
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
CHUYÊN ĐỀ 

BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP TỈNH, HUYỆN

KỸ NĂNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

& KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA 

CHÍNH SÁCH
GV. Lê Văn Gấm

Thạc sĩ Ngành Chính sách công

ĐT: 0165.561.8339

Email: gamlv@tdmu.edu.vn



1. Mục tiêu chuyên đề

- Cung cấp cho Học viên những kiến thức cơ bản nhất về xây dựng

chính sách công, xác định vấn đề và đưa ra giải pháp chính sách công

nhằm hoàn thiện kỹ năng, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và công

tác thực tiễn liên quan trực tiếp của bộ môn khoa học chính sách.

2. Thời lượng của chuyên đề

- Chuyên đề được thiết kế với dung lượng 20 tiết (2 ngày), tiến hành

trong 04 buổi học

3. Nội dung cơ bản

- Chuyên đề bao gồm 2 phần: nội dung kiến thức cơ bản và nội dung

kiến thức liên quan vấn đề xây dựng chính sách công. Cụ thể:



Kỹ năng xây dựng chính sách

Căn cứ xây dựng chính sách

Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chính sách

Các phương pháp xây dựng chính sách

Xác định công cụ xây dựng chính sách,…

Xây dựng chính sách cụ thể tại địa phương (dựa

vào tiêu chí một chính sách tốt để xây dựng chính

sách cụ thể tại địa phương)



Kỹ năng đánh giá tác động của chính sách

Tổng quan về đánh giá chính sách;

Chủ thể tham gia đánh giá chính sách;

Phương pháp đánh giá chính sách;

Đánh giá chính sách trên các lĩnh vực cụ thể.
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CHÍNH SÁCH CÔNG (PUBLIC POLICY)





I. Kiến thức cơ sở

1. Khái niệm chính sách công

2. Cấu trúc và vai trò của chính sách công

3. Chu trình chính sách công, các giai đoạn trong chu trình chính sách công

II. Xây dựng chính sách công

1. Khái niệm chung về xây dựng chính sách công

2. Vai trò của xây dựng chính sách công

3. Chủ thể tham gia xây dựng chính sách công



4. Yêu cầu xây dựng chính sách công

5. Căn cứ để hoạch định, xây dựng chính sách công

6. Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xây dựng chính sách công

7. Quy trình xây dựng chính sách công (xác định vấn đề và giải

pháp)

8. Mô hình xây dựng chính sách công

9. Phương thức đánh giá tác động

III. Đánh giá Chính sách công



Tại sao phải xây dựng chính sách?

Mối quan hệ giữa thực tại, vấn đề chính sách

và sự mong muốn cần đạt được

THỰC TẠI

XÃ HỘI

MONG

MUỐN



Mối quan hệ giữa các hiện tượng xã hội, vấn đề xã hội và

vấn đề chính sách

MUỐNCÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CÁC VẤN ĐỀ 

CHÍNH SÁCH

Các hiện tượng xảy ra trong xã hội

XÃ HỘI



Lợi ích

Mục đích

(Động cơ tư tưởng)

Nhu cầu
Hoàn cảnh bên ngoài

(Trong đó quan trọng

nhất là hoàn cảnh kinh tế)

Thuộc về chủ thể Thuộc về khánh thể

Lịch sử chẳng qua là hoạt động của con người
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Những vấn đề phát sinh

trong đời sống cộng đồng,

xã hội

Nhu cầu 

của xã hội  

Mâu thuẫn

Vấn đề 

chính sách



Muốn gì?

Rút ngắn thời gian đi lại: 

Làm đường tốt >< Hạn chế tốc độ







Quyết định chính sách không hợp pháp…???

Thông tư 02 ngày 13/1/2003 của Bộ Công an
về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số
phương tiện giao thông cơ giới đã quy định:
"...Mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe môtô
hoặc xe gắn máy".

Quy định này đã hạn chế quyền sở hữu của
công dân, được quy định tại điều 58 Hiến pháp
năm 1992, vi phạm khoản 1, điều 221 của Bộ
luật Dân sự là công dân có quyền sở hữu tài
sản không bị hạn chế về số lượng, giá trị.



Quyết định chính sách không hợp pháp…..???

Quyết định 104/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 về quản lý
người lang thang ăn xin, sinh sống nơi công cộng trên địa
bàn TP.HCM, còn tự…cho phép “áp dụng trong thời gian
Chính phủ chưa ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm
hành chính trong một số lĩnh vực trật tự, an toàn đô thị tại
TP.HCM”. Theo Cục kiểm tra VBQPPL, văn bản này trái
luật do không đủ thẩm quyền để quy định hành vi vi phạm
hành chính và hình thức xử phạt.

Đó là chưa kể Quyết định 113/2004/QĐ-UB của
UBND.TP còn đề nghị xử lý…hình sự đối với những
trường hợp “không trung thực trong việc cam kết bảo lãnh
người hồi gia về đi làm, đi học”.



Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT được ban

hành ngày 28/02/2013 của liên Bộ Khoa học và công nghệ, Công thương, Công

an, Giao thông - Vận tải ký về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ

bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, trong đó quy định

phạt với người đội mũ không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng như đối với

hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy

cách, từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Ngay khi vừa ban hành ra, tuy chưa đến thời điểm áp dụng như trong Thông tư

này nêu, quy định trên đã vấp phải phản ứng rất mạnh trong dư luận. Bộ Tư

pháp cũng ngay lập tức có ý kiến phản đối quy định này. Người phát ngôn Bộ

Tư pháp Trần Tiến Dũng cho rằng quy định buộc người dân phải biết mũ thật,

mũ giả là căn cứ để xử phạt theo Thông tư này là “thiếu thuyết phục”.

Bởi hiện nay công tác quản lý nhà nước từ khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông,

bán mũ bảo hiểm chưa tốt. Theo ông Dũng, nhiều loại mũ có hình dáng giống

mũ bảo hiểm, mũ giả, mũ không đúng tiêu chuẩn... người dân rất khó phát hiện,

phân biệt, thậm chí là rất khó đối với cả lực lượng cảnh sát giao thông;



Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 do Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy

chế thi tốt nghiệp THPT, quy định “không được phát tán thông tin

tiêu cực”. Chỉ một ngày sau khi ban hành, Thông tư này đã bị phát

hiện là “vi phạm quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của công

dân” theo Luật Khiếu nại, tố cáo…

Thực tế trên đã phản ánh những hạn chế nhất định trong quá trình

xây dựng chính sách ở nước ta từ rất nhiều phương diện, không chỉ

ở hiện tại mà nó đã tồn tại trong một thời gian khá dài từ trước đó.



I. Quan niệm chung về chính sách công

1. Khái niệm chính sách công

Chính sách: đường lối hành động do chính quyền, đảng

phái, các lực lượng chính trị điều hành xã hội thông qua và

thực hiện.

Chính sách công: không đơn giản là sự ghép từ. Nói đến

chính sách công tức là nói đến 3 vấn đề cơ bản:

a.  chủ thể ban hành chính sách

b.  Mục đích của chính sách



c. Vấn đề chính sách hướng tới giải quyết

Điều này cho thấy sự khác biệt căn bản giữa chính

sách công và chính sách tư

(mặc dù trong thực tế, chính sách tư đôi khi có

những ảnh hưởng nhất định tới chính sách công:

sự phát triển của các doanh nghiệp, định hướng

kinh doanh, thành tựu thực tiễn --- khoán 100,

khoán 10…)



Các định nghĩa khác nhau về chính sách công:

Thomas Dye (1972): Chính sách công là bất kỳ những gì

nhà nước lựa chọn làm hay không làm

- Định nghĩa chưa hoàn chỉnh, khá đơn giản, không phân

biệt những hoạt động mang tính chất chính sách của nhà

nước và những hoạt động không mang tính chất chính sách.

- Xác định được chủ thể ban hành chính sách công là nhà

nước

- Chính sách công là sự lựa chọn và quyết định của nhà

nước



Các định nghĩa khác nhau về chính sách công:

William Jenkins (1978): Chính sách công là tập hợp các

quyết định liên quan với nhau do một hoặc một nhóm các

nhà hoạt động chính trị ban hành, liên quan tới lựa chọn

các mục tiêu và các phương tiện để đạt mục tiêu trong

một tình huống xác định thuộc phạm vị thẩm quyền.

- Chính sách công là tập hợp các quyết định có liên quan với

nhau.

- Quyết định thuộc thẩm quyền nhà nước để xác định mục

tiêu và cách thức đạt được mục tiêu đó trong thực tiễn.



Các định nghĩa khác nhau về chính sách công:

B. Guy Peter (1990): Chính sách công là toàn bộ

các hoạt động của nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp

hay gián tiếp đến cuộc sống của người dân

- Bổ sung thêm quan niệm chính sách công có tác

dụng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của người

dân. Đây được coi là tiêu chuẩn của việc đánh giá

chính sách công sau này.



Đặc điểm chung: (6 đặc điểm)

Thứ nhất, chính sách công là tập hợp các quyết định do

nhà nước ban hành

Thứ hai, là tập hợp cac quyết định được triển khai

trong một thời gian dài, thậm chí vượt ra khỏi khuôn

khổ dự tính ban đầu của quá trình xây dựng chính sách

công.

Thứ ba, Chính sách công hướng tới giải quyết các vấn

đề công và quá trình giải quyết này ảnh hưởng tới các

nhóm xã hội khác nhau.



Thứ tư, sự tác động của chính sách công hướng

tới sự thay đổi hành vi của đối tượng hoặc thay

đổi hiện trạng của vấn đề, thúc đẩy xã hội phát

triển.

Thứ năm, chính sách công bao hàm 02 bộ phận

cấu thành: mục tiêu và giải pháp chính sách.

Thứ sáu: các chính sách được hoàn thiện theo

thời gian, được bổ sung qua thực tiễn.



Khái niệm công cụ:

Nghĩa rộng: là chính sách của nhà nước, kết quả của việc cụ thể

hóa chủ trương, đường lối của đảng cầm quyền thành các quyết

định, tập hợp các quyết định chính trị có liên quan với nhau, với

mục tiêu, giải pháp, công cụ cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề

thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, duy trì sự tồn tại và

phát triển của nhà nước và xã hội, phát triển kinh tế, chính trị,

văn hóa xã hội hướng tới mục tiêu cao cả là phục vụ người dân.

Nghĩa hẹp: là công cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý, định

hướng và thúc đẩy sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa xã

hội của mỗi quốc gia trong những giai đoạn nhất định.



Bản chất của chính sách công

- Chính sách công là chính sách do đảng cầm quyền định

hướng, trên cơ sở đó chính phủ hoạch định, xây dựng,

ban hành và tổ chức thực hiện. Do vậy bản chất của

chính sách công là công cụ để nhà nước thực hiện

chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện các hoạt động

liên quan đến công dân và can thiệp vào hành vi xã hội

trong quá trình phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa xã

hội



2. Cấu trúc và vai trò của chính sách công

Như trên đã nói, cấu trúc của chính sách công bao gồm 2 phần:

mục tiêu chính sách và giải pháp chính sách

2.1. Mục tiêu chính sách: là những kết quả và giá trị mà nhà

nước mong muốn đạt được khi giải quyết một vấn đề công.

