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MỞ ĐẦU 

 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiến pháp năm 2013 khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Xây dựng Nhà nước pháp 

quyền đòi hỏi không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và thực hiện 

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều phải được quản lý bằng pháp luật. Vì vậy, 

việc củng cố và tăng cường công tác pháp chế là vấn đề cần thiết, nhằm nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân, nhất là trong bối cảnh thực hiện chủ trương đổi mới, xây dựng 

nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.  

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ngày 18/5/2004, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh 

nghiệp nhà nước. Qua 6 năm triển khai thực hiện, ngày 04/7/2011 Chính phủ 

ban hành Nghị định số  55/2011/NĐ-CP nêu rõ, tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong 

phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế. Như 

vậy, một lần nữa khẳng định  nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trên, ngoài 

công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) và pháp điển hệ thống QPPL; kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; phổ 

biến, giáo dục pháp luật... đã được quy định trong Nghị định 122/2004/NĐ-CP, 

Nghị định 55/2011/NĐ-CP còn bổ sung quy định về công tác bồi thường của 

Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và 

tham gia tố tụng. Cụ thể hơn, tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong 

phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của 
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pháp luật. Việc ban hành văn bản của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của tổ 

chức pháp chế đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, kiện toàn về tổ chức 

và hoạt động, nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước 

từ Trung ương đến địa phương, cũng như doanh nghiệp nhà nước; tăng cường 

pháp chế xã hội chủ nghĩa và bảo vệ lợi ích của Nhà nước. Tuy nhiên, trước yêu 

cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tăng cường quản lý nhà 

nước bằng pháp luật; chủ trương đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, cổ phần hóa và chuyển đổi 

mô hình của các doanh nghiệp nhà nước.  

Trong những năm qua, đã có nhiều các công trình nghiên cứu về năng lực 

của tổ chức pháp chế, trong đó một số Bộ, ngành đã nghiên cứu và ban hành Đề 

án riêng về nâng cao năng lực công tác pháp chế, như Bộ Tài chính, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo… Trước đây, đã có những nghiên cứu nhằm đề xuất để tiếp tục 

kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế, nâng cao chất lượng của 

đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh 

nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 

18/5/2004, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức pháp chế 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà 

nước… 

Tuy nhiên, trong những năm qua, tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội, công tác nghiên cứu nâng cao năng lực cho các tổ chức pháp chế ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội mặc dù đã được quan tâm, nhưng qua tổng kết 

đánh giá một số năm cho thấy công tác pháp chế ngành lao động, thương binh 

và xã hội vẫn còn nhiều những hạn chế. Một trong những nguyên nhân chính 

của những hạn chế này là công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm 

công tác pháp chế chưa được quan tâm nhiều. Điều này dẫn tới năng lực của các 

tổ chức pháp chế ngành trong thực thi công tác pháp chế còn hạn chế. Bên cạnh 

đó, trong mối quan hệ công tác, mặc dù vai trò đầu mối chủ trì, tập hợp lực 

lượng pháp chế LĐTBXH tại các Tổng cục, Cục, Vụ trong Bộ, Sở LĐ-TBXH 

thông qua việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ pháp chế thời gian qua đã được 

quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, vẫn chưa có một quy định cụ thể về cơ chế phối 



 3 

hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế giữa các đơn vị trong Bộ và giữa 

Vụ Pháp chế của Bộ với Phòng Pháp chế (hoặc công chức làm công tác pháp 

chế) của các Sở LĐTBXH (trước hết là với các Tổng cục, cụ). Vì vậy, có việc 

trùng lắp, có việc bỏ sót. Sự hỗ trợ lẫn nhau giữa pháp chế Bộ với pháp chế các 

Tổng cục và người làm công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc còn hạn chế. 

 Với những lý do đó, việc nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp 

tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế ngành lao động, thương binh và 

xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”  là hết sức cần thiết để góp phần nâng 

cao chất lượng đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực của các tổ chức pháp chế 

ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. 

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế 

  Trong những năm qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới và 

trong nước về chủ đề này, có thể khái quát một số các công trình nghiên cứu về 

pháp chế XHCN tiêu biểu cả trong và ngoài nước có thể chia thành hai nhóm: 

 Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu về pháp chế nói chung 

 Nhóm các công trình này đề cập đến những vấn đề lý luận chung về pháp 

chế như khái niệm các mối quan hệ, nguyên tắc của pháp chế XHCN. Điều đó 

được thể hiện ở một số công trình khoa học như: 

 Trong các nghiên cứu của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, có 

nhiều công trình nghiên cứu về nâng cao năng lực pháp chế nói chung và cách 

thức vận dụng trong thực tế. Điển hình như nghiên cứu của N. L. Bondyrev( 

1980) Những cơ sở của việc chuẩn bị cho sinh viên đại học Luật làm công tác 

pháp chế (Tuyển tập bài báo. Minsk-1978, Nguyễn Đình Chỉnh dịch), Nxb Giáo 

dục, Hà Nội; hay nghiên cứu của X. I. Kixegov,( 1977) Hình thành các kỹ năng 

làm công tác pháp chế cho sinh viên trong điều kiện của nền giáo dục đại học, 

Tư liệu, Trường Đại học Sư phạm  Hà Nội; hoặc nghiên cứu của  F. N. 

