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th.s chu thïy liªn 

ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc  

 

ể từ khi tiến hành công 

cuộc cải cách mở cửa (năm 

1978) đến nay, Trung Quốc 

đã trải qua 6 lần cải cách hành chính nhằm 

kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước. Trong 

lần cải cách thứ 6, Đại hội XVII và Hội nghị 

Trung ương 2 khóa XVII Đảng Cộng sản 

Trung Quốc đề xuất phải tìm tòi thực hiện 

thể chế ban ngành lớn thống nhất hữu cơ về 

chức năng (được gọi tắt là thể chế hay chế 

độ siêu bộ). Đây được coi là một bước đi 

quan trọng nhằm đi sâu cải cách thể chế 

quản lý hành chính ở Trung Quốc. Thể chế 

siêu bộ đã phản ánh quy luật xây dựng ban 

ngành hành chính của chính phủ hiện đại. 

Kết cấu bộ máy kiểu này có lợi cho việc hạn 

chế bớt sự can thiệp của chính phủ đối với 

những lĩnh vực kinh tế xã hội vi mô, nâng 

cao hiệu quả hành chính.  

I. sù cÇn thiÕt ph¶I tiÕn hµnh 
c¶I c¸ch thÓ chÕ siªu bé 

Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, bèn trµo 

l−u mang tÝnh quèc tÕ lín lµ toµn cÇu ho¸ 

kinh tÕ, th«ng tin ho¸, thÞ tr−êng ho¸ vµ d©n 

chñ ho¸ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn ph¹m vi 

toµn cÇu. Bèn trµo l−u nµy t¸c ®éng lÉn nhau 

lµm cho nh©n lo¹i b−íc sang mét thÕ kû míi 

víi nh÷ng biÕn ®æi nhanh chãng, mang tíi 

nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn còng nh− nh÷ng 

th¸ch thøc ch−a tõng cã. §Ó cã thÓ tr¸nh 

®−îc nh÷ng ®iÒu cã h¹i, tranh thñ ®iÒu cã lîi 

trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸, c¸c n−íc trªn 

thÕ giíi ®Òu tiÕn hµnh c¸c ®iÒu chØnh mang 

tÝnh chiÕn l−îc, trong ®ã ®iÒu chØnh bé m¸y 

hµnh chÝnh cã mét vÞ trÝ v« cïng quan träng. 

Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Để hội 

nhập toàn diện và sâu rộng hơn với trào lưu 

thế giới, Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã 

không ngừng nỗ lực đưa ra những biện pháp 

cải cách tích cực. C¸c §¹i héi XII, XIII, XIV 

cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc ®Òu ®−a ra 

nhiÒu v¨n kiÖn tËp trung vµo c«ng t¸c c¶i 

c¸ch chÕ ®é lFnh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n−íc 

nh»m thay ®æi t×nh tr¹ng §¶ng bao biÖn lµm 

thay tÊt c¶, “x©y dùng bé m¸y lFnh ®¹o cã 

lîi cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶, t¨ng c−êng 

søc sèng vµ ph¸t huy ®−îc tÝnh tÝch cùc 

trªn nhiÒu ph−¬ng diÖn”(1). T¹i §¹i héi 

XIV n¨m 1992, Tæng BÝ th− Giang Tr¹ch 

K 
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D©n ®F nãi râ: “Chóng ta ph¶i cã ®−îc 

nh÷ng tiÕn triÓn râ rÖt trªn ph−¬ng diÖn 

ph¸t triÓn d©n chñ XHCN, kiÖn toµn ph¸p 

chÕ XHCN ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn æn 

®Þnh hoµn c¶nh chÝnh trÞ xF héi, b¶o ®¶m 

cho viÖc x©y dùng kinh tÕ vµ c¶i c¸ch më 

cöa ®−îc tiÕn hµnh thuËn lîi”(2). §¹i héi 

XV §¶ng Céng s¶n Trung Quèc ®F ®Ò ra 

ph−¬ng h−íng môc tiªu x©y dùng Nhµ 

n−íc ph¸p quyÒn xF héi chñ nghÜa. §©y lµ 

mét ®Þnh h−íng quan träng cho viÖc c¶i 

c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh trong s¹ch, gän 

nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Đến Đại hội 

XVII, đường lối cải cách thể chế quản lý 

hành chính nhằm xây dựng một bộ máy 

quản lý hành chính trong sạch, chức năng 

rõ ràng, hiệu quả cao chính thức được 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vào Văn 

kiện của Đảng. Trong B¸o c¸o t¹i §¹i héi 

XVII §¶ng Céng s¶n Trung Quèc tæ chøc 

vµo th¸ng 10 - 2007, Tæng BÝ th− Hå CÈm 

§µo ®F ®Ò xuÊt: “T¨ng c−êng møc ®é chØnh 

hîp c¬ cÊu, nghiªn cøu thùc hiÖn thÓ chÕ 

siªu bé cã chøc n¨ng thèng nhÊt h÷u c¬”(3). 