- Là sự phản ánh thái độ của nhà nước trước một vấn đề xác

định. Thái độ đó có thể là tích cực, hoặc tiêu cực tùy vào tính

chất của vấn đề, khả năng xử lý, giải quyết của nhà nước liên

quan tới vấn đề đó (di dời các trạm BOT không đúng, tăng thu

ngân sách bằng các loại thuế, v.v..)



Mục tiêu chính sách được thể hiện qua các cấp độ từ chung đến

riêng. Ban đầu, dựa trên mục tiêu chung để xác định hướng giải

quyết vấn đề. Trong quá trình hoạt động thực tiễn, các mục tiêu

riêng được dần hình thành nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể

nhưng vấn đảm bảo định hướng chung của mục tiêu đã đề ra.



2.2. Giải pháp chính sách: là cách thức giải quyết vấn

đề nhằm đạt được mục tiêu chính sách đã đặt ra.

 Mục tiêu nào giải pháp đó.

-Giải pháp đi từ chung đến riêng như đảm bảo tính

chất chung là giải quyết các vấn đề chính sách công có

hiệu quả.



33

CẤU TRÚC CỦA CHÍNH SÁCH

Mục

tiêu

Biện

pháp
+



MỤC TIÊU 

CỦA CHÍNH SÁCH 

Mục tiêu có tính
định tính.

Thể hiện những
giá trị mà chủ thể
ban hành chính
sách hướng tới.

Mục tiêu là yếu tố
quyết định.

BIỆN PHÁP 

CỦA CHÍNH SÁCH 

• Thể hiện cách giải quyết
vấn đề của chủ thể ban
hành chính sách.

• Là cách thức để đạt
được mục tiêu.

• Có nhiều loại biện pháp
khác nhau: trực tiếp,
gián tiếp, chính, phụ (bổ
trợ), kinh tế, giáo dục,
hành chính…



RÁC THẢI, MÔI TRƯỜNG?

 Cty Vedean “đầu độc” sông Thị Vải !!!

 Môi trường báo động !!!

 Những dòng sông chết !!!



Muốn gì?



20/10/2018
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CÁC BÊN PHÁT NGÔN……????



20/10/2018

“Quyết định 33…

mang tính chuyên môn cao”

Dù bị dư luận phản đối mạnh mẽ nhưng Ông TS. Trần Quý
Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế)
vẫn bảo vệ Quyết định … cho phép người dân được phép lái xe
nếu thoả mãn được 83 tiêu chí sức khoẻ mà Bộ Y tế đưa ra

(Báo Pháp Luật TP HCM 29-10-08) 
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Chính phủ chỉ đạo không thực hiện Quy định “ngực lép” 

của Bộ Y tế, yêu cầu rút kinh nghiệm:
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2.3. Vai trò chính sách công

 Thứ nhất, vai trò định hướng: định hướng cho các hoạt động kinh tế -

xã hội, văn hóa, chính trị của nền kinh tế

 Thứ hai, vai trò khuyến khích và hỗ trợ: hỗ trợ tài chính, hành lang

pháp lý, thủ tục hành chính, v.v.. giúp các cá nhân, tổ chức, các thành

phần kinh tế và xã hội phát triển



 Thứ ba, Vai trò tạo lập: xây dựng các thị trường vốn, khoa học công

nghệ, tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo sân chơi cho

các cá nhân, tổ chức kinh doanh, phát triển các mô hình phát triển

mới..

 Thứ tư, Vai trò điều tiết: thu nhập, thị trường vốn, thị trường lao

động, v.v...

 Thứ năm, Vai trò điều chỉnh những thất bại của thị trường: độc

quyền, cạnh tranh không lành mạnh, loạn thông tin, v.v..



VAI TRÒ XÃ HỘI CỦA  CHÍNH SÁCH

ĐINH HƯỚNG

XÃ HỘI 

KIẾN TẠO 

XÃ HỘI  

ĐIỀU CHỈNH 

XÃ HỘI 

PHÁT TRIỂN

XÃ HỘI   



3. Chu trình chính sách công, các giai đoạn trong chu trình

chính sách công

 Là chuỗi các giai đoạn kế tiếp liên quan tới nhau từ khi vấn

đề công được đề xuất cho tới khi kết quả được ghi nhận và

đánh giá.



Sơ đồ

- Khởi sự chính sách: xác định vấn đề và đưa vào chương trình

ban hành chính sách. Giai đoạn này lấy ý kiến rộng rãi để tiến

hành các bước tiếp theo



Sơ đồ

- Xây dựng chính sách: xây dựng và đưa ra các quyết định

chính sách. Các cơ quan đơn vị chuyên môn phân tích, xác định

mục tiêu chính sách, giải pháp chính sách để đưa ra những lựa

chọn chính sách đúng đắn.



Sơ đồ

 Thi hành chính sách: đưa chính sách vào thực tiễn xã hội

 Đánh giá chính sách: đo lường tác động và hiệu quả của

chính sách để có những điều chỉnh tương ứng, phù hợp.



II. Xây dựng chính sách công

1. Khái niệm chung về xây dựng chính sách công

Xây dựng chính sách công là một quá trình mà thông qua đó một vấn

đề công xác định được đưa vào chương trình nghị sự của nhà nước cho

đến khi một chính sách được ban hành nhằm giải quyết vấn đề đã được

đặt ra đó.

- Chính sách công được ban hành cần phải đảm bảo hai yếu tố: mục

tiêu giải quyết vấn đề và giải pháp để đạt được mục tiêu đó. Chính vì

vậy, xây dựng chính sách công là toàn bộ quá trình từ thiết lập chương

trình nghị sự cho đến khi ban hành một chính sách giải quyết vấn đề

công.



HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

ĐẢNG LÃNH ĐẠO

NHÂN DÂN LÀM CHỦ 

NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ

QUỐC HÔI

(Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất)

QUỐC HỘI

Thực thi quyền lập pháp 

CHÍNH PHỦ 

Thực thi quyền hành pháp

TOÀ ÁN VÀ VIỆN KIỂM SÁT 

Thực thi quyền tư pháp 

Quyền lập 

quy
Quyền điều 

hành 

Các bộ và cơ quan ngang

bộ, các cơ quan thuộc chính

phủ

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

Cơ cấu chung về 

chức năng của các 

cơ quan quản lý 

nhà nước



QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

Xác định

vấn đề

Xây dựng CS

Trình duyệt

ban hành

Kết quả CS

Đề xuất các

lựa chọn CS

Ước tính rủi

ro, hiệu quả

Tham vấn

chủ thể

Tham vấn

đối tượng

Đánh giá

Giám sát

Hỗ trợ thực

hiện

Thông tin 

tuyên truyền
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Quốc hội

(UBTVQH)

Chính phủ

(Thủ tướng)

Bộ trưởng

Các vụ chức năng

Bộ Chính trị

Ban hành Luật

Ban hành Pháp lệnh

Góp ý kiến

Góp ý kiến

Trình dự luật, 

pháp lệnh

Yêu cầu

xây dựng

luật

Trình dự luật, 

pháp lệnh

Ban hành Nghị định

Ban hành Quyết định, chỉ thị

Ban hành Quyết định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn

Quan điểm của Đảng và yêu cầu thực tế

Đề xuất

sáng kiến

luật

Đề xuất

chương

trình luật



Chính sách tác động như thế nào?

Vấn

đề

Tâm

lý

Chính

sách

Hành động

Lợi ích KT

Quan hệ

cộng đồng

Giá trị xã

hội

Tâm lý đám

đông



2. Vai trò của xây dựng chính sách công

 Mở đường cho chu trình chính sách công (xem lại sơ 

đồ - Khởi sự chính sách mới chỉ là đặt vấn đề).

 Là điểm khởi đầu cho một chính sách công

 Củng cố niềm tin của người dân vào hoạt động của 

nhà nước (chính sách công thể hiện thái độ ứng xử 

của nhà nước đối với những vấn đề nảy sinh từ thực 

tiễn đời sống xã hội. Thái độ tích cực sẽ góp phần 

củng cố niềm tin) 



Vị trí của xây dựng chính sách trong chu trình

chính sách

Chu trình chính sách công là một chuỗi các giai

đoạn kế tiếp có liên quan với nhau từ khi lựa chọn

được vấn đề chính sách đến khi kết quả chính sách

được đánh giá.



CHU TRÌNH CHÍNH SÁCH

NHẬN DẠNG 

VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH  

PHÂN TÍCH/

ĐÁNH GIÁ BỐI CÁNH VÀ 

TÁC DỘNG

HOẠCH ĐỊNH 

CHÍNH SÁCH 

BAN HÀNH VÀ THỰC THI (THỰC HIỆN)

CHÍNH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC/

HIỆU QUẢ

CHÍNH SÁCH 



Giải thích:
Chỉ sự luân chuyển trong chu trình chính sách 

Hình 1.2: Sơ đồ chu trình chính sách

Xác định

vấn đề

chính sách

Hoạch định, 

xây dựng

chính sách

Thực thi

chính sách

Duy trì 

chính sách 

Phát hiện 

mâu 

thuẩn

Đánh giá 

chính sách 



Giải thích:

Chỉ sự luân chuyển trong chu trình chính sách 

Chỉ mối liên hệ trực tiếp

Hình 1.2: Sơ đồ chu trình chính sách

Xác định 

vấn đề chính 

sách 

Hoạch định

chính sách

Thực thi

chính sách

Duy trì chính 

sách 

Phát hiện 

mâu thuẫn

Phân tích 

chính sách

Đánh giá 

chính sách 



4. Phản hồi và nêu

vấn đề chính sách

- Vai trò của bảo chí

- Đại biểu Quốc hội,

HĐND

- Công chức, cán bộ

- Người nghiên cứu

- Các tổ chức chính

trị, kinh tế, xã hội

2. Thể chế hóa về pháp lý

- Vai trò của Quốc hội, của TA và VKS

- Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

- Các bộ và cơ quan thuộc Chính phủ

- Các vụ và chuyên viên của Bộ

- Các tổ chức chính trị - xã hội trong HTCT

3. Thi hành chính sách, Thụ hưởng và kiểm

nghiệm

- Cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa

phương

- Tổ chức chính trị, kinh tế và văn hóa

- Công dân

1. Quyết sách (Quyết định chính trị)

- Vai trò của Đại hội Đảng

- Trung ương Đảng

- Bộ Chính trị

Kiến nghị
Lãnh đạoKiểm tra

Kiến

nghị

Quy định, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra

CHU TRÌNH CHÍNH SÁCH

(Nguồn: Kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ (2002), 

Chính sách và những vấn đề cơ bản chi phối việc

HĐCS ở VN, HVCTQGHCM, Hà Nội, tr.202).



* Chu trình rút gọn của chính sách công 

gồm 3 bước: 

1.Xây dựng chính sách;

2.Tổ chức thực hiện chính sách

3.Đánh giá chính sách



- Xây dựng chính sách: Xây dựng chính sách công là

toàn bộ quá trình nghiên cứu, xây dựng và ban hành

đầy đủ một chính sách.

- Tổ chức thực hiện chính sách: là toàn bộ quá trình

chuyển ý chí của chủ thể chính sách thành hiện thực

tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định hướng.

