức hành chính, tỷ lệ
9,35%; giảm 2.553 biên chế viên chức
các đơn vị sự nghiệp công lập, tỷ lệ
8,76%). Tiết kiệm bình quân mỗi
năm 370 tỷ đồng. Năm 2012 tiết
kiệm được 120 tỷ đồng chi ngân sách
hành chính, năm 2019 tiết kiệm được
490 tỷ đồng chi ngân sách hành
chính, gấp hơn 4 lần so với năm 2012,
góp phần tăng chi đầu tư phát triển.
3. Những vấn đề đặt ra 

(1) Về mô hình tổ chức và phương
thức lãnh đạo của ban thường vụ
tỉnh ủy đối với đảng đoàn hội đồng
nhân dân, ban cán sự đảng ủy ban
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nhân dân tỉnh
- eo quy định của Điều lệ Đảng,

Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức
đảng và đảng viên. Vậy Đảng lãnh
đạo hội đồng nhân dân thông qua tổ
chức đảng là đảng đoàn hội đồng
nhân dân. Tuy vậy, thực tế là khi hội
đồng nhân dân tỉnh thể chế hóa chủ
trương của cấp ủy đảng thì chính do
ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị và
trình hội đồng nhân dân xem xét,
quyết định. Việc lãnh đạo của ban
thường vụ tỉnh ủy đối với đảng đoàn
hội đồng nhân dân tỉnh không được
thể hiện rõ.

- Tương tự như vậy, ban thường
vụ tỉnh ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân
tỉnh qua ban cán sự đảng ủy ban
nhân dân tỉnh. Ban cán sự đảng ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban
nhân dân tỉnh để cụ thể hóa những
chủ trương của cấp ủy. Ưu điểm là
lãnh đạo đảm bảo nguyên tắc, phát
huy dân chủ, tránh bao biện, làm
thay, phát huy trí tuệ tập thể. Tuy vậy,
hạn chế là ban thường vụ tỉnh ủy
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh qua
một khâu trung gian là ban cán sự
đảng. Do vậy, nhiều khi vai trò của
ban cán sự chỉ là hợp thức hóa; mặt

khác, những việc cần triển khai ngay
thì khó thực hiện được kịp thời, dẫn
đến trì trệ trong quá trình lãnh đạo,
điều hành.

- Sự lãnh đạo của ban thường vụ
tỉnh ủy đối với đảng đoàn mặt trận tổ
quốc, ban cán sự đảng viện kiểm sát
nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng tòa án
nhân dân tỉnh cũng tương tự như vậy.  

Từ đó cần nghiên cứu kỹ và có cần
thiết duy trì các tổ chức đảng này hay
là lãnh đạo trực tiếp các tổ chức
chuyên môn của đảng, đồng thờicó
quy định cụ thể về trách nhiệm tập
thể của các cơ quan đó. 

(2) Về mô hình tổ chức đảng 
cấp huyện

- Đối với cấp huyện: Đảng bộ cơ
quan ủy ban nhân dân và hội đồng
nhân dân cấp huyện do đồng chí phó
chủ tịch ủy ban nhân dân hoặc phó
chủ tịch hội đồng nhân dân làm bí
thư đảng bộ. Trong khi đồng chí chủ
tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội
đồng nhân dân là thành viên thường
trực cấp ủy. 

- Về mô hình đảng bộ khối các cơ
quan và doanh nghiệp tỉnh: Do
không có tổ chức chính quyền cùng
cấp, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo của
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đảng ủy khối có những khó khăn,
nhất là lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp
với thủ trưởng các cơ quan cấp sở
trong thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn. Vì vậy có cần tồn tại tổ chức
đảng bộ khối không vì thực tế chỉ
thực hiện công tác đảng vụ.

(3) Về mô hình tổ chức chính quyền
Về mô hình cấp sở, ngành cũng có

những tương đồng về chức năng,
nhiệm vụ của các sở, ngành theo
khối kinh tế tổng hợp, kinh tế kỹ
thuật, văn hóa, xã hội...

(4) Về mô hình tổ chức các cơ
quan chuyên trách tham mưu, giúp
việc tỉnh ủy, thành ủy: Các cơ quan
chuyên trách tham mưu, giúp việc
tỉnh ủy, thành ủy có chức năng,
nhiệm vụ tương đồng như: tuyên
giao và dân vận; nội chính và kiểm
tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.