§iÒu nµy ®F thÓ hiÖn ®−îc sù quyÕt t©m cña 

Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc 

trong viÖc x©y dùng chÝnh phñ theo m« h×nh 

phôc vô chó träng ®Õn qu¶n lý xF héi vµ dÞch 

vô c«ng, xãa bá nh÷ng khiÕm khuyÕt trong 

thÓ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh cò.  

Thể chế ban ngành lớn, hay còn được gọi 

là thể chế siêu bộ thông thường được dùng 

để chỉ việc chỉnh hợp các ban ngành có chức 

năng giống nhau hoặc gần giống nhau, sáp 

nhập nó lại thành một ban ngành khá lớn; 

hoặc quy những chức năng giống nhau hay 

gần giống nhau về một đầu mối quản lý để 

giảm bớt hiện tượng chồng chéo về cơ cấu, 

chức năng đan xen, nhiều đầu mối quản lý, 

tăng cường năng lực thực hiện các chức 

năng của chính phủ. So với các ban ngành 

nhỏ, ban ngành lớn với tư cách là một hình 

thức tổ chức bộ máy chính phủ sẽ có chức 

năng và phạm vi quản lý rộng hơn, thực hiện 

sự quản lý thống nhất đối với những công 

việc chính phủ có tính chất giống nhau hoặc 

gần giống nhau. Vì thế, điểm then chốt trong 

việc thực hiện thể chế siêu bộ chính là thực 

hiện sự thống nhất hữu cơ về mặt chức năng.  

Sở dĩ, hiện nay Trung Quốc đang đẩy 

nhanh tiến độ tìm tòi, xây dựng và thực hiện 

một thể chế siêu bộ có chức năng thống nhất 

hữu cơ là vì: 

Một là, nó có lợi cho việc nâng cao năng 

lực thực hiện chức năng của chính phủ. Tõ 

khi tiÕn hµnh c«ng cuéc c¶i c¸ch më cöa cho 

®Õn tr−íc §¹i héi XVII (2007), cã thÓ nãi 

Trung Quèc ®F tiÕn hµnh 5 lÇn c¶i c¸ch c¬ 

cÊu chÝnh phñ, tuy nhiªn hiÖu qu¶ l¹i kh«ng 

®−îc nh− mong muèn. DÊu Ên cña chøc n¨ng 

kinh tÕ kÕ ho¹ch vÉn cßn hiÖn h÷u rÊt nhiÒu 

trong ®êi sèng kinh tÕ xF héi. ThÓ chÕ qu¶n 

lý hµnh chÝnh cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò næi 

cém nh− viÖc thiÕt kÕ c¬ cÊu qu¸ nhá, sù 

qu¶n lý cña chÝnh phñ ®èi víi sù vËn hµnh 

cña nÒn kinh tÕ qu¸ vi m« vµ cô thÓ, kh«ng 

thÝch øng víi yªu cÇu vµ sù ph¸t triÓn cña 

nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. ViÖc chuyÓn biÕn vµ 

ph¸t triÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch sang nÒn 

kinh tÕ thÞ tr−êng ®ßi hái chÝnh phñ kh«ng 

®−îc can thiÖp qu¸ s©u vµ nhiÒu vµo nÒn kinh 

tÕ vi m«. V× vËy, Trung Quèc cÇn ph¶i ®æi 

míi hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh trªn 

ph−¬ng diÖn hÖ thèng tæ chøc chÝnh phñ. Cã 
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thÓ nãi, §¹i héi XVII §¶ng Céng s¶n Trung 

Quèc ®F n¾m b¾t ®−îc nh÷ng ®ßi hái cña 

thêi ®¹i míi khi ®−a néi dung nµy vµo trong 

B¸o c¸o chÝnh trÞ cña m×nh. §©y ®−îc coi lµ 

mèc khëi ®Çu ®¸nh dÊu cho cuéc c¶i c¸ch 

thÓ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh lÇn thø s¸u ë 

Trung Quèc. 