- Đánh giá chính sách: là việc xem xét tác động của

chính sách đến các đối tượng và quá trình kinh tế xã

hội theo hệ thống các tiêu chí định tính và định lượng.



• Phân tích chính sách công:

- Phân tích chính sách công là một hoạt động liên quan

đến cả ba bước trong chu trình chính sách.

- Phân tích chính sách công là quá trình xem xét toàn diện,

hệ thống các yếu tố hợp thành chính sách nhằm cung

cấp cơ sở cho việc hoạch định (Xây dựng) thực thi hay

đánh giá một chính sách hiện hành.



- Phân tích chính sách là việc phân giải toàn bộ

các hoạt động liên quan đến chu trình chính

sách, nhằm chỉ ra những mối quan hệ mang

tính quy luật giữa các yếu tố cấu thành hoạt

động chính sách.



Các bước tổ chức thực hiện CSC

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách

2. Phổ biến, tuyên truyền chính sách

3. Phân công, phối hợp thực hiện chính sách

4. Duy trì chính sách

5. Điều chỉnh chính sách

6. Theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách

7. Đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm



* Kết luận: có 4 khả năng xảy ra:

(1)Chính sách công tốt và thực hiện tốt dẫn đến thành công;

(1) Chính sách công tốt, nhưng thực hiện tồi dẫn đến thất bại;

(2) Chính sách công tồi, nhưng thực hiện tốt dẫn đến thành công;

(3) Chính sách công tồi và thực hiện tồi dẫn đến thất bại kép.



 3. Chủ thể tham gia xây dựng chính sách công

 Là các đối tượng chịu tác động của chính sách công

(cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà nước, 

v.v..)

 Việt Nam, theo đánh giá của một số chuyên gia nổi

tiếng, đang có chu trình xây dựng chính sách công

không giống ai. Chính sách xuất phát từ bàn giấy và

không có sự tham khảo rộng rãi ý kiến của các chủ thể

chịu tác động của chính sách.



 4. Yêu cầu xây dựng chính sách công

 Phù hợp với mục tiêu phát triển: định hướng của

Đảng, Nhà nước, với nguyện vọng của nhân dân.

 Đảm bảo sự phù hợp với Hiến pháp và pháp luật

cũng như sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính

sách hiện hành.

 Tạo dựng động lực mạnh mẽ cho sự phát triển





 Phù hợp với thực tiễn xã hội

 Có tính khả thi

 Bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong đời sống xã hội.

 Đảm bảo hiệu lực và hiệu quả kinh tế - xã hội





5. Căn cứ để hoạch định, xây dựng chính sách công

 Căn cứ định hướng chính trị

 Căn cứ năng lực của chủ thể tham gia thực thi chính sách

công (cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, v.v..)

 Căn cứ hệ thống pháp luật hiện hành.

 Căn cứ môi trường tồn tại và hoạt động của chính sách

công





6. Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xây dựng chính

sách công

 Sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền

 Năng lực của chủ thể tham gia xây dựng chính sách công

 Bản chất của vấn đề công cần giải quyết.

 Thời gian xây dựng vấn đề

 Thông tin cho việc xây dựng

 Động cơ và lợi ích của các bên tham gia



8. Mô hình xây dựng chính sách công

- Mô hình tiến hóa tăng dần: 

Hoàn thiện thường xuyên, liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xã

hội

Ưu điểm: 

- Dễ thực hiện

- Tiết kiệm chi phí, công sức cho hoạch định chính sách

- Nhanh chóng được ban hành

- Ít gây xáo trộn cho đời sống xã hội và bộ máy quản lý chính sách của nhà

nước



* Nhược điểm:

Chính sách mới được ban hành không tạo ra những biến

đổi lớn, những đột phá làm thay đổi bộ mặt xã hội.

Hạn chế tính năng động, sáng tạo của người xây dựng

chính sách cũng như chủ thể thực thi chính sách



- Mô hình độc lập

- Cho ra đời những chính sách chưa từng có trong thực tế. Tạo sự

tự do, sáng tạo trong việc xác định mục tiêu và giải pháp chính

sách công dựa trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn

Ưu điểm:

- Chính sách ban hành mang tính chất đột phá, tiến bộ

- Phát huy được tính sáng tạo của chủ thể tham gia xây dựng

chính sách trong việc xác định mục tiêu và giải pháp chính sách

công



* Nhược điểm:

 Thời gian xây dựng lâu

 Triển khai khó khăn do chính sách mới

 Nhu cầu về thông tin cho xây dựng chính sách rất

lớn.

 Chi phí xây dựng cao cả về nhân lực và vật lực

 Gây xáo trộn cho bộ máy quản lý chính sách



Ví dụ: Quy trình xây dựng, thông qua Báo cáo Chính trị

của Đại hội Đảng IX

 (Nguồn: Kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ (2002), Chính sách và những vấn đề cơ

bản chi phối việc HĐCS ở VN, HVCTQGHCM, Hà Nội, tr.208).

Tổng Bí thư, nhóm chuyên

gia nghiên cứu, biên tập
Bộ Chính trị

Đại hội Đảng

BCH Trung ương

Lấy ý kiến

rộng rãi



Ví dụ: Quy trình xây dựng Nghị quyết TW 2 về giáo dục, đào tạo, 

khoa học công nghệ và Nghị quyết TW 5 về văn hóa (Khóa VIII)

 (Nguồn: Kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ (2002), Chính sách và những vấn đề cơ

bản chi phối việc HĐCS ở VN, HVCTQGHCM, Hà Nội, tr.208).

Ủy viên BCT và

nhóm chuyên gia
Tổng Bí thư

Bộ Chính trị
BCH Trung ương

Lấy ý kiến

rộng rãi

Trung ương

Nghị quyết



III. Xác định vấn đề trong xây dựng chính sách công

1. Vấn đề chính sách công

 Theo cách hiểu đơn giản nhất, vấn đề chính sách công là

những bất cập, mâu thuẫn nảy sinh trong thực tiễn đời sống xã

hội. Điều này đặt ra yêu cầu đối với nhà nước cần phải có

những biện pháp xử lý kịp thời bằng các chủ trương, biện

pháp thích hợp, hiệu quả nhằm thỏa mãn những mâu thuẫn và

bất cập đó.

(VD: chính sách ngân hàng tiền tệ, đất đai, thuế, phát triển văn hóa xã hội (quản lý lễ

hội), các chính sách về định hướng phát triển chính trị: dân chủ, nhà nước pháp

quyền, v.v..)



2. Xác định vấn đề chính sách công

* Nguồn gốc của vấn đề chính sách công:

 Vấn đề nảy sinh từ các hoạt động thực tiễn của xã hội;

 Vấn đề xuất phát từ nguyện vọng của người dân;

 Vấn đề sinh ra từ những tác động của chủ thể quản lý: xã hội
và nhà nước;

 Vấn đề xuất hiện thông qua những tác động của môi trường
bên ngoài xã hội.

Đó là những khía cạnh cơ bản chung ta có thể tiến hành khảo
sát để đảm báo tính tất yếu khách quan của vấn đề chính sách
công.



Mối quan hệ giữa lựa chọn vấn đề chính sách và

giải quyết vấn đề chính sách

LỰA CHỌN VẤN ĐỀ 

CHÍNH SÁCH

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

CHÍNH SÁCH

Các vấn đề

xã hội
Lựa chọn

Mục tiêu

chính sách

Giải pháp

chính sách

Vấn đề

chính sách



* Căn cứ để xác định vấn đề trọng tâm cần giải quyết

 Căn cứ vào tính cấp thiết của vấn để chính sách công so với nhu cầu

xã hội.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước đối với vấn đề chính sách công.

Căn cứ vào khả năng tổ chức giải quyết vấn đề chính sách của nhà

nước.

Căn cứ vào khả năng tham gia giải quyết vấn đề của các chủ thể chịu

tác động của chính sách.

Kết quả phân tích lựa chọn vấn đề chính sách công được dùng làm cơ sở

để nhà nước tiến hành nhiệm vụ hoạch định chính sách công



* Các bước thực hiện

Căn cứ trên thực tiễn hoạt động xã hội để xác định mâu

thuẫn và những bất cập nảy sinh, hoạt động xác định vấn

đề chính sách được thực hiện qua những bước cơ bản như

sau:

- Bước thứ nhất: tổng hợp rõ nét về các khó khăn, vướng

mắc trong tiến trình thực hiện chính sách phát triển xã

hội cũng như những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống,

dự báo sự phát triển và tác động trong tương lai của

chúng để từ đó xác định trọng tâm vấn đề cần giải quyết

theo hướng xây dựng chính sách phù hợp.



 Bước thứ hai: xác định quy mô, tính chất và phạm vi tác

động thực tế của các vấn đề chính sách công để đánh giá trực

tiếp, rõ ràng về tính cấp thiết, mức độ nghiêm trọng của vấn

đề trong hiện thực xã hội. Đây chính là bước lựa chọn vấn đề

chính sách căn cứ trên nhu cầu xã hội cũng như khả năng

quản lý và năng lực giải quyết vấn đề của nhà nước đối với

những vấn đề chính sách công.



 Bước thứ ba: đề xuất và đánh giá phương án chính sách

công hay chính là giai đoạn đề xuất và lựa chọn các biện

pháp để xử lý và giải quyết các vấn đề có liên quan. Trong

bước này, dựa trên những dữ liệu đã có ở trên, chúng ta tiến

hành lựa chọn và đề xuất các phương án phù hợp, đi thẳng

vào bản chất của vấn đề, lựa chọn những phương án được

cho là phù hợp để nghiên cứu, đánh giá và sàng lọc nhằm

chọn ra phương án tối ưu nhất.



 - Bước thứ tư: đề xuất chính sách. Trên cơ sở lựa chọn

phương án tối ưu nhất, chúng ta tiến hành bổ sung và hoàn

thiện để từ đó có đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước

ban hành rộng rãi ra toàn xã hội.



* Lưu ý:

 Xác định vấn đề chính sách công phải tập trung vào

bản chất của những mâu thuẫn, những bất cập nảy

sinh từ đời sống xã hội đòi hỏi phải được đáp ứng và

giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất.

 Xác định đúng quy mô, phạm vi tác động, mức độ

nghiêm trọng của vấn đề để có định hướng đúng đắn

điều chỉnh chính sách cho phù hợp về cả nội dung và

thời gian thực hiện.



 Một vấn đề chính sách công không thể đứng một

mình để điều chỉnh và cân bằng xã hội. Do vậy, cần

đặt vấn đề chính sách công cụ thể trong tương quan

với những vấn đề chung khác để thấy được mối liên

hệ tác động qua lại giữa các chính sách, hiểu được

nguyên nhân căn bản dẫn tới sự thay đổi và điều

chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn xã hội.