Gonobolin (1992) Những phẩm chất tâm lý của người làm trong ngành luật và 

pháp chế, Tập I, II (Nguyễn Thế Hùng, Ninh Giang dịch), Nxb Giáo dục, Hà 

Nội và nghiên cứu củaV.N.Kyđriaxép (1998), Pháp chế: nội dung và trạng thái 

hiện nay "pháp chế ở Liên bang Nga", Nxb Iurixt, Matxcơva, tiếng Nga. 
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 Điểm chung của những nghiên cứu này là đưa ra những cơ sở căn bản và 

hình thành được hệ thống cơ sở lí luận và những kinh nghiệm trong thực thi 

pháp luật, hướng dẫn các kỹ năng cho sinh viên khi ra trường làm công tác pháp 

chế. Bên cạnh đó, các nghiên cứu này cũng phân tích sâu và đưa ra những điểm 

cần chú ý về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng làm công tác pháp 

chế của các nước thường có sự khác biệt về phương thức tổ chức, chương trình, 

quy trình và phương pháp đào tạo. Sự khác biệt này bị chi phối bởi các yếu tố 

chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia và mô hình hệ thống 

pháp luật mà quốc gia đó áp dụng. Do đó, mỗi quốc gia cần có sự vận dụng phù 

hợp với thực tiễn. 

 Cùng với quan điểm này, trong cuốn sách “PL hành chính của Cộng hòa 

Pháp” của Martine Lombard, Giáo  sư Trường  Đại học Tổng hợp Panthéon-

Assas và Gilles Dumont (Paris II), Giáo sư Trường  Đại học Luật và Kinh tế 

Limoges, do Nxb Tư pháp phát hành năm 2007 lại chi tiết và cụ thể hơn về các 

nhiệm vụ mà cán bộ mà một cán bộ PL phải thực hiện trong quá trình quản lý 

hành chính và quá trình giúp nhà nước kiểm tra sự tuân thủ về quản lý hành 

chính…. Tại Chương I, cuốn sách đã luận giải rất chi tiết về nhiệm vụ của cán 

bộ làm công tác PL gồm cách xây dựng quy phạm hiến định, cách xây dựng các 

quy phạm có tính chất án lệ, luật và văn bản dưới luật, pháp lệnh và thông  tư có 

hiệu lực thi hành bắt buộc, cách kiểm tra, giám sát về tính hợp hiến, hợp pháp 

của hệ thống PL; cách xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của Tham chính viện 

đối với pháp lệnh và điều kiện về tính hợp pháp của thông tư có hiệu lực thi 

hành bắt buộc. Có thể nói, đây là những nội dung thực sự có ý nghĩa khi nghiên 

cứu dưới góc độ xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng công tác PC, cụ thể 

là về nhiệm vụ công tác xây dựng PL và công tác kiểm tra văn bản QPPL, kiểm 

tra việc thực hiện PL. 

 Tại Trung Quốc, trong nghiên cứu của Triệu Tử Bình, Học tập quán triệt 

văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVI - "Nghiên cứu sâu sắc Luật học, 

đẩy mạnh xây dựng nền pháp chế toàn diện", Tạp chí Luật học Trung Quốc số 

1/2006 Bắc Kinh, Nxb Tạp chí Luật học Trung Quốc. Nghiên cứu cũng đưa ra 

quan điểm: để nền pháp chế của các ngành một cách toàn diện cần phải thường 

xuyên đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm việc trong ngành luật.  
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 Ngoài ra, qua nghiên cứu các tài liệu nước ngoài cho thấy ở một số nước 

trên thế giới như, Mỹ, Nhật Bản…những người làm công tác PC hầu như đã tốt 

nghiệp đại học luật, vì thế nếu để hành nghề họ đều đã học qua các khóa đào tạo 

luật  sư, hoặc  khóa tư vấn PL; do đó họ không chú trọng nhiều vào việc bồi 

dưỡng kỹ năng về công tác PC. 

 Tại Nhật Bản, để trở thành người làm công tác tư vấn PL phải qua khoá 

đào tạo tại Học Viện Tư pháp Nhật Bản [132]. Việc đào tạo tư vấn PL được bắt 

đầu từ năm 1886. Sau khi chế độ phong kiến cuối cùng - Chế độ EDO - sụp đổ 

năm 1867, Nhật bước vào thời kỳ Minh Trị cách tân. Nước Nhật mở rộng cánh 

cửa ra thế giới, đặc biệt là các nước Âu - Mỹ. Nhiều thành tựu thời kỳ này vẫn 

còn giữ được giá trị cho đến bây giờ, trong đó có hệ thống PL và chế độ đào tạo 

chức danh tư pháp cho cán bộ tư vấn PL. 

