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QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở VIỆT NAM:
ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP

Đề tài cấp quốc gia “Quản lý phát 
triển xã hội ở nước ta: thực trạng, 
vấn đề đặt ra và định hướng 
chính sách (mã số KX 04.15/16-
20) do Trường ĐHKHXH&NV 
chủ trì, GS.TS Phạm Quang Minh 
làm chủ nhiệm đã tập trung các 
hoạt động nghiên cứu liên quan 
tới định hướng chính sách và 
giải pháp cho quản lý phát triển 
xã hội (QLPTXH) nói chung và 
QLPTXH tại Việt Nam nói riêng.

Nhiều nhà khoa học đã đóng ý kiến cho định hướng xây dựng 
chính sách QLPTXH ở Việt Nam dưới nhiều góc nhìn: an sinh xã 
hội và an toàn con người, những yếu tố tác động đến quá trình 

QLPTXH, vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong QLPTXH, quản lý 
bất thường xã hội, tác động của cải cách hành chính đến QLPTXH, đổi 
mới chính sách trợ giúp xã hội, QLPTXH trong bối cảnh phát triển kinh 
tế thị trường và hội nhập quốc tế, vai trò của các tổ chức xã hội trong 
QLPTXH, khắc phục bất bình đẳng xã hội và phân hoá giàu nghèo từ 
chính sách QLPTXH, QLPTXH trong lĩnh vực bảo hiểm y tế…

GS.TS Phạm Quang Minh (Chủ nhiệm đề tài) đề cập đến tầm quan 
trọng của nghiên cứu về QLPTXH trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, 
QLPTXH đúng hướng, hiệu quả là vấn đề cơ bản nhất nhằm thực hiện 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. QLPTXH quyết định đến duy trì 
xã hội trong trật tự, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã 
hội. Trong bối cảnh hội nhập và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhiều vấn 
đề cấp bách về QLPTXH tại Việt Nam đang được đặt ra, đòi hỏi cần 
được giải quyết bằng một tư duy mới, với một hệ thống chính sách và 
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thực tiễn QLPTXH mới.

Với vấn đề “An sinh xã hội và an toàn con người”, GS.TS 
Phạm Tất Dong cho rằng các chính sách về an sinh xã hội 
cần được tập trung vào nâng cao năng lực an sinh của mỗi 
cá nhân, của từng cộng đồng và chú trọng dựa vào tri thức 
địa phương. Đặc biệt, các giải pháp hỗ trợ người dân cần 
hướng tới việc nâng cao tri thức, kiến thức, mở rộng sự 
hiểu biết và kỹ năng tìm kiếm việc làm cho người dân thì 
mới tạo hiệu quả bền vững. 

GS. Đặng Cảnh Khanh đến từ Viện Nghiên cứu Truyền 
thống và Phát triển lại đưa ra gợi ý về việc cần nghiên cứu, 
xem xét và đánh giá lại một cách khách quan những di 
sản văn hoá của cha ông ta trong việc điều hành và QLXH 
theo hướng khắc phục những tàn dư tiêu cực, bảo thủ 
nhưng cũng vừa phát huy những nhân tố tích cực tiến bộ 
từ truyền thống dân tộc. Ông nhận định: nhà văn hoá và 
tư tưởng lỗi lạc Nguyễn Trãi đã có những suy nghĩ sâu sắc 
về đức trị, pháp trị và sáng tạo ra một trong những nguyên 
tắc cơ bản trong quản lý đất nước của người Việt - nguyên 
tắc “văn trị”, nghĩa là lấy tri thức và văn hiến mà cai quản 
đất nước. Theo đó, một xã hội được duy trì và phát triển 
không thể không có pháp luật và đạo đức. Nhưng pháp 
luật và đạo đức cần phải được xây dựng trên cơ sở một nền 
văn hiến ngày càng cao của dân tộc.

Tư tưởng ấy của Nguyễn Trãi vẫn còn nguyên giá trị trong 
bối cảnh ngày nay vì không thể quản lý tốt xã hội nếu 
không có được một nền tảng chung về tri thức và những 
con người có tri thức.