Sơ đồ phân tích cây vấn đề chính sách

Vấn đề chính sách

Kết quả

Nguyên nhân/ kết quả

Nguyên nhân/ kết quả

Nguyên nhân/ kết quả

Nguyên nhân/ kết quả

Nguyên nhân



Mô hình hóa vấn đề:

Đói nghèo của trẻ em thất học trong tương lai

C8C4 C5 C9

Tình trạng thất học của trẻ em miền núi tăng

C10

C2

C3

C1

C6

C7



Sự thiếu hiểu biết về vai trò giáo dục của những nhà lãnh đạo địa

phương (C1)

Thiếu quan tâm của địa phương (C2)

Ngân sách hạn hẹp (C3)

Thiếu điều kiện cho dạy và học (C4)

Trường lớp xa nhà (C5)

Sự yếu kém của kinh tế địa phương (C6)

Sự đói nghèo của cha mẹ học sinh (C7)

Trẻ em phải ở nhà phụ giúp cha mẹ (C8)

Các gia đình không có đủ tiền chi trả cho con đi học (C9)

Có ít cơ hội cho những người có học vấn (C10)



Thảo luận nhóm nhỏ:

Anh (chị) hãy sử dụng sơ đồ cây vấn giải thích

việc: năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư

nhân của Việt Nam còn yếu.

Lưu ý: Sơ đồ cây vấn đề ít nhất có 3 tầng nguyên

nhân của vấn đề trên.



IV. Xác định giải pháp chính sách công

1. Giải pháp chính sách công

 Là các phương án và biện pháp để xử lý các vấn đề chính

sách công trước đòi hỏi của thực tiễn xã hội. Các phương án

này phải mang tính toàn diện, đồng bộ trên cơ sở nhìn nhận và

đánh giá chính xác bản chất cũng như tầm ảnh hưởng của các

vấn đề chính sách có liên quan.



2. Xác định giải pháp

 Xác định giải pháp chính sách công tức là xem xét cách thức

tác động của chính sách tới đối tượng chính sách để đạt được

mục tiêu đã đề ra. Trong tiến trình thực hiện, cách thức tác

động trước hết phải nhằm đến tâm lý, tư tưởng của đối tượng

để từ đó khiến cho bản thân đối tượng có những hành động

thực tiễn để xử lý các vấn đề theo mục tiêu đã định.

Ở đây, các giải pháp chính sách công tác động theo hướng mở,

khuyến khích sự chủ động của chủ thể chính sách hướng tới

trong việc giải quyết các vấn đề xã hội mà vẫn đảm bảo tính

chất định hướng của nhà nước song song với việc khẳng định

vai trò của các chủ thể chịu tác động của chính sách.



Ở đây, các giải pháp chính sách công tác động theo hướng mở,

khuyến khích sự chủ động của chủ thể chính sách hướng tới

trong việc giải quyết các vấn đề xã hội mà vẫn đảm bảo tính

chất định hướng của nhà nước song song với việc khẳng định

vai trò của các chủ thể chịu tác động của chính sách.

Nói cách khác, ở đây một số những vấn đề xã hội bàn tay hữu

hình của nhà nước có sự tác động gián tiếp tới sự phát triển xã

hội thông qua tác động lên tâm lý, ý thức, tư tưởng để cho phép

người dân chủ động, sáng tạo trong đời sống xã hội hiện thực.



- Thứ hai, sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào việc

giải quyết những mâu thuẫn, những bất cập xã hội để

giải quyết các vấn đề chính sách công. Sự can thiệp

này được thực hiện thông qua các lợi ích kinh tế, chính

trị, văn hóa xã hội, các tác động từ quan hệ cộng đồng

và các giá trị xã hội, v.v..



Lưu ý:

 Tùy từng điều kiện, hoàn cảnh mà áp dụng sự lựa

chọn giải pháp cho phù hợp



So sánh chính sách cân bằng giàu nghèo

Chính quyền xác định danh
sách nghèo.

Nông dân bình chọn danh
sách nghèo.

Chính quyền lập hồ sơ các
gia đình chính sách.

Thường xuyên trợ cấp cho
đối tượng.

Ưu tiên đặc quyền.

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG

• Nhà nước hỗ trợ cho tất
cả thành viên của nhóm
mục tiêu.

• Khuyến khích người
làm ăn giỏi.

• Phân loại người không
có khả năng sản xuất.

• Trợ cấp tạo việc làm có
thu nhập cho nhóm
thiếu khả năng.

VIỆT NAM 



So sánh chính sách xử lý di cư tự do

Chính quyền địa phương xúc
dân trở về.

Ngăn chặn di cư.

Cấm định cư.

Không cấp đất.

Không cho đăng ký hộ khẩu.

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG

• Phát triển kinh tế ở nơi đi.

• Quy hoạch phát triển công
nghiệp – dịch vụ đồng đều
giữa các vùng.

• Xây dựng các trục giao
thông nối kết thành thị -
nông thôn, giữa các vùng.

VIỆT NAM 



V. Quy trình xây dựng chính sách công

5.1. Thiết lập chương trình xây dựng chính sách công

+ Thiết lập chương trình xây dựng chính sách công là quá trình một đề

nghị chính sách được thiết lập và được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền đưa vào chương trình xây dựng chính sách công.

*  Các chủ thể liên quan

Các chủ thể đề nghị xây dựng chính sách: Chủ tịch nước, UBTV Quốc 

hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối

cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND, v.v..

Chủ thể quyết định chương trình xây dựng chính sách công: đơn vị nào

quyết định chương trình xây dựng của đơn vị đó.

Các chủ thể tham gia ý kiến: là các chủ thể chịu tác động của chính

sách công.



* Quy trình thiết lập chương trình xây dựng chính sách công

Bước 1: Đề xuất xây dựng chính sách công

Yêu cầu: chủ thể đề xuất phải xác định được vấn đề, phân tích

rõ vấn đề và đề xuất được những phương án giải quyết cũng

như dự báo về những tác động của chính sách công đến đời

sống xã hội.

Các nhiệm vụ có liên quan:

- Khảo sát và đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đến

đề nghị xây dựng chính sách công để xây dựng hành lang

pháp lý, tránh sự trùng lặp, chồng chéo.



 Triển khai công tác nghiên cứu và tọa đàm khoa học về các

vấn đề có liên quan tới đề xuất xây dựng chính sách công để

xác định cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng hệ thống thông

tin đầy đủ, tin cậy, đặc biệt khảo sát các vấn đề quốc tế có liên

quan nhằm xác định rõ thế giới đã triển khai vấn đề ở mức độ

nào.

 Xây dựng khung nội dung của vấn đề trong đề xuất bao gồm

cả những đánh giá tác động của chính sách, dự kiến nguồn tài

chính và nhân lực, điều kiện thực thi chính sách khi được nhà

nước thông qua.



Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng chính sách công theo quy định. Thông

thường hồ sơ sẽ gồm những mục sau:

 1. Tờ trình đề nghị xây dựng chính sách công: nêu rõ tính cấp thiết cần phải ban

thành chính sách, mục đích, quan điểm, đối tượng và phạm vi điều chỉnh, mục tiêu

và nội dung của chính sách công, các giải pháp thực hiện đã được lựa chọn và lý

do để lựa chọn, dự kiến nguồn nhân lực, vật lực, thời gian dự kiến trình để xem xét

và thông qua dự thảo.

 2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách công: bao gồm vấn đề cần giải

quyết; mục tiêu của chính sách; tác động tích cực và tiêu cực của chính sách; chi

phí, lợi ích của các giải pháp; sự lựa chọn giải pháp và giải trình lý do lựa chọn giải

pháp.

 3. Báo cáo tổng kết về hành lang pháp lý, thi hành pháp luật đối với những

vấn đề có liên quan.

 4. Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức.

 5. Đề cương dự thảo chính sách công



 Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nội dung dự thảo chính sách công

đối với các đối tượng chịu sự tác động của chính sách cũng

như các đối tượng có thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ có

liên quan.

 Thẩm định đề nghị xây dựng chính sách công. Nội dung

thẩm định bao gồm các vấn đề: Sự cần thiết ban hành chính

sách công; Sự phù hợp với các văn bản pháp luật; Tính hợp lý

và thống nhất với hệ thống văn bản hiện hành; tính khả thi của

các giải pháp được đề xuất; sự cần thiết và mức độ hợp lý của

các chi phí thực hiện, v.v..



Xem xét thông qua đề nghị xây dựng chính sách công

 Thẩm tra đề nghị xây dựng chính sách công: nhiệm vụ

của cơ quan quản lý nhà nước ban hành chính sách, tập

trung chủ yếu vào các vấn đề sự cần thiết ban hành,

phạm vi và đối tượng điều chỉnh, tính thống nhất và

tính khả thi, thời gian và điều kiện đảm bảo để xây

dựng chính sách.



Bước 2: Thiết lập dự kiến chương trình xây dựng

chính sách công

Bước 3: Lấy ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng

chính sách công đối với các cơ quan, tổ chức có trách

nhiệm liên quan. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, chủ thể

của đề xuất tiến hành bổ sung, chỉnh sửa và giải trình

để hoàn thiện đề xuất.

Bước 4: Thông qua chương trình xây dựng chính sách

công.



5.2. Xây dựng dự thảo chính sách công

 Là quá trình người soạn thảo sử dụng các phương pháp, cách

thức bằng ngôn ngữ để biểu đạt nội dung của chính sách trước

khi trình lên các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và thông qua.

Chủ thể tham gia quá trình xây dựng chính sách công bao gồm:

 Chủ thể soạn thảo chính sách công: là chủ thể đề nghị chính

sách công hoặc Ban soạn thảo do các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền thành lập.

 Chủ thể tham gia ý kiến: các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

quan hoặc được chỉ định đóng góp ý kiến.



* Quy trình xây dựng dự thảo chính sách công:

Bước 1: Thành lập Ban soạn thảo

Bước 2: Soạn thảo chính sách công

- Xây dựng đề cương chi tiết của chính sách công

- Thảo luận nội dung dự thảo, tờ trình, nội dung tờ trình, giải trình

tiếp thu ý kiến đòng góp của các tổ chức và cá nhân được xin ý kiến.

- Bảo đảm sự phù hợp của nội dung dự thảo đối với các văn bản

pháp luật, sự thống nhất đối với các hệ thống văn bản hiện hành.



Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo chính sách công

Bước 4: Thẩm định dự thảo chính sách công: sự phù hợp của nội

dung dự thảo đối với đề xuất xây dựng trên các mặt: tính cấp thiết,

tính hợp hiến, tính thống nhất với các văn bản hiện hành, tính hợp

lý trong các phương pháp đề xuất, kinh phí và nhân lực kèm theo.

Bước 5: Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo và trình các cơ quan có

thẩm quyền thẩm định và ban hành theo quy định.



5.3. Quyết định chính sách công

 Là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thảo luận để thống

nhất các nội dung trong dự thảo chính sách công, biểu quyết thông

qua dự thảo chính sách công và ký ban hành.

 Không phải giai đoạn độc lập mà là sự nối tiếp của quy trình xây

dựng chính sách công đã được thực hiện trước đó

 Đây không phải là quy trình kỹ thuật mà là quy trình mang tính

chất chính trị bởi ảnh hưởng của quy trình này tác động tới toàn

bộ xã hội. Chính bởi vậy, việc ký quyết định ban hành chính sách

công được giao nhiệm vụ cho những người lãnh đạo, điều hành xã

hội được người dân ủy thác.