 Ở Việt Nam, từ sau khi đổi mới đất nước, việc ban hành các văn bản 

QPPL về hoàn thiện hệ thống pháp luật và công tác nâng cao năng lực của các tổ 

chức pháp chế cũng được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm, đặc biệt là 

sau mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Gần đây, sau khi Nghị định số 

122/2004/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tư pháp đã khẩn trương phối hợp với các 

Bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Nghị 

định như: Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005 giữa 

Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

122/2004/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-

BNV) và Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP (sau đây gọi là 

Thông tư số 07/2005/TT-BTP). Trên cơ sở Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà 

nước đã tiến hành xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện. Theo đó, để 

có cơ sở thực tiễn trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực 

của các tổ chức pháp chế, đã có nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề này như: 

Hồ Chủ tịch và pháp chế, TP. Hồ Chí Minh, Nxb Hội Luật gia Việt Nam, 1985, 

266 trang. Cuốn sách đã giới thiệu những nội dung tư tưởng và yêu cầu của pháp 

chế của Hồ Chí Minh. Hay trong nghiên cứu của Võ Khánh Vinh: "Pháp chế xã 
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hội chủ nghĩa - một phương thức thể hiện và thực hiện quyền lực của nhân dân", 

Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1/1991; Hoặc nghiên cứu của Hoàng Văn 

Hảo: "Vấn đề giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân chủ và pháp chế trong 

quá trình đổi mới ở nước ta", Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 2/1992; Đào 

Trí úc: "Tăng cường tính thống nhất của pháp chế, nghiêm chỉnh tuân theo và 

chấp hành pháp luật", Tạp chí Cộng sản, số 3/1995...Các nghiên cứu đều chỉ ra 

được trong quá trình phát triển của đất nước việc tăng cường tính thống nhất của 

pháp chế trong mỗi giai đoạn phát triển cần phải được điều chỉnh cho phù hợp. 

Vấn đề cốt lõi cần phải được quan tâm là phải giải quyết đúng đắn hài hòa mối 

quan hệ giữa dân chủ và pháp chế trong quá trình đổi mới ở nước ta.  

 Như vậy, có thể thấy các nghiên cứu về chủ đề Pháp luật và Pháp chế trên 

thế giới và Việt Nam đều có điểm chung là nghiên cứu từ gốc của vấn đề là tổng 

thể hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Từ nghiên cứu chung này, mỗi quốc 

gia đưa ra cách thức thực hiện và tăng tính thống nhất của pháp chế đối nước 

mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, việc nghiên cứu hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và pháp chế của mỗi quốc gia cần phải được nghiên cứu thường 

xuyên, nhất là trong mỗi giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia. Đây cũng chính 

là cơ sở để các ngành, lĩnh vực nghiên cứu tăng cường pháp chế trong hoạt động 

của các ngành, lĩnh vực. 

 Thứ hai, nhóm các công trình tiêu biểu nghiên cứu pháp chế trên từng 

lĩnh vực cụ thể gồm có: 

 Nghiên cứu của Nguyễn Phùng Hồng (1994)  "Tăng cường pháp chế xã 

hội chủ nghĩa trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân trên lĩnh vực 

bảo vệ an ninh quốc gia ở nước ta hiện nay", Luận án Phó tiến sĩ luật học của, 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1994; hay nghiên cứu của Nguyễn 

Huy Bằng (2001) "Tăng cường pháp chế trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở 

nước ta hiện nay", Luận văn thạc sĩ Luật học của, Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh; hoặc nghiên cứu của Nguyễn Chí Dũng (2003) "Tăng cường pháp 

chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các 

hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội", Luận văn 

thạc sĩ Luật học của, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nghiên cứu 

của Nguyễn Văn Cường (2009) "Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ 
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chức và hoạt động của Hải quan Việt Nam" , Luận án Tiễn sĩ Luật học, Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh….Điểm chung của các công trình nghiên 

cứu đều đưa ra khái niệm pháp chế XHCN nói chung và khái niệm, đặc trưng 

vai trò và giải pháp tăng cường pháp chế XHCN trên từng ngành, lĩnh vực cụ thể 

và mỗi ngành, lĩnh vực có giải pháp riêng về tăng cường năng lực của các tổ 

chức pháp chế trong ngành. Theo quan điểm của chúng tôi: Trên cơ sở hệ thống 

pháp luật áp dụng chung cho các ngành, lĩnh vực của đất nước thì các ngành, 

lĩnh vực cần phải nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật của riêng mình.  