Hai là, nó có lợi cho việc thích ứng với 

yêu cầu phát triển kinh tế thị trường. Trong 

điều kiện kinh tế thị trường, chính phủ là 

“chính phủ hữu hạn”, chức năng và quy mô 

của chính phủ đều có hạn, vai trò của chính 

phủ chủ yếu bị giới hạn trong lĩnh vực 

những công việc chung như điều tiết, khống 

chế kinh tế vĩ mô, xây dựng khuôn khổ pháp 

luật, cung cấp sản phẩm và dịch vụ công 

cộng, bảo vệ công bằng và trật tự xã hội 

v.v…, chứ ít can thiệp vào sự vận hành kinh 

tế vi mô. Kể từ khi tiến hành cải cách mở 

cửa, Trung Quốc đã nhiều lần tiến hành cải 

cách cơ cấu theo yêu cầu xây dựng thể chế 

kinh tế thị trường XHCN, đã tinh giản được 

một lượng lớn ban ngành quản lý kinh tế 

được thành lập trong thời kỳ xây dựng nền 

kinh tế kế hoạch, đồng thời đã kiện toàn 

được các ban ngành quản lý kinh tế vĩ mô, 

quản lý giám sát thị trường. Bước sang giai 

đoạn phát triển mới, cùng với sự phát triển 

của nền kinh tế thị trường và chuyển biến 

phương thức tăng trưởng kinh tế, Chính phủ 

Trung Quốc phải tiếp tục thúc đẩy nhanh 

việc chuyển biến chức năng, thực hiện tách 

rời giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa 

hành chính và sự nghiệp, giữa chính phủ và 

các tổ chức trung gian, tăng cường điều tiết 

vĩ mô, giảm bớt sự can thiệp đối với kinh tế 

vi mô. Song, một số vấn đề đang tồn tại 

trong thể chế Chính phủ hiện nay như bố trí 

chức năng không hợp lý, các ban ngành bị 

chia cắt, tài nguyên phân tán v.v… vẫn gây 

cản trở đến sự phát triển của nền kinh tế thị 

trường. Vì vậy, xuất phát từ khởi điểm cải 

cách mới, Trung Quốc đang tích cực tiến 

hành chỉnh hợp hữu cơ chức năng và các ban 

ngành của Chính phủ theo tư duy cải cách 

thể chế siêu bộ, tăng cường những chức 

năng quản lý vĩ mô của chính quyền Trung 

ương, giảm bớt sự can thiệp đối với vận 

hành kinh tế vi mô, phát huy đầy đủ vai trò 

nền tảng của thị trường trong việc phân phối 

nguồn lực, hình thành thể chế chính phủ 

thích ứng với sự phát triển của kinh tế thị 

trường. 

Ba là, nó có lợi cho sự hình thành cơ cấu 

tổ chức chính phủ tinh nhuệ, hiệu quả. Cơ 

cấu chính phủ là thực thể để chính phủ thực 

hiện chức năng của mình. Trong xã hội 

truyền thống, chức năng của chính phủ khá 

đơn giản, cơ cấu bộ máy cũng nhỏ gọn. 

Bước sang thời kỳ hiện đại, cùng với sự phát 

triển kinh tế - xã hội, công việc quản lý của 

chính phủ ngày càng nhiều hơn, nên các cơ 

cấu quản lý mới cũng lần lượt ra đời. Vì vậy, 

Trung Quốc muốn áp dụng thực hiện thể chế 

bộ ngành lớn để hạn chế sự phình lên quá 

mức của số lượng các cơ quan trong bộ máy 

chính phủ do chức năng quản lý ngày càng 

tăng lên, tính toán phối hợp thống nhất chức 

năng, giúp chính phủ có thể thực hiện toàn 

diện chức năng của mình trên cơ sở đảm bảo 

số lượng cơ cấu hợp lý, từng bước hình 

thành kết cấu tổ chức chính phủ hiện đại tinh 

nhuệ, hiệu quả. 
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II. nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña 
c¶I c¸ch thÓ chÕ siªu bé ë 
trung quèc  

Cho đến nay, việc cải cách thể chế siêu 

bộ ở Trung Quốc đã được tiến hành khoảng 

2 năm. Có thể nói, cải cách thể chế siêu bộ là 

một quá trình tích cực tìm tòi, tiến hành tuần 

tự dưới sự chỉ đạo của quan điểm phát triển 

một cách khoa học, theo yêu cầu xây dựng 

chính phủ theo kiểu phục vụ, chính phủ pháp 

trị và chính phủ hiệu quả. Thực hiện thể chế 

này, dù là từ góc độ giới hạn lại chức trách 

của các bộ ngành, hay là điều chỉnh, tổ chức 

lại cơ cấu, đều có lợi cho việc thực hiện một 

cách toàn diện, chính xác và hiệu quả chức 

năng của chính phủ, có lợi cho việc giải 

quyết những vấn đề nổi cộm đang tồn tại 

trong thể chế quản lý chính phủ hiện nay ở 

Trung Quốc, có lợi cho việc thúc đẩy phát 

triển một cách khoa học, thúc đẩy xã hội hài 

hòa, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp cải thiện 

dân sinh. 

Nhìn lại tiến trình cải cách ở Trung Quốc, 

kể từ khi tiến hành cải cách mở cửa, căn cứ 

vào yêu cầu cải cách phát triển của từng thời 

kỳ, Trung Quốc đã từng bước cải cách cơ 

cấu và chuyển biến chức năng của chính phủ. 