(5) Về mô hình tổ chức của mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể: Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể: Có sự
tương đồng về chức năng, nhiệm vụ
giữa các ban của mặt trận và các
đoàn thể; ngoài ra, có bộ phận văn
phòng riêng của mặt trận và từng
đoàn thể, do vậy bộ máy hiện nay
vẫn cồng kềnh, có thể thu gọn được.

Từ sự phân tích trên, việc đổi mới
và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ
thống chính trị theo Nghị quyết
Trung ương 6 khóa XII trong thời
gian tới là tất yếu, cần thiết, khách
quan đối với cả nước nói chung, tỉnh
Hà Tĩnh nói riêng; cần tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ,
kiên trì, chắc chắn.
4. Kiến nghị, đề xuất 

(1) Về mô hình tổ chức Đảng và
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với ban
cán sự đảng, đảng đoàn: Đánh giá,
nghiên cứu mô hình tổ chức đảng
đoàn, ban cán sự đảng và đảng bộ
khối các cơ quan tỉnh. eo đó, cần
nghiên cứu sắp xếp lại theo hướng
thành lập 02 đảng bộ cấp trên cơ sở
thuộc 02 khối. Đối với các cơ quan
khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể thành lập 01 tổ chức đảng
do đồng chí phó bí thư thường trực
tỉnh ủy làm bí thư đảng bộ; đối với
các cơ quan khối chính quyền do
đồng chí chủ tịch hoặc đồng chí phó
chủ tịch thường trực ủy ban nhân
dân tỉnh làm bí thư đảng bộ.

(2) Về mô hình hội đồng nhân dân
các cấp: Tiếp tục xem xét, nghiên cứu
để nâng cao chất lượng hoạt động



của hội đồng nhân dân cấp phường,
xã, tránh hình thức. Nghiên cứu
giảm số lượng đại biểu hội đồng
nhân dân các cấp giữ chức vụ để đảm
bảo phát huy quyền làm chủ thực sự
của nhân dân, khắc phục tình trạng
“vừa đá bóng, vừa thỏi còi”. Nghiên
cứu chỉ bố trí 01 đồng chí phó chủ
tịch hội đồng nhân dân cấp huyện.

(3) Về mô hình tổ chức của ủy ban
nhân dân tỉnh: Nghiên cứu sắp xếp,
sáp nhập các sở, ngành có chức năng,
nhiệm vụ tương đồng theo nhóm
khối ngành: tài chính - kế hoạch, đầu
tư; giao thông - xây dựng; giáo dục -
y tế - văn hóa - lao động; tài nguyên
- môi trường - du lịch; thông tin -
khoa học, công nghệ... Đồng thời
chuyển các chức năng dịch vụ của
các sở, ngành hiện nay cho tư nhân
thực hiện hoặc trung tâm phục vụ
dịch vụ công.

(4) Về mô hình tổ chức các ban xây
dựng Đảng cấp tỉnh: Nghiên cứu sáp
nhập các ban có chức năng, nhiệm vụ
tương đồng như tuyên giáo và dân
vận; kiểm tra và nội chính. 

(5) Đối với văn phòng cấp ủy:
Hiện nay, đã triển khai thực hiện văn
phòng phục vụ chung cấp ủy và các

cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy
theo Quy định 04-QĐ/TW của Ban
Bí thư Trung ương và Nghị quyết
Trung ương 6 khóa XII. Tuy vậy, việc
thực hiện chưa có sự thống nhất mô
hình trong toàn quốc, có địa phương
chưa thực hiện triệt để. Quá trình
vận hành văn phòng phục vụ chung
còn một số bất cập, nhất là về lĩnh
vực tài chính. Cần đánh giá để có sự
thống nhất trong mô hình chung.

(6) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội đều có mô hình
tổ chức văn phòng, các ban có nhiệm
vụ tương đồng. Nên chăng cần sắp
xếp, sáp nhập nhằm thực hiện nhiệm
vụ chung, giảm đầu mối, tinh giảm
biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động.