 Như vậy, thực tế trong những năm qua cho thấy tổ chức pháp chế ngành 

Lao động – Thương binh và Xã hội chưa phát huy được chức năng nhiệm vụ của 

mình. Hiện nay, tổ chức PC ngành LĐ-TBXH được tổ chức theo từng cấp với 

tổng số 126 cán bộ; cấp trung ương là Vụ Pháp chế - Bộ LĐ-TBXH với 21 cán 

bộ và cấp Sở ở các tỉnh, thành phố là 105 cán bộ, mỗi Sở trung bình chỉ có từ 1-

2 cán bộ và đa phần kiêm nhiệm cả các công tác khác. Do vậy, trong những năm 

qua năng lực tổ chức PC ngành LĐ-TBXH còn nhiều bất cập, hạn chế. Đặc biệt 

là việc nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể để tăng cường năng lực các tổ 

chức pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

mới hiện nay. Việc nghiên cứu thực trạng năng lực các tổ chức PC ngành LĐ-

TBXH hiện nay ra sao? Chức năng, nhiệm vụ của từng cấp như thế nào? Việc 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngành áp dụng cho các doanh nghiệp ở các địa 

phương trên cả nước hiện nay ra sao? Công tác tập huấn, nâng cao năng lực các 

tổ chức PC ngành như thế nào? Cần những giải pháp gì để nâng cao năng lực 

các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới… Đây là 

khoảng trống mà đề tài sẽ tập trung nghiên cứu. 

1.3. Mục tiêu nghiên cứu 

1.3.1. Mục tiêu chung 

Cung cấp các luận cứ lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao năng lực tổ 

chức pháp chế ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đáp ứng nhu cầu nhiệm 

vụ mới. 

1.3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về nâng cao năng lực của các tổ 

pháp chế  ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Đánh giá thực trạng năng lực của các tổ chức pháp chế ngành Lao động 

- Thương binh và Xã hội và các yếu tố tác động đến thực trạng này. 
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- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường năng lực các tổ chức pháp 

chế ngành lao động - Thương binh và Xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Năng lực các tổ chức pháp chế của ngành ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội từ trung ương đến địa phương. 

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu năng lực của các tổ chức pháp chế (về cách thức tổ 

chức và phương thức hoạt động) trong toàn ngành lao động, thương binh và xã 

hội thời gian từ năm 2006- 2016. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

1.5.1 Phương pháp tiếp cận 

 Các phương pháp tiếp cận chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu này là: 

 - Tiếp cận có sự tham gia: Trong nghiên cứu hoạt động các tổ chức pháp 

chế ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), đối tượng là các cán 

bộ làm công tác pháp chế từ trung ương đến địa phương không chỉ tham gia trực 

tiếp mà còn là những người luôn phải tích cực, chủ động, sáng tạo trong công 

việc và các tình huống khó khăn.   

Do đó, ý kiến, đánh giá của họ về năng lực các tổ chức pháp chế ngành 

LĐTBXH là thực tế, phản ánh khách quan về năng lực thực tiễn của các cán bộ 

pháp chế từ Trung ương đến địa phương.  

 - Tiếp cận xã hội học: Nghiên cứu các hoạt động của các Tổ chức pháp 

chế ngành LĐTBXH từ Trung ương đến địa phương và năng lực của các cán bộ 

ở các tổ chức pháp chế đó có căn cứ đến các yếu tố dân tộc, văn hoá, truyền 

thống, bản địa… 
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1.5.2. Khung phân tích 

KHUNG PHÂN TÍCH 

 

 

 

 

 

Nâng cao 

năng lực 

các tổ 

chức pháp 

chế ngành 

LĐTBXH 

Cơ sở lý luận 

Cơ sở thực  

tiễn 

Các chỉ tiêu 

nghiên cứu 

 

GIẢI 

PHÁP 

NÂNG 

CAO 

CAO 

NĂNG 

LỰC  

CÁC TỔ 

CHỨC 

PHÁP 

CHẾ 

NGÀNH 

LĐTBXH 

SỐ 

LIỆU 

ĐỊNH 

LƯỢNG 

VÀ 

SỐ 

LIỆU 

ĐỊNH 

TÍNH 

Phân tích thực trạng 

Các yếu tố ảnh hưởng 
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1.5.3. Phương pháp thu thập thông tin 

1.5.3.1.Thông tin thứ cấp 

 - Thông tin thứ cấp bao gồm: tình hình hoạt động của các tổ chức pháp chế 

ngành LĐ-TBXH ở Việt Nam trong thời gian qua; các chủ trương, chính sách của 

nhà nước về công tác pháp chế; các bài viết, nghiên cứu của các chuyên gia trên 

thế giới và trong nước về tình hình ngành LĐ-TBXH, hoạt động của các tổ chức 

pháp chế và tăng cường năng lực cán bộ làm công tác pháp chế từ Trung ương tới 

địa phương. 

 - Phương pháp thu thập: sử dụng phương pháp sao chép để thu thập thông 

tin qua các nguồn: sách, báo, tạp chí, internet, niên giám thống kê, báo cáo tổng 

kết, kết quả nghiên cứu khoa học... Các dữ liệu, thông tin được thu thập từ các 

cơ quan: các Sở LĐ –TB &XH trên cả nước, các viện, trường,... Các thông tin 

này được kiểm định thực tế và khi sử dụng có trích dẫn đầy đủ. 