* Quy trình quyết định chính sách công

Bước 1: Trình dự thảo chính sách công (trách nhiệm của

cá nhân, tổ chức xây dựng dự thảo)

Bước 2: Thẩm định dự thảo chính sách công (trách nhiệm

của cơ quan có thẩm quyền)

Bước 3: Xem xét thông qua dự thảo chính sách công được

thực hiện thông qua các bước: Họp trình bày dự thảo, báo

cáo thẩm định, thảo luận dự thảo, tiếp thu và chỉnh lý trên

cơ sở các ý kiến đóng góp, thông qua dự thảo.

Bước 4: Ký ban bành và công bố chính sách công



Liên hệ chính sách mua lúa tạm trữ cho nông dân

giải quyết lúa hàng hóa tồn đọng.

 Chính sách hỗ trợ đầu tư đóng mới tàu vỏ sắt.



PHÂN NHÓM XÃ HỘI DO CHÍNH SÁCH

NHÓM HƯỞNG LỢI DO CHÍNH SÁCH: Nhận được sự

ưu đãi của chính sách

NHÓM BỊ THIỆT HẠI TRONG CHÍNH SÁCH

NHÓM VÔ CAN (KHÔNG LIÊN QUAN) TRƯỚC 

CHÍNH SÁCH



CÁC NHÓM LỢI ÍCH

NHÓM NGƯỜI 

BAN HÀNH 

NHÓM NGƯỜI 

HƯỞNG LỢI  

NHÓM NGƯỜI 

CHỊU 

TÁC ĐỘNG
NHÓM NGƯỜI 

LIÊN QUAN

NHÓM NGƯỜI

KHÔNG 

CHỊU TÁC ĐỘNG 



PHẢN ỨNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH

NHÓM ỦNG HỘ CHÍNH SÁCH: người tán thưởng CS, nhiệt tâm đóng góp

sức lực, gồm người hưởng lợi do CS, bên cạnh đó có cả người bị thiệt và những

người vô can (quyền lợi và nhận thức của họ)

NHÓM PHẢN ĐỐI CHÍNH SÁCH: gồm những người có thái độ không chấp

nhận chính sách, thậm chí phản ứng công khai (người bị thiệt do CS, nhóm

được ưu đãi (không muốn được ưu đãi, mà tự mình phấn đấu), nhóm những

người có quan điểm CS ngược với quan điểm CS của chủ thể quản lý).

NHÓM THỜ Ơ VỚI CHÍNH SÁCH: nhóm này không ủng hộ cũng không phản

đối, mà, hoặc là không quan tâm đến CS, hoặc là “xem xem sự đời ra sao”.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH KHÔNG CÓ MỤC TIÊU

CHÍNH SÁCH QUÁ NHIỀU MỤC TIÊU và CÁC MỤC TIÊU KIỀM CHẾ NHAU

CHÍNH SÁCH THIẾU HỤT PHƯƠNG TIỆN

CHÍNH SÁCH ĐẶT RA PHƯƠNG TIỆN PHẢN MỤC TIÊU

CHÍNH SÁCH ĐẶT RA MỤC TIÊU và PHƯƠNG TIỆN CHẬP NHAU

CHÍNH SÁCH LẤY PHƯƠNG TIỆN LÀM MỤC TIÊU



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH KHÔNG CÓ MỤC TIÊU:

Ví dụ điển hình là một tỉnh/thành công bố chính sách thu hút những người có

bằng cấp (Học hàm/học vị), nhưng không nói rõ thu nạp họ để thực hiện mục

tiêu gì về kinh tế và xã hội hoặc khoa học và công nghệ của địa phương.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH QUÁ NHIỀU MỤC TIÊU và CÁC MỤC TIÊU KIỀM CHẾ 
NHAU:

Ví dụ trong thời kinh tế chỉ huy, các xí nghiệp do nhà nước nắm giữ, xí nghiệp thời
đó không đưa ra mục tiêu lợi nhuận, vì mục tiêu lợi nhuận là điều cấm kỵ trong hệ
thống này, và vì vậy, người ta đưa ra một chùm mục tiêu “Năng suất cao, Chất
lượng tốt, Tiết kiệm nhiều”. Chưa hết, các xí nghiệp quốc doanh còn phải chất
thêm những mục tiêu về chính trị, xã hội, đi rất xa ngoài mục tiêu chủ yếu của xí
nghiệp là sản xuất. Đẩy năng suất lên cao hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chất
lượng. Nâng cao chất lượng hoàn toàn có thể giảm năng suất và đẩy giá thành lên
cao,…



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH THIẾU HỤT PHƯƠNG TIỆN

Ví dụ chính sách chống chảy máu chất xám từ khu vực công vào khu vực tư.

Trên thực tế không thể làm được, vì không có phương tiện nào để chống.

Những người có năng lực tìm cách kiếm việc làm ở khu vực tư, vì ở đó

lương cao, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tương tự, chính sách thu hút cử nhân

đỗ thủ khoa vào các cơ quan của tỉnh và thành phố cũng không thành công,

phần vừa vì không bố trí được việc làm cho họ, phần vì trả lương kém xa khu

vực tư nhân.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH ĐẶT RA PHƯƠNG TIỆN PHẢN MỤC TIÊU

Ví dụ rất nhỏ trong gia đình: Cha mẹ vì mong muốn con học giỏi, thành đạt,

đã “quản lý” có rất chặt, gây sức ép căng thẳng. Khi con không thực hiện

được đầy đủ, thì quát mắng, đánh đập, khiến cho con trễ nải trong học tập, bỏ

nhà đi lang thang, đi theo trẻ bụi đời, sa đà nghiên hút, sống vất vưởng bị đưa

vào các trại cai nghiện.

Kết cục là đứa con hoàn toàn hư hỏng, trở thành vô dụng: Phương tiện phản

lại mục tiêu.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH ĐẶT RA PHƯƠNG TIỆN PHẢN MỤC TIÊU

Quan sát ở quy mô xã hội cũng vậy. Có những nhà lãnh đạo xuất phát từ

MỤC TIÊU “bảo vệ” thành quả cách mạng, đàn áp những người có ý kiến

trái ngược bằng những phương tiện rất mạnh, dẫn đến phản ứng xấu trong xã

hội.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH ĐẶT RA MỤC TIÊU và PHƯƠNG TIỆN CHẬP NHAU

Trong 1 cuốn sách bàn về công tác tổ chức và nhân sự, một nhà lãnh đạo đề xướng
chính sách phát triển con người với một triết lý: “Con người vừa là mục tiêu vừa là
động lực” trong tiến trình phát triển xã hội. Con người ở đây mang 2 sứ mệnh: “Mục
tiêu” mà xã hội phải phục vụ, và “Động lực” để phục vụ một mục tiêu xã hội nào đó.
Trong quá trình tiếp thu triết lý này, nhiều người đáng ra phải đặt mình ở vị trí người
lao động – động lực nhằm thực hiện một mục tiêu xã hội nào đó, thì lại đặt mình ở vị
trí “Mục tiêu”, đòi hỏi xã hội phải “vì mình”. Con người bị nhầm lẫn, không rõ khi
nào mình là ông tướng, khi nào mình phải đặt ở vị trí của người bị ông tướng chỉ huy.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH LẤY PHƯƠNG TIỆN LÀM MỤC TIÊU

Ví dụ, chính sách quốc hữu hóa doanh nghiệp, như một chính sách chủ đạo

trong thời kỳ xây dựng nền kinh tế XHCN. Đáng ra, mục tiêu của doanh

nghiệp phải mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh, giành lợi nhuận

tối đa, thì doanh nghiệp lại đi lo phấn đấu để được quốc hữu hóa. Tương tự

trong nông nghiệp thì các hợp tác xã nông nghiệp lại đi lo phát triển quy mô

hợp tác xã, hết quy mô toàn thôn lại đến quy mô toàn xã hội,v.v…



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG 

TƯ DUY CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH LẤY PHƯƠNG TIỆN LÀM MỤC TIÊU

Trong tác phẩm Chống Durhing Engels viết:

“Đáng lẽ chúng ta đã có thể đi rất xa, nếu chúng ta biết nghiên cứu để vận

dụng một cách đúng chỗ và hợp quy luật vào thế giới hữu cơ các khái niệm

mục tiêu và phương tiện”



Một số vấn đề thường gặp trong triển khai các

chính sách

LỜI VĂN KHÔNG RÕ

TÍNH BẤT HỢP LÝ

MÂU THUẪN TRONG ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

THIẾU THẨM QUYỀN VÀ NHIỆT TÌNH

CHÍNH SÁCH MỚI



Một số vấn đề thường gặp trong triển khai các

chính sách

LỜI VĂN KHÔNG RÕ

Các cơ quan hành chính có một sự tự do khá lớn trong việc diễn giải các

chính sách (sở dĩ tồn tại vì các chính sách được thông qua thường đặt ra các

mục đích yêu cầu khá chung chung, tương tự như “một thời gian hợp lý”

trong việc cấp giấy phép kinh doanh hay “phải đảm bảo tính trung thực trong

quảng cáo”.

Lời văn không rõ rang, đặc biệt là trong các quyết định chính sách ở cấp cao

là điều thường gặp.



Một số vấn đề thường gặp trong triển khai các

chính sách

TÍNH BẤT HỢP LÝ

Đôi khi, một chính sách chưa được suy tính cẩn thận có thể làm cho việc

triển khai nó vô cùng khó khan. Nguyên nhân chính là do những người soạn

thảo chính sách chưa từng lường hết được mọi mặt của vấn đề hoặc ước tính

sai các phản ứng của các đối tượng chính sách.



Một số vấn đề thường gặp trong triển khai các

chính sách

TÍNH BẤT HỢP LÝ

Ví dụ, một chính sách đóng cửa rừng nếu chỉ chi tiền vào tổ chức bảo vệ và

kiểm soát mà không tính đến nhu cầu kinh tế của người dân địa phương hoặc

các ngành sản xuất dùng gỗ sẽ rất khó để triển khai một cách thuận lợi. Ngay

cả khi đã tính đến các khía cạnh như vậy mà không có các nguồn tài chính,

nhân lực thích hợp thì hiệu quả triển khai cũng không được cải thiện.



Một số vấn đề thường gặp trong triển khai các

chính sách

MẪU THUẪN TRONG ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Trong quá trình triển khai có thể xảy ra trường hợp có sự chồng chéo trong

phân công nhiệm vụ. Nếu 2 cơ quan, cùng có quyền trong một tác động triển

khai nào đó, không thống nhất được với nhau thì việc triển khai chính sách sẽ

bị cản trở nghiêm trọng ngay trong cả những việc tưởng chừng như đơn giản.



Một số vấn đề thường gặp trong triển khai các

chính sách

MẪU THUẪN TRONG ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Trường hợp nổi tiếng minh họa cho điểm này xảy ra trong cuộc khủng hoảng

tên lửa Cuba 1962. Mặc dù Kennedy đã phê chuẩn việc bay trinh sát Cuba,

quyết định này đã không được triển khai trong nhiều ngày. Lý do đơn giản là

vì Không lực Mỹ và CIA không nhất trí được với nhau về người lái.



Một số vấn đề thường gặp trong triển khai các

chính sách

THIẾU THẨM QUYỀN VÀ NHIỆT TÌNH

Đôi khi, việc triển khai chính sách được giao cho các cơ quan vốn chống đối lại

chính sách (do mâu thuẫn lợi ích). Với tính không rõ ràng như đã nói ở trên, các cơ

quan này có thể BIỆN HỘ dễ dàng cho việc triển khai yếu kém có chủ ý của mình.