Điều này đã góp phần tích lũy những bài học 

kinh nghiệm thành công cho việc từng bước 

thực hiện thể chế siêu bộ. Ví dụ, thành tựu 

chủ yếu của cuộc cải cách năm 1982 là tinh 

giản cán bộ và bộ máy. Các ban ngành công 

tác của Quốc vụ viện giảm từ 100 ban ngành 

xuống còn 61 ban ngành, tỷ lệ tinh giản biên 

chế đạt 25%. Tuy nhiên, có một thực tế là, ở 

Trung Quốc, chỉ một thời gian ngắn sau mỗi 

lần tinh giản, cơ cấu bộ máy và nhân viên 

của các ban ngành Chính phủ lại phình lên 

do việc cải cách, cắt giảm đơn thuần chỉ là 

việc “cắt giảm thô” về mặt số lượng, mà 

chưa thực sự coi trọng việc chuyển biến 

chức năng, nâng cao hiệu suất, chất lượng: 

Năm 1988, giảm từ 72 ban ngành xuống 68 

ban ngành, năm 1993 giảm từ 86 ban ngành 

xuống 59 ban ngành... Chính vì thế, đến năm 

2003, Chính phủ Trung Quốc quyết định tiến 

hành một lần cải cách thể chế hành chính 

tiếp theo với mục tiêu cơ bản là từng bước 

chuyển biến chức năng của chính phủ, điều 

chỉnh cơ cấu tổ chức, hoàn thiện thể chế 

quản lý chính phủ thích ứng với nền kinh tế 

thị trường.  

Cho đến nay, tình hình phát triển kinh tế 

xã hội của Trung Quốc về tổng thể tương đối 

khả quan. Phương hướng và nhiệm vụ cải 

cách cũng đã được xác định rõ ràng. Nhân tố 

có lợi cho thúc đẩy cải cách khá nhiều. Song, 

bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang phải đối 

mặt với rất nhiều tình hình mới, vấn đề mới. 

Chính vì vậy, trong quá trình đi sâu tìm tòi 

thực hiện thể chế siêu bộ, Đảng và Nhà nước 

Trung Quốc ý thức sâu sắc rằng, cần đột phá 

trọng điểm, tính toán tổng thể, tích cực 

nghiên cứu và giải quyết những vấn đề mà 

cải cách đang phải đối mặt theo yêu cầu của 

Đại hội XVII. Đó là: 

Thứ nhất, vấn đề chỉnh hợp chức năng và 

cơ cấu. Thực chất của việc thực hiện thể chế 

siêu bộ là thực hiện sự thống nhất hữu cơ về 

chức năng, đảm bảo mọi chức năng của bộ 

máy chính quyền được vận hành một cách 

nhịp nhàng, thông suốt, chứ không phải là sự 

điều chỉnh nhiều ít về số lượng các ban 

ngành trên hình thức. Có hai phương thức 
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cải cách để thỏa mãn yêu cầu này: Một là, 

sáp nhập những ban ngành có chức năng 

giống nhau hoặc gần giống nhau lại, thành 

lập một ban ngành lớn có chức năng và 

phạm vi quản lý rộng hơn, thực hiện một ban 

ngành thống nhất quản lý những công việc 

có tính chất tương đồng. Hai là, chỉ tiến 

hành chỉnh hợp những chức năng giống nhau 

hoặc gần giống nhau mà không động chạm 

đến việc thay đổi kết cấu bộ máy chính 

quyền. Trên thực tế, có rất nhiều ban ngành 

có chức năng quản lý chồng chéo lẫn nhau. 

Trong trường hợp đó, không cần thiết phải 

cơ cấu lại bộ máy mà chỉ cần điều chỉnh lại 

chức năng của các ban ngành, sao cho việc 

thực hiện chức năng được xác định rõ ràng 

và chính xác, ban ngành nào phụ trách đúng 

chức năng của ban ngành đó, tránh tình trạng 

tất cả đều phụ trách, hoặc không có ai phụ 

trách cả. 

Thứ hai, vấn đề tách rời giữa quyết sách 

và chấp hành. Hiện nay, trong một số ban 

ngành chính phủ của Trung Quốc, quyền 

quyết sách, quyền chấp hành và quyền giám 

sát đều tập trung trong tay một cơ quan, dễ 

dẫn đến tình trạng quyền lực quá tập trung 

và bị lạm dụng. Báo cáo Đại hội XVII Đảng 

Cộng sản Trung Quốc chỉ rõ, “phải xây dựng 

một cơ chế vận hành có kết cấu quyền lực 

vừa trói buộc, vừa hợp tác lẫn nhau giữa 

quyền quyết sách, quyền chấp hành và quyền 

giám sát”(4). Khi thực hiện thể chế siêu bộ 

nhiều khả năng sẽ xuất hiện tình trạng chức 

năng của một số ban ngành sẽ được mở rộng 

hơn, quyền lực lớn hơn, xuất hiện những lợi 

ích mới đặc thù hơn, từ đó khiến cho việc 

giám sát trở nên khó khăn hơn. Vì thế, khi 

thực hiện thể chế siêu bộ, Trung Quốc rất 

chú trọng đến sự sáng tạo trong việc xây 

dựng kết cấu quyền lực tách rời tương đối 

giữa quyền quyết sách và quyền chấp hành. 