1.5.3.2. Thông tin sơ cấp 

- Thông tin sơ cấp đươc̣ thu thâp̣ bằng cách gửi các mâũ phiếu bảng hỏi 

về các Sở LĐ-TBXH của các điạ phương đa ̃ lưạ choṇ đaị diêṇ cho miền bắc 

(Hải Phòng), miền trung (Đà Nẵng), miền nam (thành phố Hồ Chí Minh). Viêc̣ 

lưạ choṇ mâũ đaị diêṇ cho 3 vùng/ miền của Viêṭ Nam chính là đaị diêṇ cho 3 

vùng văn hóa là hoàn toàn phù hơp̣ với yêu cầu của đề tài. Thông qua các đánh 

giá, nhâṇ xét khác nhau của 3 vùng/miền đề tài se ̃hiểu toàn diêṇ hơn về thưc̣ 

traṇg năng lưc̣ PC của ngành LĐ-TBXH trong những năm qua. Do vâỵ, các 

thông tin của bảng hỏi cần phải thể hiêṇ đươc̣ khái quát vấn đề cần nghiên cứu, 

các thông tin của bảng hỏi bao gồm: những thông tin đánh giá của các cán bô ̣

PC về thực trạng năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành LĐ-TBXH; kết 

quả và hiệu quả các hoạt động của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH trong 

thời gian qua; ý kiến đánh giá của các cán bộ làm công tác pháp chế về: năng lực 

của cán bộ làm công tác pháp chế, các nhu cầu về việc nâng cao năng lực của 

bản thân và năng lực hoạt động của các tổ chức pháp chế; ý kiến đánh giá của 

các nhà lãnh  đạo, quản lý về năng lực của tô chức  pháp chế từ Trung ương đến 

địa phương và những cơ chế chính sách để nâng cao năng lực của các tổ chức 

pháp chế ngành LĐ-TBXH từ Trung ương đến địa phương. 
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- Số lươṇg các bảng hỏi đươc̣ phỏng vấn đươc̣ chia thành 02 mâũ: 01 mâũ 

dùng để phỏng vấn các cán bô ̣PC taị các điạ phương; 01 mâũ dùng để phỏng 

vấn các nhà quản lý cấp trung ương và cấp điạ phương. Số lươṇg mâũ đươc̣ 

phỏng vấn ngâũ nhiên như sau:   

+ Phỏng vấn ngâũ nhiên 100 phiếu đối với các chuyên viên làm công tác 

pháp chế tại 03 tỉnh/thành phố bao gồm: Hải phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và 

Đà Nẵng. 

+ Phỏng vấn ngâũ nhiên 30 phiếu đối với lañh đaọ của của các đơn vị 

khác liên quan như: Khối văn phòng, khối làm công tác chuyên môn taị các cơ 

quan Trung ương và lañh đaọ cấp Sở…. 

+ Hội thảo, thảo luận nhóm PRA. 

+ Lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý có liên quan. 

1.5.4. Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin 

 - Phân tổ thông tin về cán bộ làm công tác pháp chế theo các tiêu thức: 

tỉnh/thành phố, độ tuổi, giới tính, và số năm công tác. 

 - Phân tổ năng lực cán bộ làm công tác pháp chế theo các nội dung khác 

nhau về trình độ, kinh nghiệm công tác, mức độ công việc... 

 - Thông tin, dữ liệu được tổng hợp, xử lý trên phần mềm Excel và các 

phần mềm khác có liên quan. 

1.5.5.  Phương pháp phân tích số liệu 

 - Phương pháp thống kê mô tả: sử dụng các chỉ tiêu phân tích như số tương 

đối, số tuyệt đối, số bình quân để mô tả những thông tin chung, cơ bản nhất về thực 

trạng hoạt động của các tổ chức pháp chế và hệ thống tổ chức pháp chế ngành 

LĐTBXH từ Trung ương tới địa phương. 

 - Phương pháp thống kê so sánh: trên cơ sở số liệu điều tra, thu thập, tổng 

hợp các chỉ tiêu đánh giá năng lực cán bộ làm công tác pháp chế tại các 

tỉnh/thành phố để so sánh giữa các địa phương trên cả nước hoặc so sánh đánh 

giá của các chuyên viên, các nhà quản lý, chuyên gia với bản tự đánh giá năng 

lực của cán bộ làm công tác pháp chế. Trên cơ sở đó có cái nhìn tổng quan về 

năng lực, trình độ và những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của các tổ chức pháp 
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chế nói chung và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ngành 

LĐTBXH nói riêng. 

 - Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo: tổng hợp các thông tin, dữ liệu 

điều tra, lấy ý kiến các nhà nghiên cứu của Trung ương và của các tỉnh/thành 

phố qua trao đổi, thảo luận, từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá về năng lực 

các tổ chức pháp chế và năng lực của các cán bộ làm công tác pháp chế và 

những chính sách cần thiết để nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc cho đội  ngũ 

cán bộ làm công tác pháp chế ngành LĐTBXH từ Trung ương tới địa phương. 