GS. Hoàng Bá Thịnh và TS. Đoàn Thị Thanh Huyền đưa 
ra những thách thức mà QLPTXH ở Việt Nam đang gặp 
phải. Đó là hệ thống bộ máy cồng kềnh chồng chéo, chất 
lượng bộ máy lãnh đạo quản lý chưa đáp ứng, tiền lương 
và chế độ đãi ngộ thấp nên chưa tạo được động lực cho 
người làm trong khu vực nhà nước… QLXH ở Việt Nam 
hiện nay vẫn chủ yếu theo mô hình quản lý từ trên xuống 
mà chưa quan tâm đúng mức đến mô hình quản lý với sự 
tham gia của người dân, của cộng đồng. Vai trò của cộng 
đồng tham gia QLXH, từ dưới lên và tham gia một cách 
chủ động chưa được quan tâm đúng mức.

Đề cao vai trò dẫn dắt xã hội của đội ngũ trí thức tinh hoa, 
GS. Vũ Dương Ninh (Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường 
ĐHKHXH&NV) phát biểu: Một thời gian chúng ta hạ thấp 
vai trò của trí thức, không nghe quan điểm của trí thức 
nên dẫn đến cách quản lý và xử lý các vấn đề xã hội sai. 
Do đó, không được e ngại trí thức mà phải lắng nghe và 
tận dụng họ, coi trọng ý tưởng của họ kể cả khi đi ngược 
lại với số đông. 
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Từ góc độ nghiên cứu vai trò của hệ thống chính trị cơ sở 
ở Việt Nam hiện nay, PGS.TS Nguyễn Minh Phương cho 
rằng xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở ở khu vực nông 
thôn - một địa bàn rộng lớn chiếm đa số trong tổng số đơn 
vị cơ sở nước ta. Đó là nơi lưu giữ các giá trị văn hoá truyền 
thống, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư. Do đó, 
hệ thống chính trị cấp cơ sở này có vai trò rất quan trọng 
trong việc gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, cộng 
đồng dân cư, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, 
phát triển các giá trị văn hoá - xã hội. Do đó, yêu cầu đặt 
ra là hệ thống chính trị cấp cơ sở phải bắt đúng mạch, khơi 
dậy và phát huy được tính cộng đồng này. 

Bàn về yêu cầu cấp thiết phải cải cách hệ thống hành 
chính để thúc đẩy QLPTXH ở Việt Nam, PGS.TS Ngô Thành 
Can nói: “Không có quốc gia nghèo, chỉ có quốc gia quản 
lý kém”. Ông đề xuất các nội dung cải cách hành chính cụ 
thể: Cải cách hành chính hướng tới hoạt động mang tính 
dẫn dắt, định hướng tập trung vào xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật đảm bảo sự phát triển cho doanh 
nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế.; khắc phục sự 
chồng chéo về chức năng giữa các cơ quan nhà nước; 
tạo lập môi trường cho sự phát triển công bằng và bình 
đẳng; đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính Nhà nước 
giữa trung ương và địa phương hướng tới phục vụ người 
dân và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có 
năng lực…

Đề cập đến việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội 

đối với nhóm dân cư yếu thế, TS. Nguyễn Ngọc Toản (Cục 
Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đưa 
đến cách tiếp cận mới mẻ khi coi các hoạt động này là 
trách nhiệm của Nhà nước để đảm bảo quyền lợi - quyền 
được bình đẳng của người dân. Trước hết là cần thay đổi tư 
duy nhận thức coi đây là quyền của người dân chứ không 
phải là hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Các mô hình công tác 
xã hội phải tính đến cung và cầu. Hoạt động trợ giúp xã 
hội cần được chuyển dần trách nhiệm từ Nhà nước sang 
xã hội hoá.

PGS.TS Trần Thị Thanh Thuỷ (Viện Lãnh đạo học và Chính 
sách công) đề cập đến 5 đặc điểm nổi bật của PTXH Việt 
Nam hiện nay mà các nhà hoạch định chính sách cần tính 
đến. Đó là xã hội có tính thay đổi nhanh chóng, đôi khi bất 
thường và khó lường. Internet và công nghệ đang là tác 
nhân ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng đến các lĩnh vực 
phát triển xã hội. Xã hội đang ngày càng “mở” và ranh 
giới giữa các khu vực ngày càng “mờ”. Nguy cơ xung đột 
ngày càng tăng, đặc biệt là xung đột các giá trị. Tính cá thể 
hoá về nhu cầu và cách đáp ứng nhu cầu của con người và 
xã hội trở thành xu hướng… Do đó, bà đề nghị cần có sự 
tiếp cận lịch sử và văn hoá, cộng với khảo sát về thực trạng 
XH mới có cái nhìn toàn diện để định hướng xây dựng các 
chính sách và giải pháp cho QLPTXH. 