Thứ ba, vấn đề quan hệ giữa các cơ cấu 

bộ máy chính quyền. Trong cơ cấu tổ chức 

bộ máy chính quyền ở Trung Quốc hiện nay 

có rất nhiều ban ngành, quan hệ phức tạp, ví 

dụ như ban ngành tổ chức chính quyền, cơ 

cấu trực thuộc, văn phòng đại diện, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc v.v… Thực hiện thể chế 

siêu bộ có liên quan đến việc định vị lại cơ 

cấu của các ban ngành và điều chỉnh kết cấu. 

Làm thế nào để giải quyết tốt mối quan hệ 

giữa các cơ cấu bộ máy, ưu hóa kết cấu tổ 

chức chính quyền có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng trong công cuộc cải cách thể chế quản 

lý hành chính ở Trung Quốc hiện nay.  

Thứ tư, vấn đề tổ chức bộ máy chính quyền 

địa phương. Trung Quốc là nước thực hiện chế 

độ đơn nhất. Điều chỉnh kết cấu của chính 

quyền Trung ương nhất định sẽ ảnh hưởng đến 

việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. 

Thực hiện cải cách thể chế siêu bộ về mặt 

logic sẽ phải được bắt đầu từ chính quyền 

Trung ương, sau đó mới tiếp tục thực hiện ở 

cấp địa phương. Trong quá trình cải cách theo 

thể chế siêu bộ, nên tiến hành điều chỉnh chức 

năng và cơ cấu tùy theo tình hình cụ thể, tổ 

chức bộ máy chính quyền địa phương một 

cách linh hoạt, để không gian cho chính quyền 

địa phương sáng tạo cải cách và quản lý, phát 

huy đầy đủ tính tích cực, tính sáng tạo của 

chính quyền địa phương. 



  ThÓ chÕ siªu bé... 

Nghiªn cøu Trung Quèc sè 11(112) – 2010 25

III. thµnh tùu vµ vÊn ®Ò cßn 
tån t¹i 

1. Thành tựu 

Mặc dù, cuộc cải cách thể chế quản lý 

hành chính lấy việc thực hiện thể chế siêu bộ 

làm điểm đột phá ở Trung Quốc chỉ thực sự 

được bắt đầu từ năm 2008, song cho đến nay, 

về sơ bộ đã hình thành được mô hình và đạt 

được một số thành tựu nổi bật sau: 

Một là, thực hiện “tam phân”. 

Điểm khác biệt lớn nhất giữa phương án 

cải cách thể chế siêu bộ so với 5 lần cải cách 

thể chế hành chính trước kể từ khi tiến hành 

cải cách mở cửa đến nay ở Trung Quốc là 

phương án cải cách mang ý đồ chia tách giữa 

quyền quyết sách, quyền chấp hành và quyền 

giám sát, phân tách rõ ràng “tam quyền” chứ 

không chỉ đơn giản là cắt giảm và sáp nhập 

những ban ngành cùng ngành nghề và có 

chức năng gần giống nhau. 

Theo phân tích của Giáo sư Uông Ngọc 

Khải – Học viện Hành chính quốc gia Trung 

Quốc, việc phân chia ba quyền nói trên trong 

thể chế siêu bộ có hai ý nghĩa. Một là nhằm 

phân công công việc đúng chuyên môn trong 

việc tổ chức các ban ngành chính phủ, tức là 

có bộ phận chuyên thực hiện quyền quyết 

sách, có bộ phận có chức năng chuyên chấp 

hành và có bộ phận chuyên giám sát. Hai là 

cũng có thể phân công chuyên môn hóa 

trong nội bộ một ban ngành, lần lượt thực 

hiện quyền quyết sách, quyền chấp hành và 

quyền giám sát.  

Hai là, sáp nhập được nhiều bộ ngành và 

chỉnh hợp chức năng. 