 - Phương pháp phân tổ thống kê: đánh giá năng lực của các tổ chức pháp 

chế và của các cán bộ làm công tác pháp chế theo các nhóm như: cấp Trung 

ương, cấp tỉnh/thành phố, cấp quận/huyện hay về trình độ chuyên môn, kỹ năng 

nghiệp vụ....  

- Phương pháp dự tính, dự báo: dự tính xu hướng phát triển kinh tế xã hội 

nói chung cũng như những yêu cầu về xây dựng tổ chức pháp chế ngành 

LĐTBXH trong tương lai, từ đó có những định hướng về việc tăng cường năng 

lực các tổ chức pháp chế cũng như các hoạt động của tổ chức pháp chế ngành 

LĐTBXH phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới. 

-  Cây vấn đề: Sử dụng cây vấn đề để phân tích các nguyên nhân, hạn chế 

hay thành công trong công tác của các cán bộ làm công tác pháp chế của các tổ 

chức pháp chế nghành LĐ-TBXH để có cơ sở xây dựng các giải pháp nhằm 

nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ này. 

1.6. Kết cấu đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và 

phụ lục, đề tài được chia thành 3 chương:  

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng cường năng lực các tổ chức 

pháp chế. 

Chương 2: Thực trạng năng lực của các tổ chức pháp chế ngành lao động 

- thương binh và xã hội. 

 Chương 3: Giải pháp tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế ngành 

lao động, thương binh và xã hội. 
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CHƯƠNG I 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 

CÁC TỔ CHỨC PHÁP CHẾ 

 

1.1.  Cơ sở lý luận về tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế 

1.1.1. Một số khái niệm liên quan 

1.1.1.1.  Khái niệm về năng lực 

Có nhiều quan điểm về năng lực như:  

 - Năng lực là làm việc tốt, nhờ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.  

 - Năng lực là sự tương ứng giữa một bên là những đặc điểm tâm sinh lý 

của 1 con người với một bên là những yêu cầu của hoạt động nghề đối với con 

người đó. 

  - Năng lực chung bao gồm những thuộc tính tâm lý như khả năng chú ý, 

quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng, sáng tạo.  

 - Năng lực riêng gồm những thuộc tính có ý nghĩa với những loại hình 

nhất định. Ví dụ: Năng lực toán học gồm khả năng tư duy trừu tượng, năng 

khiếu phân tích, tổng hợp…  

Năng lực chung và năng lực riêng có mối liên hệ qua lại chặt chẽ, bổ sung 

cho nhau, năng lực riêng được phát triển dễ dàng và nhanh chóng hơn trong điều 

kiện tồn tại năng lực chung.  

Trong bất kỳ sự sáng tạo nào cũng cần có mức độ tài năng nhất định, cần 

có sự giáo dục thích hợp. Xuất phát từ luận điểm này, chúng ta có thể rút ra nhận 

xét: Các năng lực không phải là tư chất bẩm sinh của con người, tự động đảm 

bảo cho con người đạt kết quả trong hoạt động nào đó. Năng lực là sự kết hợp 

những tư chất tự nhiên vốn có của con người và những kết quả hoạt động của 

người đó. 

  Như vậy có thể hiểu “năng lực là khả năng đáp ứng được những nhu cầu, 

nhiệm vụ mà cá nhân đảm nhận về các vấn đề như: Năng lực quản lý là khả 

năng tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định; Năng 

lực lãnh đạo là khả năng đề ra chủ trương, đường lối và tổ chức, động viên 
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quần chúng thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; Năng lực thực hiện là khả 

năng hành động cụ thể của bản thân làm cho các yêu cầu trở thành hiện 

thực”.[1] 

1.1.1.2.  Khái niệm về pháp chế  

Pháp chế (PC) là một khái niệm cơ bản có tầm quan trọng đặc biệt trong 

lý luận về pháp luật (PL). Nhưng PC và PL là hai khái niệm khác nhau. 

PC là sự yêu cầu, đòi hỏi mọi chủ thể của PL (các cơ quan, công chức, viên 

chức nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân) phải thực hiện 

một cách bình đẳng, nghiêm minh và thống nhất PL và PL là hệ thống các quy 

phạm (quy tắc xử sự) do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các 

quan hệ xã hội. Như vậy, có PL rồi mới có PC - PL là tiền đề của PC.[8] 

Khái niệm PC còn được hiểu là phương pháp, chế độ quản lý xã hội, là 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị, 

cũng là nguyên tắc xử sự của mọi công dân. Hiện nay có một số quan điểm và 

cách tiếp cận khác nhau về khái niệm, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về PC. 