(7) Về mô hình tổ chức lực lượng
vũ trang và đổi mới phương thức
lãnh đạo của đảng đối với lực lượng
vũ trang: Nghiên cứu thành lập các
đơn vị công an, quân đội, biên phòng
theo mô hình quân khu, bao gồm
nhiều tỉnh, góp phần xây dựng khu
vực phòng thủ vững chắc; đồng thời
nghiên cứu mô hình bí thư tỉnh ủy,
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tham
gia ban thường vụ đảng ủy công an,
bộ đội biên phòng n
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Để góp phần phục vụ cho
việc xây dựng Dự thảo văn
kiện Đại hội XIII của

Đảng, ngày 17-10-2019, Hội đồng Lý
luận Trung ương đã tổ chức cuộc tọa
đàm chuyên gia: “Nhận thức, thực
tiễn và giải pháp về phúc lợi xã hội ở
Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Dự tọa đàm có các đồng chí Ủy
viên Trung ương Đảng: Nguyễn
úy Anh, Ủy viên Ủy ban ường
vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về
các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đào
Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động
- ương binh và xã hội; Nguyễn
Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam và đại diện
lãnh đạo TP Hà Nội.

GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ
tịch ường trực Hội đồng chủ trì
tọa đàm.

Tọa đàm đã tập trung phân tích, lý
giải, làm rõ các vấn đề:

1. Nhận thức lý luận của Đảng,
Nhà nước ta thể hiện trong đường lối

chung, các văn kiện các kỳ đại hội
Đảng về phúc lợi xã hội. Những vấn
đề đã rõ, những vấn đề chưa rõ, cần
tiếp tục nghiên cứu, bổ sung?

2. Việc thực hiện chính sách về
phúc lợi xã hội ở nước ta đã đạt được
những kết quả gì, đâu là hạn chế,
nguyên nhân của những thành tựu,
hạn chế đó? Những kết quả và hạn
chế trong thực hiện chính sách phúc
lợi xã hội ảnh hưởng gì đến con
người, xã hội Việt Nam?

3. Những kinh nghiệm về chính
sách phúc lợi xã hội và thực hiện
chính sách phúc lợi xã hội của các
nước trên thế giới và những gợi ý
chính sách phù hợp với điều kiện của
Việt Nam?

4. Đề xuất những nội dung mới về
lý luận về phúc lợi xã hội cần tiếp tục
nghiên cứu, bổ sung? Đề xuất những
nội dung, giải pháp (chính sách) cần
thiết để đảm bảo phúc lợi xã hội ở
Việt Nam trong giai đoạn mới (2020
đến 2030).

TọA ĐÀM “NHậN THỨC, THỰC TIễN 
vÀ GIẢI PHÁP về PHúC lợI Xã HỘI 

ở vIỆT NAM TrONG GIAI ĐOạN MỚI”



Với tinh thần trách nhiệm cao, các
đại biểu dự tọa đàm - các đồng chí
cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp,
đồng thời là những chuyên gia có
tầm hiểu biết sâu đã trao đổi một
cách toàn diện, sâu sắc làm rõ hơn
các vấn đề đặt ra về phúc lợi xã hội,
an sinh xã hội, chính sách xã hội cả
về mặt lý luận, thực tiễn ở Việt Nam

trong quá trình đổi mới, có tham
khảo kinh nghiệm một số nước trên
thế giới.

Kết quả tọa đàm đã gợi mở nhiều
vấn đề cấp thiết đang nổi lên cần tiếp
tục nghiên cứu, tổng kết để góp phần
phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo
văn kiện Đại hội XIII của Đảng về
lĩnh vực xã hội n
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Thực hiện Chương trình làm
việc toàn nhiệm kỳ, ngày 9-
11-2019, tại Hà Nội, Hội

đồng Lý luận Trung ương tiến hành
Kỳ họp thứ 11. GS, TS Nguyễn Xuân
ắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ
tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,
Giám đốc Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng tập
trung Hội thảo về chủ đề “Mô hình tổ
chức tổng thể của hệ thống chính trị
Việt Nam phù hợp với yêu cầu, điều
kiện cụ thể trong giai đoạn mới”. 

Các ý kiến thảo luận đã tập trung
phân tích sâu vào các nội dung:

1. Những cơ sở lý luận - thực tiễn
chủ yếu về mô hình tổ chức của hệ
thống chính trị; kinh nghiệm quốc tế
về xây dựng và hoàn thiện mô hình
tổ chức tổng thể của hệ thống chính
trị trong quá trình phát triển, những
giá trị tham khảo cho Việt Nam.

