Quản trị nhà nước
MPP6-G1

Định hướng cải cách quản trị nhà nước
“Phải cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia
… nhằm nâng cao chất lượng quản trị công...
Tăng cường sự tham gia của người dân và
doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính
sách và thể chế; đề cao vai trò phản biện xã
hội và trách nhiệm giải trình của các cơ quan
quản lý trong việc hoạch định chính sách và
đánh giá hiệu quả thực thi”.
Diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ 2011-2016. Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ 31/07/2011
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Xây dựng thể chế
Thể chế là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc
phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ổn
định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Thể
chế có chất lượng cao với thủ tục hành chính đơn
giản, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải
trình đầy đủ sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho
đầu tư kinh doanh, ngăn chặn tham nhũng lãng
phí, góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh
tổng thể của nền kinh tế.
TT 01/01/2013: Bài xã luận Tân Niên 2013
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Thông điệp đầu năm 2014




…Không

thể có được năng lực cạnh tranh cao nếu
không có một thể chế chất lượng cao và một nền quản
trị quốc gia hiện đại.
…Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà
tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động
lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy
mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.…Thế hệ này
đang và sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển
cũng như vận mệnh của đất nước. Đây vừa là áp lực
vừa là điều kiện thuận lợi để chúng ta tăng cường dân
chủ và hoàn thiện thể chế.
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Mục đích môn học


Giải thích vai trò của thể chế nhà nước đối
với phát triển
Nhà nước => CP/UBND => cơ quan dân cử
 Sự tham gia của người dân, minh bạch


Làm thế nào để xây dựng thể chế hiện
đại?
 Áp dụng trong trường hợp cụ thể của
người học.
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Người lao động

Chính quyền
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Chính quyền “bắp cải”
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Why Nations Fail ― or Succeed: Acemoglu and Robinson Paradigm
Inclusive Economic
and Political
Institutions

Extractive Economic
and Political
Institutions

Critical Junctures
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Elite groups narrow
Many skilled workers leave
Disunity and lack of popular
support
State driven poverty and
inequality
Political and economic power
merge
High cost economy that cannot
compete

The persistence and strengthening
of absolutism have impoverished
North Korea and Myanmar

Elite groups enlarge into broad
coalitions
State Effectiveness (e.g.
macropolicy)
Deregulation for
competitiveness
Rule of Law/Parliament
Property rights, land policy
Health, education and safety
net
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Pluralism transcends authoritarian
growth, creating modern South
Korea and Taiwan
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Kế hoạch học tập
11/2 Giới thiệu môn học
Acemoglu 2009
Acemoglu 2013 (Ch1)

13/2 Khái niệm QTNN
Zhuang (ADB) 2010
T.V.Tùng 2011
Acemoglu (Ch2)

18/2 Mối quan hệ giữa
QTNN và phát triển
Fukuyama 2004 (1)
Acemoglu (Ch3)

20/2 Du nhập thể chế
hiện đại
Fukuyama 2004 (2)
Acemoglu (Ch6)

25/02 Cơ quan dân cử

27/02 Chính quyền TW

ADB 2003 (1)
Bùi Mẫn Hân (2012)

ADB 2003 (2-3)

04/03 Chính quyền địa
phương
ADB 2003 (4-5)

06/03 Quản trị các
nguồn tài nguyên CP
ADB 2003 (6-9)

11/03 Công chức, viên
chức
ADB 2003 (10-12)
Luật CBCC, Luật VC

13/03 Sự tham gia của
người dân
ADB 2003 (13-14)
Oxfam (2012)

18/03 Giám sát của cơ
quan dân cử
PDN Chuyên đề
Tình huống Tiên Lãng

20/03 Xã hội dân sự

25/03 DN và chính
quyền
D Baron (2010)
CAMS (2011)

27/03 Minh bạch
ADB 2003 (16)
Stiglitz 2006

03/04 Xê-mi-na
Sáng: Nhóm 1
Chiều: Nhóm 2

04/04 Xê-mi-na
Sáng: Nhóm 3
Chiều: Nhóm 4

ADB 2003 (15)
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Làm việc nhóm và bài tập cá nhân


Nhóm 1: Đánh giá các chính sách góp phần tăng cường dân chủ cơ
sở, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong
các chính sách địa phương



Nhóm 2: Đánh giá các chính sách tăng cường sự tham gia của khu
vực doanh nghiệp đối với các chính sách điều tiết kinh tế của Chính
phủ



Nhóm 3: Tăng cường tính minh bạch của chính quyền, quyền tiếp
cận thông tin, tự do báo chí và sự tham gia giám sát của xã hội dân
sự



Nhóm 4: Đánh giá các nỗ lực đo lường hiệu lực, hiệu quả của nền
hành chính công, các dự kiến và đề xuất chính sách liên quan đến
nền công vụ, hiệu lực của đội ngũ công chức, các chính sách liên
quan tới phòng chống tham nhũng.
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Yêu cầu với môn học
Tham gia trên lớp: 20%
 05 bài kiểm tra bài đọc: 30%
 Tiểu luận kết thúc môn học: (50%)


 20/02:

Đăng ký nhóm và dự kiến đề tài
 27/02:
Đăng ký chính thức đề tài
 03-04/04: Tham luận tại xê-mi-na (20%)
 29/04:
Nộp bài (30%)
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