Có nêu một số quan niệm phổ biến như sau: 

- Theo Từ điển Tiếng Việt [128, tr.364] thì PC là: 

+ Chế độ trong đó đời sống và hoạt động xã hội được bảo đảm bằng PL 

(ví dụ: tăng cường PC) hoặc là: 

+ Hệ thống luật lệ của nhà nước nói chung hoặc hệ thống luật lệ áp dụng 

trong một ngành nghề nhất định (ví dụ: nền PC Việt Nam; PC kinh tế). 

 - Theo từ điển Luật học [7, tr. 364] thì PC là: 

 + Toàn bộ PL của một nhà nước, một thời kỳ của một nhà nước hay toàn 

bộ PL về một lĩnh vực của đời sống, hoặc: 

 + Thành tố ghép để đặt tên cơ quan, cán bộ làm công tác xây dựng PL, 

tuyên truyền, thi hành PL (ví dụ: Vụ PC). 

 - Theo Đỗ Khánh Tặng thì “PC là việc chấp hành PL một cách đúng đắn 

và nghiêm chỉnh của tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhà 

chức trách và của mọi công dân” [7, tr. 35] 
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 - Mỗi định nghĩa trên đều chứa đựng hạt nhân hợp lý, có ý nghĩa lí luận 

và thực tiễn trong một phạm trù nhất định theo mục đích nhấn mạnh của tác giả. 

Từ các định nghĩa trên, có thể đưa ra nhận xét như sau: 

 + PC là pháp quyền, trong đó “pháp” là PL, “chế” đây là chế ước, chế 

ngự mà sự ngự trị của PL là pháp trị. Quan điểm này có hạn chế bởi nói đến 

pháp trị là nói đến một trường phái tư tưởng chính  trị - pháp lý coi trọng việc trị 

nước bằng PL để phân biệt với tư tưởng đức trị coi trọng sử dụng đạo đức. Nếu 

pháp trị là phương pháp quản lý nhà nước thì vô hình chung là cứ có nhà nước 

là có PC? Điều này có mâu thuẫn với thực tiễn nhà nước chủ nô, phong kiến và 

như vậy cũng chưa phản ánh được bản chất PC ở nhà nước bóc lột với PC ở nhà 

nước kiểu mới. 

 + Đồng nhất PC với hệ thống PL. Đây là cách hiểu có tính đời thường 

(ngay Nxb Sự thật khi xuất bản cuốn “Về PC XHCN” cũng tập hợp các bài viết 

của Lê-Nin không chỉ nói về PC mà nói về PL nói chung) [7]. Nếu quan niệm 

như thế thì chưa phân biệt được PL (dạng tĩnh) với PC (dạng động), chưa thấy 

được PL mới tiềm ẩn khả năng tạo ra trật tự xã hội còn PC là điều kiện tạo ra 

trật tự xã hội. 

 + Coi PC là sự đòi hỏi các chủ thể trong xã hội tuân thủ PL. quan điểm 

này chưa thật chặt chẽ vì nói đến đòi hỏi thì vẫn còn nặng tính kêu gọi chứ chưa 

phải là sự ràng buộc. Hơn nữa nếu chỉ đòi hỏi tuân thủ thì cũng chưa đủ nếu xét 

dưới góc độ lí luận thực hiện PL (có 4 hình thức thực hiện khác nhau). 

 + PC là chế độ thực hiện PL là khái niệm chỉ chế độ quan hệ KT – XH 

nhất định đã được luật pháp hóa, được thể hiện ở hệ thống văn bản PL và các 

hành vi thực hiện PL nhất quán giữa các mặt lập pháp, tư pháp và hành pháp. 

Những thành tố cơ bản tạo nên PC là PL, bộ máy lập pháp, bộ máy tư pháp, bộ 

máy hành pháp, những quan hệ và hành vi PL của Nhà nước, các tổ chức xã hội, 

công dân và cộng đồng. 

 Như vậy công tác PC được hiểu là việc tổ chức và tiến hành một dạng lao 

động nghề nghiệp có liên quan trực tiếp đến PL, thực hiện luật và điều chỉnh 

luật trong lĩnh vực KT - XH nào đó, và quan hệ đến nền PC nói chung trong 

hiện thực xã hội, có sử dụng những công cụ hành chính, nguồn lực kinh tế - 
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công nghệ, nguồn lực người và thông tin thuộc lĩnh vực đó. 

 Công tác PC là một trong các quá trình tổ chức để đưa PL vào cuộc sống. 

Muốn thực hiện PL tốt, đặc biệt là việc áp dụng PL của các cơ quan hoặc cán bộ 

nhà nước thì điều quan trọng không chỉ là biết PL cho làm gì mà còn phải biết 

làm như thế nào. Từ khâu đánh giá tình hình thực tiễn, lựa chọn QPPL phù hợp, 

ra văn bản áp dụng PL, tổ chức thực hiện văn bản đều phải theo đúng trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền do PL quy định. Vì vậy, một trong những nội dung quan 

trọng của công tác PC chính là giáo dục các KN công tác PC. 