Thể chế siêu bộ sáp nhập những bộ ngành 

có điểm tương đồng cũng như trùng hợp về 

nghiệp vụ chức năng lại với nhau. Khi ban 

lãnh đạo khóa mới lên điều hành đất nước 

vào năm 2008 đã tiến hành thí điểm thể chế 

siêu bộ trong phạm vi nhỏ theo tinh thần của 

Đại hội XVII. Trung Quốc hy vọng, đến năm 

2013, khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn 

quốc khóa mới được bầu ra, trên cơ sở củng 

cố những thành quả cải cách trong 5 năm 

trước, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành công 

cuộc cải cách chính trị, cải cách chức năng 

cũng như cải cách bộ máy. 

Năm 2008 đã đánh dấu một bước tiến 

quan trọng trong cải cách thể chế siêu bộ, 

đồng thời cũng là năm mà công cuộc cải 

cách thể chế quản lý hành chính Trung Quốc 

có được bước tiến lớn. Đó là thể chế siêu bộ 

đã được áp dụng thí điểm ở một số lĩnh vực 

như giao thông, nông nghiệp…, cũng như 

một số địa phương mà nổi bật nhất là thành 

phố Thâm Quyến. Việc thành lập một số bộ, 

ban ngành mới như Bộ Giao thông vận tải, 

Bộ Lao động và an sinh xã hội, Bộ Nhà ở và 

xây dựng thành phố, nông thôn, v.v… đều 

đã thể hiện sự hình thành cơ chế ban ngành 

lớn.  

Theo yêu cầu tách rời giữa chính quyền 

và doanh nghiệp, giữa chính quyền và nguồn 

vốn, giữa chính quyền và đơn vị sự nghiệp 

cũng như giữa chính phủ và tổ chức trung 

gian thị trường, tính đến cuối năm 2008, 46 

bộ, ban ngành đầu tiên thực hiện thí điểm cải 

cách thể chế siêu bộ ở Trung Quốc đã xác 

định rõ cho mình hơn 200 chức trách, nhiệm 

vụ cũng như xóa bỏ, chuyển dịch hơn 60 

nhiệm vụ chức năng không cần thiết. Ví dụ 
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như, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có 

trách nhiệm điều tiết tổng hợp và thúc đẩy 

cải cách, phát triển ngành tiền tệ, nghiên cứu 

và hợp tác giải quyết những vấn đề trọng đại 

trong quá trình vận hành tiền tệ v.v… Bộ 

Nhà ở và xây dựng thành phố, nông thôn có 

trách nhiệm đảm bảo nhu cầu nhà ở cho 

những gia đình có thu nhập thấp ở thành phố, 

thúc đẩy cải cách chế độ nhà ở v.v…(5) Có 

thể nói, việc sáp nhập và định vị chức năng 

theo kiểu “siêu bộ” này đã khắc phục được 

những nhược điểm của chế độ hành chính 

nhiều cửa, khắc phục được tình trạng chức 

năng chồng chéo, chức trách và quyền hạn 

không minh bạch. Việc thực hiện thể chế 

siêu bộ trong thực tiễn thật sự đem lại bước 

nhảy vọt về chất trong công tác quản lý công 

của chính phủ Trung Quốc trong giai đoạn 

hiện nay. 

Ba là, tích cực xây dựng chính phủ theo 

kiểu phục vụ. 

Gi¸o s− Mao Thä N«ng - Khoa Qu¶n lý 

hµnh chÝnh §¹i häc Nh©n d©n Trung Quèc 

cho r»ng, ®Ò x−íng viÖc c¶i c¸ch c¬ cÊu 

chÝnh phñ theo thÓ chÕ siªu bé lµ mét biÖn 

ph¸p hoµn toµn míi mÎ, hoµn toµn kh«ng 

gièng víi 5 lÇn c¶i c¸ch tr−íc ®©y. Träng 

®iÓm cña viÖc c¶i c¸ch c¬ cÊu chÝnh phñ 

tr−íc ®©y lµ chuyÓn biÕn chøc n¨ng cña 

chÝnh phñ, vÝ dô nh− t¸ch rêi chÝnh quyÒn 

víi doanh nghiÖp, chuyÓn biÕn tõ chÝnh phñ 

theo m« h×nh qu¶n lý sang chÝnh phñ theo 

kiÓu phôc vô… Trong khi ®ã, thÓ chÕ siªu bé 

th× l¹i chó träng vµo viÖc thay ®æi hiÖn t−îng 

c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña chÝnh phñ qu¸ 

nhiÒu, chøc n¨ng chång chÐo, hiÖu qu¶ thÊp, 

gi¸ thµnh hµnh chÝnh cao, g©y ¶nh h−ëng 

nghiªm träng ®Õn viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng 

cña chÝnh phñ. V× vËy, ChÝnh phñ Trung 

Quèc mong muèn th«ng qua thÓ chÕ siªu bé, 

gi¶m bít sè l−îng c¸c c¬ quan chøc n¨ng 

trong bé m¸y nhµ n−íc, gi¶m bít nh÷ng khã 

kh¨n trong viÖc phèi hîp gi÷a c¸c bé ngµnh, 

đồng thời tiến hành phân chia hợp lý quyền 

quyết sách, quyền chấp hành và quyền giám 

sát, tõ ®ã cã thÓ khiÕn cho sù vËn hµnh cña 

bé m¸y chÝnh phñ cã hiÖu qu¶ h¬n, n©ng cao 

n¨ng lùc thùc hiÖn toµn diÖn chøc n¨ng cña 

chÝnh phñ, phï hîp h¬n víi vai trß qu¶n lý vÜ 

m« trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ 

tr−êng, đóng góp tích cực cho việc xây dựng 

chính phủ theo kiểu phục vụ. 