Điều này rất dễ xảy ra trong các chính sách gây nhiều tranh cãi.

Ví dụ, ở các nước, việc triển khai chính sách điều tiết song bạc rõ ràng không nên

giao cho người có nhiều cổ phiếu hoặc các lợi ích khác từ hoạt động của các song

bạc đó.



Một số vấn đề thường gặp trong triển khai các

chính sách

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI

Các chính sách mới bao giờ cũng khó triển khai hơn. Một phần là bởi các

chính sách này thường gây nhiều tranh cãi.

Các cơ quan hành chính cũng có thể thiếu kinh nghiêm trong việc triển khai

những biện pháp mới.

Hơn nữa, các chính sách mới có thể không ăn khớp với các quy tắc và thủ tục

của thể chế hiện nay.





CHU KỲ CHÍNH SÁCH VÀ CHU KỲ THÔNG TIN

Xác định vấn đề

Nhu cầu dự báo và

thiết lập mục tiêu

Phân tích

quyết định

Xác đình vấn đề

Phân tích khả thi

về chính trị

Tóm tắt

đánh

giá

Đánh giá

chính thức

Nghiên cứu

điều tra

Thiết kế CS
Khởi sự

Kết thúc CS

Tác động

Ban hành CS

Thực hiện CS



Thực hiện CSC

Kết quả mong
đợi CS

Chính sách lựa
chọn

Các kết quả CSC

Dự báo CSĐánh giá

Giám sát Đề xuất CSC

Cấu trúc vấn đề
CS

Vấn đề CS

Cấu trúc vấn đề
CS



Phân tích chính sách trong các giai đoạn

Agenda setting

Policy formulation

Policy adoption

Policy implementation

Policy assessment

Policy adaptation

Policy succession

Policy termination

Cấu trúc vấn đề

Dự báo

Đề xuất CSC

Giám sát thực hiện

Đánh giá

Ứng phó giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề mới

Kết thúc giải quyết vấn đề



Thực hiện CSC

Kết quả mong
đợi CS

Chính sách ưu 
tiên

Các kết quả CSC

Dự báo CSĐánh giá

Giám sát Đề xuất CSC

Cấu trúc vấn đề
CS

Vấn đề CS

Cấu trúc vấn đề
CS



Nhìn lại quá khứ: Điều gì đã
xẩy ra và có tác động gì?

Nhìn về tương lai: Điều

gì sẽ xẩy ra và điều gì

phải được thực hiện?

Phát hiện vấn đề: Vấn

đề gì phải được giải

quyết

Giải quyết vấn đề: Giải

pháp là gì?



KỸ NĂNG 

CỦA NHÀ 
LẬP CSC

QUÁ TRÌNH LẬP 
CSC

TÀI LIỆU HÓA 
CSC

TRUYỀN THÔNG VỀ
CSC

Truyền thôngSử dụng
thông tin

Phân tích
csc

THÔNG TIN 

CHÍNH SÁCH 
CÔNG

Tài liệu hóa cs



ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG

Khái niệm

Đánh giá chính sách công là hoạt động kiểm tra chính sách bằng các

tiêu chí cụ thể như sự phù hợp, đầy đủ, tính hiệu quả, hiệu suất và tác

động của chính sách nhằm cải thiện việc hoạch định, xây dựng và

thực hiện chính sách giải quyết thành công các vấn đề chính sách công

trong tương lai.



Hoặc:

Đánh giá chính sách công là các quy định, luật, nguyên tắc,
thông lệ mà một nhóm hoặc tổ chức sử dụng để mà thực hiện
các quyết định và hành động liên quan đến đánh giá.

“Đánh giá chính sách công là khách quan, hệ thống và kiểm
tra thực nghiệm các kết quả và mục tiêu dự kiến đạt được
đối với đối tượng của chính sách đang được thực thi ”–
David Nachmias.

“Đánh giá chính sách là học hỏi về các kết quả của chính
sách công” - Thomas Dye



ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH

Việc đánh giá chính sách thường liên quan đến các câu hỏi:

Chính sách có tác động đến các đối tượng như đề ra không? Tác
động như thế nào? Với hiệu quả ra sao? Ai đánh giá các tác động
này? Các phản hồi của chính sách này là gì?

BAO GỒM:

(1) Đánh giá chính trị (khía cạnh khả thi chính trị)

(2) Đánh giá kỹ thuật

(3) Đánh giá toàn diện



ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH

HỦY BỎ CHÍNH SÁCH: trong trường hợp các kết quả đánh

giá là rất tồi tệ, một chính sách có thể phải hủy bỏ. Việc hủy

bỏ, mặc dù có những luận chứng hết sức khách quan như

vậy, vẫn là việc rất phức tạp và khó khăn, chủ yếu là về mặt

chính trị.



ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật năm 2015

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban

hành văn bản quy phạm pháp luật



ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Trong giai đoạn xây dựng chính sách, một công cụ bắt buộc

phải sử dụng trong các nước OECD là báo cáo đánh giá tác

động chính sách (Regulartory Imptacts Assessment - RIA). Ở

nước ta, theo Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

luật năm 2015, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

cũng bắt buộc phải thực hiện. Như vậy, công cụ chính sách

trong khâu xây dựng chính sách được thể chế hóa.



ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Chính sách là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải

quyết vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định

(Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày

14/5/2016 của Chính phủ)



ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Đánh giá tác động của chính sách là việc phân tích, dự báo

tác động của chính sách đang được xây dựng đối với các

nhóm đối tượng khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu

thực hiện chính sách.

(Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày

14/5/2016 của Chính phủ)



ĐIỀU 6, NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP NGÀY 

14/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH:

Tác động của chính sách được đánh giá gồm:

1. Tác động về kinh tế được đánh giá trên cơ sở phân tích chi phí và lợi
ích đối với một hoặc một số nội dung về sản xuất, kinh doanh, tiêu
dùng, môi trường đầu tư và kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp, tổ chức vàcá nhân, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc
địa phương, chi tiêu công, đầu tư công và các vấn đề khác có liên quan
đến kinh tế;

2. Tác động về xã hội của chính sách được đánh giá trên cơ sở phân
tích, dự báo tác động đối với một hoặc một số nội dung về dân số, việc
làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá
trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội và các vấn đề khác
có liên quan đến xã hội;



3. Tác động về giới của chính sách (nếu có) được đánh giá trên cơ
sở phân tích, dự báo các tác động kinh tế, xã hội liên quan đến cơ
hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích
của mỗi giới;

4. Tác động của thủ tục hành chính (nếu có) được đánh giá trên
cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý
và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính
sách;

5. Tác động đối với hệ thống pháp luật được đánh giá trên cơ sở
phân tích, dự báo khả năng về thi hành và tuân thủ của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân, tác động đối với tổ chức bộ máy nhà nước,
khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước
quốc tế.



Phân loại đánh giá chính sách công

Phân loại theo địa vị pháp

lý/quyền lực

 Đánh giá của cơ quan

hành pháp

 Đánh giá của cơ quan lập

pháp

Đánh giá của cơ quan tư

pháp

 Đánh giá của mặt trận tổ

quốc

 Đánh giá của Đảng

chính trị

 Đánh giá của tổ chức

chính trị - xã hội

 Đánh giá của tổ chức

quốc tế

 Đánh giá của khu vực

xã hội

 Đánh giá của doanh

nghiệp



Phân loại theo đối tượng đánh giá chính sách

 Đánh giá bởi cán bộ thực hiện chính sách

 Đánh giá bởi cán bộ quản lý thực hiện chính sách

 Đánh giá bởi chuyên gia độc lập

 Đánh giá bởi cơ quan truyền thông

 Đánh giá bởi công chúng/xã hội.



Phân loại theo mục đích đánh giá

Đánh giá quản lý thực hiện chính sách

 Đánh giá việc hoạch định chính sách công

 Đánh giá tác động chính sách



ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Là loại hình đánh giá tác động của chính sách đối

với đối tượng chính sách và các đối tượng ảnh

hưởng qua quá trình thực hiện chính sách.

Các tác động có thể là tích cực hoặc tiêu cực, có

tác động có thể dự đoán được, có tác động không

được dự đoán trước.



Đánh giá chính sách không phải là khâu kết thúc chính

sách công:



Các tiêu chí đánh giá tập trung vào những phương

diện sau:

Tính hiệu quả của chính sách

Tính hiệu suất của chính sách

Tính công bằng của chính sách

Chú trọng đánh giá tác động của chính sách đến các đối

tượng hưởng lợi từ chính sách



Các tiêu chí đánh giá tập trung vào những phương

diện sau:

Tính hiệu quả của chính sách

Phản ánh mức độ tác động, ảnh hưởng của chính sách đó trên thực tế,

làm biến đổi hoặc duy trì thực tế theo mong muốn của Nhà nước. Tính

hiệu lực của chính sách thể hiện ở mức độ đạt được các mục tiêu đề ra.



Các tiêu chí đánh giá tập trung vào những phương

diện sau:

Tính hiệu suất của chính sách

Phản ánh tương quan so sánh giữa kết quả do chính sách đưa lại với

chi phí đã bỏ ra.



Các tiêu chí đánh giá tập trung vào những phương

diện sau:

Tính công bằng của chính sách

Thể hiện ở chỗ thông qua chính sách, Nhà nước thực hiện phân phối

lại thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, đồng thời trợ giúp cho các đối

tượng dễ bị tổn thương,

Thể hiện ở sự phân bổ hợp lý chi phí và lợi ích, các quyền và nghĩa vụ

giữa các chủ thể chính sách.



Các tiêu chí đánh giá tập trung vào những phương

diện sau:

Chú trọng đánh giá tác động của chính sách đến các đối tượng

hưởng lợi từ chính sách

Tác động của chính sách phản ánh kết quả đầu ra hay kết quả cuối

cùng của chính sách. Đây là một tiêu chí rất quan trọng trong đánh giá

chính sách. Song việc đánh giá tác động của chính sách cũng là khâu

khó khăn nhất trong đánh giá chính sách, bởi lẽ các tác động này rất

khó đo lường.



Chẳng hạn để đánh giá chính sách giảm nghèo đã tác động đến đối
tượng người nghèo như thế nào, cần xem xét người nghèo được
hưởng những lợi ích gì từ chính sách của Chính phủ và các lợi ích
đó đã giúp họ thoát nghèo đến đâu. Việc đánh giá tác động này
không thể căn cứ vào những ý kiến chủ quan của các cấp chính
quyền, mà phải được đo lường bằng mức độ hài long của người dân
về các lợi ích được hưởng. Cần tổ chức các cuộc khảo sát xã hội học
lấy ý kiến đánh giá của người dân, đối tượng hưởng lợi từ chính
sách.



Đánh giá mức độ giải quyết vấn đề như môi trường, vấn đề nghèo

không chỉ đưa ra chỉ số về môi trường hoặc tỉ lệ nghèo đã giảm

xuống bao nhiêu phần trăm, mà còn phải xem xét các khía cạnh

khác, như nhận thức người dân và doanh nghiệp về môi trường,

người nghèo được tiếp cận như thế nào đến các dịch vụ công thiết

yếu, như y tế, giáo dục, nước sạch; việc tạo điều kiện cho người

nghèo trong thực hiện các quyền lợi của công dân.