2. ực tiễn xây dựng và phát triển
mô hình tổ chức hệ thống chính trị của
Việt Nam, nhất là thực tiễn triển khai
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

3. Những yêu cầu, điều kiện mới,
nhất là yêu cầu xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN, phát triển kinh
tế thị trường định hướng XHCN và
hội nhập quốc tế, yêu cầu phát triển

KỲ HọP THỨ 11 
HỘI ĐỒNG lÝ lUậN TrUNG ƯƠNG
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nhanh, bền vững đất nước. Đề xuất
các phương án đổi mới và hoàn thiện
mô hình tổ chức tổng thể của hệ
thống chính trị Việt Nam trong giai
đoạn mới. Xác định lộ trình, bước đi
trong đổi mới hệ thống chính trị Việt
Nam trong giai đoạn mới vừa đảm
bảo đổi mới, nhưng phải giữ được ổn
định, kế thừa.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng
chí Nguyễn Xuân ắng biểu dương,
đánh giá cao tinh thần trách nhiệm,
tâm huyết của các nhà khoa học thể
hiện qua không khí thảo luận sôi nổi,
sâu sắc, và trân trọng ghi nhận
những ý kiến có giá trị, bước đầu làm
rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn cơ
bản liên quan đến xây dựng mô hình

tổng thể, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện
hệ thống chính trị nước ta đáp ứng
yêu cầu giai đoạn phát triển mới của
đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là vấn
đề lớn, hệ trọng, rất khó, cần tiếp tục
tổng kết sâu thực tiễn, lý luận để làm
rõ hơn việc thiết kế cụ thể mô hình
và phương thức vận hành mô hình
hệ thống chính trị. 

ường trực Hội đồng Lý luận
Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý
kiến của các đại biểu, chỉ đạo xây
dựng báo cáo tổng hợp trình các cơ
quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và
tiếp tục triển khai nghiên cứu phục vụ
kịp thời việc xây dựng dự thảo các văn
kiện trình Đại hội XIII của Đảng n

KÝ KẾT CHƯƠNG TrÌNH HợP TÁC 
GIỮA HỘI ĐỒNG lÝ lUậN TrUNG ƯƠNG 
vÀ HỘI ĐỒNG lÝ lUậN TỈNH HÀ GIANG

Nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác theo
chức năng, nhiệm vụ được

quy định, ngày 11-11-2019, tại Hà
Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương
và Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang

đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình
hợp tác giữa hai cơ quan. Dự lễ ký kết
có đồng chí Nguyễn Xuân ắng, Bí
thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội
đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
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Minh, đồng chí Đặng Quốc Khánh,
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh
Hà Giang, Chủ tịch Hội đồng Lý luận
tỉnh; các đồng chí ường trực Hội
đồng Lý luận Trung ương và lãnh
đạo Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh
ủy Đặng Quốc Khánh cho biết,
những năm qua công tác nghiên cứu
lý luận, tổng kết thực tiễn đã được
tỉnh Hà Giang quan tâm triển khai
thực hiện. Từ đó, Đảng bộ tỉnh Hà
Giang đã rút ra nhiều bài học kinh
nghiệm, nhiều cách làm hay và
những luận cứ khoa học quan trọng,
góp phần củng cố nền tảng tư tưởng,
làm cơ sở khoa học cho quá trình
ban hành nghị quyết, chủ trương,
hoạch định cơ chế, chính sách của
cấp ủy, chính quyền. Tuy nhiên, công
tác nghiên cứu lý luận của Hà Giang
vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.
ông qua chương trình hợp tác,
Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang
mong muốn nhận được sự giúp đỡ,
hỗ trợ của Hội đồng Lý luận Trung
ương về nghiệp vụ, phương pháp
hoạt động, tham gia nghiên cứu lý

luận, tổng kết thực tiễn, góp phần
phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo
của Tỉnh ủy.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý
luận Trung ương, Giám đốc Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân ắng đánh giá cao
tỉnh Hà Giang mặc dù là tỉnh miền
núi biên giới, còn nhiều khó khăn
nhưng đã luôn chú trọng đến công
tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực
tiễn. Trên cơ sở những nội dung ký
kết, hằng năm, Hội đồng Lý luận
Trung ương sẽ tổ chức bồi dưỡng
nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoạt
động, phương pháp nghiên cứu lý
luận, tổng kết thực tiễn với Hội đồng
Lý luận tỉnh Hà Giang; tư vấn, định
hướng cho Hội đồng Lý luận Hà
Giang xây dựng, triển khai các đề tài,
nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang
tính lý luận về quan điểm, chủ
trương, cơ chế phát triển của tỉnh.
Đồng chí mong muốn, chương trình
phối hợp công tác giữa Hội đồng Lý
luận Trung ương và Hội đồng Lý
luận tỉnh Hà Giang sẽ được duy trì
thường xuyên, mang lại hiệu quả
thiết thực trong thời gian tới n