2. Vấn đề còn tồn tại 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 

việc cải cách thể chế siêu bộ cũng gặp phải 

một số khó khăn. Cụ thể: 

Khó chỉnh hợp quyền lực 

Theo con số thống kê năm 2008, ngoài 

Văn phòng Quốc vụ viện ra, cơ cấu tổ chức 

bộ máy Quốc vụ viện ở Trung Quốc có tổng 

cộng 28 bộ, ban ngành, 1 cơ quan đặc biệt, 

18 cơ quan trực thuộc, 4 cơ quan làm việc, 

10 cục quốc gia thuộc quyền quản lý của các 

bộ, ban ngành Trung ương, 14 đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc. Ngoài ra còn có hơn 100 

cơ quan phối hợp công tác(6). Cã thÓ thÊy, 

víi sè l−îng c¸c c¬ quan ban ngµnh nhiÒu vµ 

®−îc ph©n chia qu¸ nhá nh− vËy th× rÊt khã 

tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng c¬ cÊu trïng lÆp, chøc 

n¨ng chång chÐo, qu¸ nhiÒu ®Çu mèi qu¶n lý, 

qu¸ nhiÒu cöa. Sù tån t¹i cña t×nh tr¹ng nµy 

mét lµ khiÕn cho hiÖu suÊt hµnh chÝnh bÞ 
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gi¶m sót, hai lµ lµm cho gi¸ thµnh hµnh 

chÝnh t¨ng cao, ba lµ dÉn ®Õn sù xuÊt hiÖn 

cña nhiÒu tÖ n¹n tham nhòng mang tÝnh c¬ 

chÕ, bèn lµ dÉn ®Õn hiÖn t−îng “qu¸ nhiÒu 

®Çu mèi”, ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu suÊt c«ng t¸c 

cña chÝnh phñ. Trªn thùc tÕ, tÊt c¶ nh÷ng 

®iÒu nµy ®Òu ®F g©y trë ng¹i ®Õn viÖc chuyÓn 

biÕn chøc n¨ng cña chÝnh phñ. T×nh tr¹ng 

“qu¸ nhiÒu ®Çu mèi” kh«ng chØ ¶nh h−ëng 

®Õn hiÖu suÊt cña chÝnh phñ, mµ cßn dÉn ®Õn 

sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khuynh 

h−íng “lîi Ých hãa ban ngµnh”, ®Æt lîi Ých 

cña c¸c ban ngµnh lªn trªn lîi Ých cña quÇn 

chóng nh©n d©n. 

Hiện nay muốn thực hiện thể chế siêu bộ, 

giải quyết vấn đề chức năng của các ban 

ngành chính phủ trùng lặp, quản lý chồng 

chéo, Trung Quốc cần phải mạnh dạn sáp 

nhập và tổ chức lại bộ máy chính phủ. Khi 

thực hiện thể chế này, quyền lực của một số 

bộ, ban ngành có liên quan đến nhau sẽ được 

tập trung về một mối. Tuy nhiên, để làm 

được điều này mà vẫn giữ được sự bình ổn 

trong nội bộ quả thật không phải là điều dễ 

dàng. 

Khó bố trí lại nhân sự 

Khi thực hiện thể chế siêu bộ sẽ phải cắt 

giảm bớt số lượng các bộ ngành. Điều đó 

cũng có nghĩa là một số người sẽ bị mất 

chức, mất việc. 

Tinh giản và tổ chức lại bộ máy chính 

quyền đòi hỏi phải phân bố lại việc làm. Bố 

trí lại nhân sự là việc khiến các nhà chức 

trách Trung Quốc đau đầu nhất trong tất cả 

những lần cải cách cơ cấu từ trước đến nay. 

Cán bộ công chức là nguồn nhân lực quý báu 

trong sự vận hành của toàn bộ bộ máy nhà 

nước, là sự đảm bảo và là nền tảng để đảm 

bảo trật tự thông thường của bộ máy nhà 

nước. Sự ổn định của đội ngũ cán bộ công 

chức có liên quan mật thiết đến sự ổn định 

của xã hội. 