Chu trình phân tích và đánh giá chính sách

BỐI CẢNH

MỤC TIÊU

NỘI DUNG

NGUỒN LỰC
TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN

KẾT 
QUẢ/HiỆU

QUẢ

ĐỊNH HƯỚNG 
ĐiỀU CHỈNH/

THAY ĐỔI 



CÁC NHÓM LỢI ÍCH

NHÓM NGƯỜI 

BAN HÀNH 

NHÓM NGƯỜI 

HƯỞNG LỢI  

NHÓM NGƯỜI 

CHỊU 

TÁC ĐỘNG
NHÓM NGƯỜI 

LIÊN QUAN

NHÓM NGƯỜI

KHÔNG 

CHỊU TÁC ĐỘNG 



Thảo luận nhóm nhỏ:

 Anh (chị) hãy sử dụng khung phân tích các bên liên quan để phân
tích dự thảo chính sách: (1) cho phép người nước ngoài hành nghề
hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam.

 (2) Chính sách cấm dạy thêm, học thêm.

 Lưu ý: Khung phân tích các bên liên quan gồm 3 cột: Mô tả các bên
liên quan, mô tả lợi ích/thua thiệt của các bên liên quan, quan điểm
của các bên liên quan đối với dự thảo chính sách.

 Khung phân tích cần nêu ít nhất 4 bên liên quan.



Anh chị hãy sử dụng một khung logic (gồm 5 cột: đầu

vào/hoạt động/đầu ra/kết quả/tác động) để xây dựng và mô

tả đề án nhằm “thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp

giải trí của Việt Nam trong quá trình hội nhập”

Khung logic coi “ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam

phát triển” là tác động; cần nêu tối thiểu 02 kết quả, các

đầu ra, hoạt động và nguồn lực tương ứng.



Các bước phân tích chính sách

1.Thu thập, phân loại và hệ thống hoá các chính sách cần
đánh giá và các tài liệu, văn bản có liên quan.

2. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chính sách và các
phương pháp luận, phương pháp đánh giá thích hợp để
đạt được mục đích đánh giá, phân tích.

3. Khảo sát, điều tra tình hình thực thi chính sách trong
thực tế (các cơ sở thực thi và hưởng thụ chính sách, các
đối tượng có liên quan đến quá trình quản lý, thực hiện
và hưởng thụ chính sách).



Phân tích, đánh giá chính sách

4. Phân tích, đánh giá chính sách. Có thể làm theo các

nội dung sau :

- Bối cảnh ra đời của chính sách.

- Các mục đích và nội dung cơ bản của chính sách.

- Đối tượng và phạm vi tác động của chính sách.

- Kết quả và hiệu quả thực hiện chính sách (định

lượng, định tính).

- Phân tích so sánh các hệ quả và các vấn đề nảy sinh.

5. Các đề xuất và kiến nghị (duy trì, điều chỉnh, bổ sung

hoặc huỷ bỏ).



Thang đánh giá chính sách 

Mức phù hợp Kết quả

thực hiện

Hiệu quả tác

động

A Rất tốt Rất hiệu quả

B Tốt Hiệu quả

C Khá Bình thường

D Trung bình Kém hiệu quả

F Yếu 0



CHỦ THỂ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG

Các bên tham gia đánh giá chính sách:

Nhà nước và xã hội, cộng đồng và xã hội

Tổ chức nhà nước

Tổ chức chính trị xã hội;

Tổ chức phi chính phủ;

Doanh nghiệp

Báo chí.



Đánh giá do cơ quan chức năng (hành pháp) tiến hành

Là đánh giá nội bộ do các cơ quan hành chính hoặc cơ quan thẩm

quyền riêng ban hành chính sách tiến hành:

(i)Đánh giá việc thực hiện chính sách công

(i)Đánh giá kết quả thực hiện chính sách công

(i)Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách công

(i)Đánh giá hiệu suất thực hiện chính sách công

(i)Đánh giá công tác quản lý thực hiện chính sách công



Đánh giá chính sách công do cơ quan tư pháp tiến hành

 Đánh giá tính pháp lý của chính sách công như sự hợp hiến và

quyền con người; chính sách có phù hợp với hệ thống pháp luật

hiện hành không?

 Đánh giá xem xét chính sách công có vi phạm các nguyên tắc của

một xã hội dân chủ.



Đánh giá do đảng chính trị tiến hành:

Đánh giá nhằm mục đích chỉ ra sự thành công hoặc thất bại của một

chính sách của một chính đảng thường dùng để đánh bóng hoặc công

kích một đảng phái chính trị. Cũng có khi để rút kinh nghiệm, hoặc

khẳng định với cử tri của đảng đó về kết quả chính sách đã hứa hẹn.



Sự tham gia học hỏi trong quá trình đánh giá chính sách:

Ai/học hỏi gì Quá trình học hỏi Quá trình học hỏi

Bên trong Bên ngoài

Chủ thể học hỏi

Các bên tham gia lập

chính Các bên liên quan đến

(Ai học) sách chính sách

Khách thể học hỏi Các chi tiết về chính sách Nhận thức về vấn đề

(Học hỏi gì ) hoặc công cụ chính sách

chính sách hoặc là

mục tiêu chính sách



Năng lực của cơ quan hành chính ảnh hưởng đến

‘học hỏi’ trong chính sách công

Chiếm ưu thế trong các bên tham gia

lập chính sách công

Nhóm xã hội Các cơ quan Nhà nước

Năng lực Cao Là quá trình học
Là quá trình học hỏi các công 
cụ

cơ quan hỏi xã hội

chính sách (các bài học được

tiếp

lập chính nhận)

sách

Thấp Không có sự học
Quá trình học hỏi có giới hạn
(các

hỏi xã hội (đánh giá đánh giá về mặt kỹ thuật)

về mặt chính trị)



PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG

Gồm có các phương pháp sau đây:

Đánh giá ‘trước’ các chính sách (tiên nghiệm): Cách tiếp cận mang tính

chuẩn tắc (rule)- tiềm năng của chính sách sẽ triển khai; áp dụng cho

các chính sách kinh tế vĩ mô. Dựa vào các mô hình kinh tế vĩ mô.

Đánh giá ‘sau’ các chính sách (hậu nghiệm): Cách tiếp cận mang tính

thực chứng (substantial) - dựa trên số liệu vi mô và kỹ thuật kinh tế

lượng;
Lưu ý : Việt Nam đã đưa việc đánh giá ‘Trước’ bắt buộc đối

với chính sách pháp luật (RIA) theo Luật Ban hành văn bản

Quy phạm pháp luật (2015).



Mục đích của ‘đánh giá trước’ và ‘đánh giá sau’

Đánh giá ‘trước’ là việc đánh giá tác động tiềm tàng của một

chính sách trước khi triển khai nhằm mục đích so sánh các giải

pháp chính sách, gói chính sách công;

Đánh giá ‘sau’ chính sách công là đánh giá tác động của chính

sách.



Phương pháp đánh giá tác động của chính sách

Tác động của chính sách được đánh giá theo phương pháp định lượng,

phương pháp định tính. Trong trường hợp không thể áp dụng phương

pháp định lượng thì trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách

phải nêu rõ lý do.

(Điều 7, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ)



SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO RIA 

(REGULATORY IMPACT ASESSMENT – RIA) 

1

Nhận diện

vấn đề 2

Đưa ra

phương án

3

Tham vấn

5

Triển khai

thực hiện
4

Hoàn thành

báo cáo

RIA

6

Đánh giá

lại

Nguồn: BIS, Ban Đổi mới kinh doanh (2010), cẩm nang hướng dẫn RIA



Một số lĩnh vực nghiên cứu của chính sách công

• Chính sách kinh tế

• Chính sách xã hội

• Chính sách hội nhập

• Chính sách pháp luật 

• Chính sách khoa học và công nghệ

• Chính sách giáo dục và đào tạo

• Chính sách phát triển nhân lực

• Chính sách môi trường

• Chính sách văn hóa

• ..V.v…



Các loại chính sách pháp luật

• Chính sách pháp luật hình sự

• Chính sách pháp luật tố tụng hình sự 

• Chính sách pháp luật thi hành án hình sự 

• Chính sách pháp luật kinh tế 

• Chính sách pháp luật thuế 

• Chính sách pháp luật đất đai 

• Chính sách pháp luật an ninh xã hội 

• Chính sách pháp luật hành chính 

• Chính sách pháp luật môi trường 

• Chính sách pháp luật giáo dục và đào tạo 

• Chính sách pháp luật khoa học và công nghệ 

• Chính sách pháp luật văn hóa 

• Chính sách pháp luật khác



Đánh giá việc thực hiện

chính sách công



Thực hiện CSC

Kết quả mong
đợi CS

Chính sách
lựa chọn

Các kết quả CSC

Dự báo CSĐánh giá

Giám sát Đề xuất CSC

Cấu trúc vấn đề
CS

Vấn đề CS

Cấu trúc vấn đề
CS



HẬU KIỂM:           
Phân tích quá khứ

TIÊN NGHIỆM:    
Phân tích tương lai

Kết quả chính

sách

Đánh giá

Thực hiện

Chính sách

Giá trị?

Điều gì đã xẩy ra?

Điều gì sẽ xẩy ra?

Sẽ giá trị?

Các giá trị là trung tâm của việc phân tích chính sách

Đề xuất



Thực hiện CSC  

KẾT QUẢ MONG 

ĐỢI

Chính sách công

ưu tiên

KẾT QUẢ CHÍNH 

SÁCH CÔNG

Dự báoĐánh giá

Giám sát Đề xuất

Cấu trúc vấn đề

CSC

Cấu trúc vấn đề

chính sách công

VẤN ĐỀ 

CSC



Một chính sách có thể được giám sát

Không theo dõi kết quả của
một chính sách là như tính số
lượng xăng một chiếc xe đã
tiêu thụ mà không nhìn thấy
nó đi được bao xa



Tiêu chí đánh giá hiệu quả chính sách

Hiệu quả

Hiệu suất

Đầy đủ

Công bằng

Đáp ứng nhu cầu người dân

Phù hợp



Ba cách tiếp cận đánh giá CS

Cách tiếp cận Mục đích Giả thuyết

Đánh giá nguyên 
nhân

Các nhà phân tích 
xác định kết quả

Giá trị có thể được 
mô tả nhưng điều
chỉnh

Đánh giá chính 
thức

Hoạch định chính 
sách xác định mục 
tiêu

Giá trị có thể được ghi 
và không cần phải 
biện minh

Đánh giá có sự 
tham gia

Các bên liên quan 
xác định mục tiêu

Giá trị có thể được ghi 
và không cần phải 
biện minh



Hai quan điểm về giá trị

Thị trường là trung tâm

 Cá nhân là trọng tâm

 Động lực chính là lợi ích

 Hiệu suất thông qua cạnh tranh 
tư  

 Xã hội chi phối bởi quy luật kinh 
tế cố định và khách quan ("luật 
pháp“)

 Tiêu chí quyết định cá nhân là 
tối đa hóa lợi ích cá nhân và 
giảm thiểu chi phí