Khó dung hợp cơ chế 

Nhìn từ lịch sử cải cách cơ cấu bộ máy 

nhà nước của Trung Quốc, ý tưởng xây dựng 

cơ cấu tổ chức theo hình thức “siêu bộ” 

không phải là đến Đại hội XVII Đảng Cộng 

sản Trung Quốc mới có. Ngay từ thập niên 

50 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã thành 

lập các ủy ban có quy mô lớn như Ủy ban 

Kinh tế nhà nước. Trong thời kỳ Cách mạng 

văn hóa, hàng chục bộ, ban ngành đã được 

sáp nhập lại thành một vài tổ chức lớn. Năm 

2003, Trung Quốc thành lập Bộ Thương mại, 

vốn dĩ là sự sáp nhập của Bộ Kinh tế ngoại 

thương, Bộ Mậu dịch quốc nội, Ủy ban Kế 

hoạch Nhà nước, Ủy ban Kinh tế thương mại 

Nhà nước trước đây. Có thể coi đây chính là 

một hình thức của thể chế siêu bộ. 

Tuy nhiên, chế độ siêu bộ không phải là 

sự lắp ghép của một vài “bộ nhỏ” vì nếu như 

vậy, những Bộ nhỏ trước đây chỉ bị giáng 

xuống thành Vụ, quyền lực trong tay không 

thay đổi, vẫn thực hiện quyền hành như 

trước đây. Như vậy thì cải cách cũng chẳng 

có nghĩa lý gì. Chính vì thế, khi thực hiện 

thể chế siêu bộ, làm thế nào để việc dung 

hợp trong nội bộ cơ cấu, dung hợp với bên 

ngoài, dung hợp giữa trên và dưới phù hợp 

với bố trí cơ cấu của đảng cầm quyền là điều 

liên quan đến sự sinh tồn của thể chế siêu bộ. 
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Khó giám sát vận hành 

Sau khi thực hiện quản lý theo hình thức 

siêu bộ, một vài bộ, ban ngành trước đây 

được tổ chức lại thành những ban ngành mới. 

Quyền lực và tài chính càng tập trung hơn. 

Khi quyền lực của một ban ngành đã lớn 

mạnh hơn rồi thì liệu có thể xây dựng được 

cơ chế hạn chế quyền lực có hiệu quả, liệu 

có thể ngăn chặn có hiệu quả lợi ích ban 

ngành, làm thế nào để ngăn chặn vấn đề tiêu 

cực do quyền lực quá tập trung gây nên… là 

những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự 

thành bại của công cuộc cải cách. 

Việc sắp xếp bộ máy theo thể chế siêu bộ 

có thể hạn chế bớt vấn đề chức năng chồng 

chéo, hành chính nhiều cửa thông qua việc 

thay đổi cách thức tổ chức. Song, vẫn có 

người lo lắng rằng, cải cách thể chế siêu bộ 

có thể tập trung quyền lực phân tán thành 

quyền lực tập trung. Nếu một bộ trở thành 

một “siêu bộ” thì quyền lực sẽ rất lớn, tương 

đương với quyền lực của một Phó Thủ tướng 

trước kia, e rằng sẽ gây khó khăn lớn hơn 

cho việc giám sát. Vì vậy, Trung Quốc cần 

phải nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện 

kết cấu quyền lực và cơ chế vận hành kiện 

toàn trong đó quyền quyết sách, quyền chấp 

hành và quyền giám sát vừa hạn chế và lại 

vừa bổ sung cho nhau. Đây chính là biện 

pháp then chốt nhất để hạn chế và kiểm soát 

quyền lực. 

Tóm lại, có thể nói, khuynh hướng cải 

cách thể chế siêu bộ mà Đại hội XVII Đảng 

Cộng sản Trung Quốc nêu ra là rất tốt. Cho 

đến nay, việc đưa thể chế này vào thực tiễn 

đã thu được những thành quả bước đầu. Tuy 

nhiên, cũng phải thấy rằng, thể chế này 

không phải là sự sáng tạo của riêng Trung 

Quốc. Nó đã được áp dụng ở phương Tây từ 

rất lâu rồi. Chính vì thế, trong quá trình cải 

cách thể chế quản lý hành chính theo thể chế 

siêu bộ, Trung Quốc đã, đang và sẽ phải tìm 

hiểu kỹ càng hơn về những đặc trưng, những 

ưu, khuyết điểm của chế độ này cũng như 

tình hình thực tế của Trung Quốc để có 

phương án áp dụng thích hợp hơn. Thiết 

nghĩ, những thành công và thất bại của 

Trung Quốc trong cải cách thể chế siêu bộ 

thời gian qua là bài học kinh nghiệm thiết 

thực cho Việt Nam trong công cuộc cải cách 

hành chính đang được tiến hành hiện nay. 
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