 Thay đổi xảy ra thông qua trao 
đổi vật chất và sự hài lòng của 
lợi ích cá nhân tổng hợp

 Hành chính công là không hiệu 
quả ("quan liêu")

Chính sách làm trung tâm

 Cộng đồng là trọng tâm

 Công cộng và lợi ích cá nhân là động 
lực chính

 Thực hiện thông qua hợp tác và cạnh 
tranh quản lý bới nhà nước

 Xã hội chi phối bởi pháp luật mà có thể 
thay đổi bới con người ;

 Tiêu chí quyết định là lòng trung 
thành, cam kết công, và sự quan tâm 
cá nhân

 Thông tin tương đối đầy đủ và mang
tính chủ quan

 Thay đổi xảy ra thông qua sự thuyết 
phục, liên minh, và sự hài lòng của lợi 
ích công cộng và cộng đồng;

 Hành chính có thể hiệu quả ("lòng tin 
của công chúng")



TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

(1) Giới thiệu

(2) Mô tả can thiệp

(3) Mục tiêu đánh giá

- Giả thuyết, lý thuyết thay đổi, chuỗi các kết quả

- Câu hỏi chính sách

- Những chỉ số kết quả đầu ra chính sách

(4) Thiết kế đánh giá

(5) Chọn mẫu và dữ liệu

- Phương pháp chọn mẫu

- Tính toán quy mô mẫu tối thiểu



(6) Kế hoạch thu thập dữ liệu

- Khảo sát cơ sở

- Khảo sát tiếp theo

(7) Các sản phẩm cần có

- Báo cáo cơ sở

- Báo cáo đánh giá tác động

- Tóm tắt chính sách

- Các tệp dữ liệu được văn bản hóa đầy đủ

(8) Kế hoạch phổ biến

(9) Các vấn đề đạo đức

(10) Giới hạn thời gian

(11) Ngân sách và nguồn tài trợ

(12) Thành phần của nhóm đánh giá



QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

(1) Bước 1: chuẩn bị đánh giá. Nội dung của bước này gồm các công việc
chính dưới đây:

- Quyết định đối tượng cần đánh giá – Đánh giá chính sách nào

- Xác định mục tiêu và các câu hỏi chính sách

- Xây dựng các giả thuyết/lý thuyết về sự thay đổi/ chuỗi các kết quả

- Lựa chọn các chỉ số đánh giá

(2) Bước 2: Tổ chức thiết kế đánh giá. Gồm các nội dung chính sáu đây.

- Lựa chọn thiết kế đánh giá.

- Khẳng định thiết kế đánh giá bảo đảm về đạo đức.

- Thành lập nhóm đánh giá

- Xác định thời điểm đánh giá

- Xác định ngân sách cho đánh giá



 QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

(3) Bước 3: chọn mẫu đánh giá

- Xác định loại dữ liệu cần được thu thập

- Xác định quy mô mẫu đánh giá

- Tiến hành chọn mẫu

(4) Bước 4 : Thu thập dữ liệu

- Thuê thu thập dữ liệu

- Thiết kế bảng hỏi và thử nghiệm bảng hỏi

- Tiến hành điều tra hiện trường

- Xử lý và xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu

(5) Bước 5: Tạo ra và công bố các kết quả đánh giá

- Phân tích dữ liệu

- Viết báo cáo

- Thảo luận các phát hiện với các nhà hoạch định chính sách

- Công bố các kết quả đánh giá.



Thảo luận: Đánh giá Chính sách

 Nghiên cứu trường hợp chính sách giảm nghèo



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO VÀ 

VIỆC ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU XÓA NGHÈO VÀ ĐÓI CÙNG CỰC TRONG 

“CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ” (MDG)
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NỘI DUNG CHÍNH

Những kết quả chủ yếu của việc thực hiện chính sách giảm

nghèo tại VN

Việc đảm bảo bình đẳng giới trong thực hiện mục tiêu 1 

MDG

Một số vấn đề đặt ra
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I. CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CỦA VIỆT NAM –

NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU
203



TIẾN TRÌNH CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Ở 

VIỆT NAM TỪ 1990 ĐẾN NAY

1998: Khởi động chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói
giảm nghèo giai đoạn 1998-2002 (Chương trình 133);

2001: sáp nhập với Chương trình 120 thành CTMTQG 
xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005;

2006 – 2010: 2 trụ cột chính của chương trình giảm nghèo:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

+ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó
khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình 135 
giai đoạn II)

==================

Lộ trình mục tiêu thiên niên kỷ: Từ 1990 đến 2015

204



GIẢM NGHÈO: MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ

MỤC TIÊU

Quan điểm: là chính sách an
sinh xã hội trọng điểm nhằm
giải quyết hài hòa mối quan hệ
giữa tăng trưởng kinh tế - bảo
đảm công bằng, tiến bộ xã hội,
phát triển bền vững, thực hiện
cam kết quốc tế (MDG);

Mục tiêu: đẩy nhanh tốc độ
giảm nghèo – nâng cao chất
lượng cuộc sống hộ nghèo – hạn
chế tốc độ gia tăng khoảng cách
chênh lệch giữa thành thị - nông
thôn, đồng bằng – miền núi, hộ
giàu – hộ nghèo.

KẾT QUẢ

Đạt được nhiều kết quả đáng
khích lệ về giảm nghèo trong bối
cảnh nguồn lực có hạn; đặc biệt
đối với cả nhóm bất lợi (là dân
tộc thiểu số, dân nghèo nông
thôn, dân nghèo thành thị); đảm
bảo thành quả bền vững việc thực
hiện các MDG trong điều kiện
đối mặt với các thách thức mới.

Nỗ lực giảm nghèo có tính toàn
diện, được tập trung chỉ đạo tổ
chức thực hiện quyết liệt;

Là điểm sáng trong kết quả thực
hiện mục tiêu thiên niên kỷ của
VN;
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NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU

Hoàn thành việc giảm tỷ lệ hộ
nghèo trước 1 năm so với
CTMTQG;

Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo qua 
các năm:

- 2006: còn 18,1%;

- 2007: còn 14,75%;

- 2008: còn 12,1%; 

- 2009: còn 11,3 %;

- 2010: ước còn 9,45%

Chỉ tiêu đề ra:

- Giảm từ 18% (năm 2006) 
xuống còn 10 – 11% (năm
2010), trung bình 2% mỗi
năm;

Kết quả thực hiện:

- Đến 2010 tỷ lệ hộ nghèo còn
dưới 10%;

- Tốc độ giảm vượt mức 2% qua 
các năm;
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NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU

(2006 – 2010)

Chương trình, 

dự án

Kết quả đạt được Chỉ tiêu đề ra

1.Tín dụng ưu

đãi hộ nghèo

Ước đạt 6,2 triệu lượt

hộ vay; bình quân 7-8 

triệu VNĐ/hộ, đạt

103,3% kế hoạch

6 triệu lượt vay

2. Dự án

khuyến nông –

lâm – ngư, dạy

cách làm ăn

Ước đạt 3,7 triệu lượt 

người nghèo, đạt 85% 

kế hoạch

4,2 triệu lượt 

người nghèo
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NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU

(2006 – 2010)

Chương trình, 

dự án

Kết quả đạt được Chỉ tiêu đề ra

3. Dạy nghề

cho người

nghèo

Ước 4 năm dạy nghề miễn 

phí cho 150.000 người 

nghèo, đạt 100% kế hoạch 

5 năm, 60% có việc làm;

150.000 lượt 

người nghèo

4. Hỗ trợ khám

chữa bệnh

4 năm có 52 triệu lượt 

người nghèo được cấp thẻ 

BHYT, đạt trên 90%;

100% người 

nghèo được cấp 

thẻ BHYT
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NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU

(2006 – 2010)

Chương trình, 

dự án

Kết quả đạt được Chỉ tiêu đề ra

5. Miễn, giảm

học phí

Ước 5 năm có 10 triệu 

học sinh nghèo được miễn 

học phí; 2,8 triệu HS được 

cấp sách giáo khoa;

Miễn, giảm học 

phí 19 triệu lượt 

HS nghèo, trong 

đó có 9 triệu HS 

tiểu học

6. Nâng cao năng

lực giảm nghèo

Ước 5 năm tập huấn nâng 

cao năng lực cho 180.000 

lượt cán bộ cơ sở, đạt 

105,8% KH

170.000 lượt cán 

bộ
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NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU

(2006 – 2010)

Chương trình, 

dự án

Kết quả đạt được Chỉ tiêu đề ra

7. Hỗ trợ nhà ở 4 năm đã hỗ trợ được 

350.000 hộ nghèo

Xóa nhà tạm 

cho 500.000 hộ 

nghèo

8. Trợ giúp

pháp lý miễn

phí

98% người 

nghèo
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NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU

(2006 – 2010)

Chương trình, 

dự án

Kết quả đạt được Chỉ tiêu đề ra

9. Hỗ trợ xây

dựng CSHT xã

đặc biệt khó

khăn bãi ngang

ven biển, hải

đảo

4 năm đã đầu tư xây 

dựng 2.000 công trình 

hạ tầng phục vụ sản 

xuất ở 273 xã (ước 5 

năm có khoảng 2.500 

công trình)

2.500 công 

trình
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II. VIỆC BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI 

TRONG THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU 1 MDG

212



Mục tiêu 1 MDG: Xóa nghèo và đói cùng cực

3 chỉ tiêu của Mục tiêu 1:

- Chỉ tiêu 1A: Từ 1990 đến 2010 giảm một nửa số người có
mức thu nhập 1 USD/ngày;

- Chỉ tiêu 1B (được bổ sung năm 2007): Tạo việc làm đầy
đủ, có năng suất và công việc phù hợp cho tất cả mọi
người, kể cả phụ nữ và thanh niên;

- Chỉ tiêu 1C: Từ 1990 đến 2010, giảm một nửa số người
thiếu đói
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BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU 1 CỦA VIỆT NAM

Mục tiêu 1 MDG và CTMTQG giảm nghèo của VN: gắn
kết mục tiêu quốc tế và mục tiêu quốc gia  thực hiện
MDGs là lộ trình phát triển của VN

Đến 2006, cơ bản hoàn thành việc xóa bỏ tình trạng đói
cùng cực;

Trong CTMTQG giảm nghèo, các chính sách phát triển cơ
sở hạ tầng – ưu đãi tín dụng - tạo việc làm, tăng thu nhập
cho người nghèo - hỗ trợ y tế, giáo dục, đào tạo nghề, thụ
hưởng phúc lợi xã hội – hỗ trợ nhà ở,… tạo cơ hội và tác
động đều lên cả nam và nữ;
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BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU 1 CỦA VIỆT NAM

 Tốc độ giảm nghèo của chủ hộ nghèo là nữ giới có xu hướng nhanh hơn so với chủ
hộ nghèo là nam giới;

 Đạt được những thành tựu đáng kể về giáo dục, đào tạo, xóa mù chữ; lĩnh vực bình 
đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ.
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Năm 2002 2004 2006 2008

Cả nước 28,9 19,5 16,0 14,5

Chủ hộ 

nghèo nữ
19,9 13,2 11,8 10,8

Chủ hộ 

nghèo nam
31,1 21,2 17,2 15,5
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Trân trọng cảm ơn Quý vị

và các học viên đã lắng nghe! 