 Để tiến hành được công tác PC ngành LĐ-TBXH ở các cấp, CBPC phải 

thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn nhất định có tính bắt buộc. Nói cách 

khác, nếu không làm được những việc này thì không thực hiện được công tác 

PC. Khi xét tổng thể dưới lập trường tổ chức nhà nước, thì các nhiệm vụ cơ bản 

của công tác PC gồm lập pháp (kể cả sửa đổi luật),  tư pháp và hành pháp cũng 

như các hoạt động phối hợp những mảng này. Nhưng xét từ quan điểm tăng 

cường năng lực của các tổ chức PC ngành LĐTBXH, thì các nhiệm vụ của cán 

bộ công tác PC gồm có: 

 + Nhận thức nghề nghiệp: Đó là nhiệm vụ nhận thức hàng loạt những đối 

tượng tồn tại hoặc nảy sinh trong công tác PC như văn bản, con người, phương 

tiện, điều kiện, môi trường làm việc. 

 + Quản lí và tự quản lí: Đó là nhiệm vụ quản lí những đối tượng lao động 

vừa như nguồn lực, điều kiện vừa như thành quả làm việc, có liên quan đến việc 

áp dụng, phổ biến, tuyên truyền và thực hiện PC.  

 + Giao tiếp nghề nghiệp: Đó là các nhiệm vụ giao tiếp với những chủ thể 

khác nhau trong công việc và quan hệ thuộc chức trách của mình, trực tiếp và 

gián tiếp, ở các cấp quản lí khác nhau.[8] 

1.1.1.3. Khái niêṃ về tổ chức pháp chế 

Tổ chức PC và tổ chức PC ngành LĐ-TBXH là một bộ phận của pháp chế 

XHCN ở Việt Nam. Bộ phận pháp chế này đòi hỏi trong quá trình tổ chức và 

hoạt động ngành LĐ-TBXH phải tuân thủ các nguyên tắc pháp chế XHCN. Các 

chủ thể thuộc về tổ chức và hoạt động ngành LĐ-TBXH phải được thiết lập đúng 

nguyên tắc, thẩm quyền, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn pháp 
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luật trao theo đó: "cơ quan nhà nước chỉ được hoạt động trong khuôn khổ pháp 

luật cho phép", "công dân được làm những gì pháp luật không cấm". Việc thiết 

lập tổ chức PC ngành LĐ-TBXH và thực thi các quyền năng của ngành phải đảm 

bảo tính khoa học, hợp lý, dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ nhân dân. 

Từ đây, có thể hiểu tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH như sau: 

"Tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH là một bộ phận pháp chế XHCN. 

Trong đó các cơ quan thuôc̣ ngành LĐ-TBXH được tổ chức và hoạt động dưạ 

trên cơ sở pháp luật ngành LĐ-TBXH và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan đến lĩnh vực LĐ-TBXH”. 

Các cơ quan nhà nước, các cơ quan ngành LĐ-TBXH, cán bộ, công chức 

ngành, các đơn vị kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội và mọi công dân Việt 

Nam và nước ngoài đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật trong hoạt động 

thuôc̣ liñh vưc̣ ngành LĐ-TBXH. Mọi vi phạm pháp luật về tổ chức và hoạt 

động ngành LĐ-TBXH đều bị xử lý theo pháp luâṭ. 

Theo định nghĩa trên, tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXHcó ba nội dung 

cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, pháp luật được coi là công cụ chủ yếu để quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực LĐ-TBXH, các cơ quan ngành LĐ-TBXH được tổ chức và hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan 

hải quan, cán bộ công chức ngành LĐ-TBXH, các đơn vị kinh tế và mọi công 

dân phải tôn trọng và thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về LĐ-TBXH 

Thứ ba, mọi vi phạm pháp luật trong tổ chức và hoạt động ngành LĐ-

TBXH đều bị xử lý theo pháp luật. 

1.1.1.4.   Khái niệm về năng lực tổ chức pháp chế 

 Khái niệm năng lực (Competency) nói đến khả năng thực hiện thành công 

một hoạt động nào đó hay năng lực thực hiện. Năng lực mang tính cá nhân hóa, 

năng lực có thể được hình thành và phát triển thông qua đào tạo, bồi dưỡng và tự 

trải nghiệm qua thực tiễn. Năng lực hoạt động là khả năng thực hiện những nhiệm 

vụ công việc và giải quyết các tình huống nảy sinh trong hoạt động bảo đảm cho 
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một tổ chức (ở đây là nhà trường) đạt mục tiêu đề ra. Là một tổ hợp thuộc tính 

tâm lí phức hợp gồm kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm và nghệ thuật cũng như thái 

độ của chủ thể đối với đối tượng trong quá trình hoạt động. Bao gồm năng lực 

chung: i) Năng lực chuyên môn; ii) Năng lực quan hệ con người; iii) Năng lực 

khái quát. 

 Năng lực chuyên môn là một năng lực chuyên biệt đặc trưng của ngành 

nghề nói chung “năng lực chuyên môn là tổ hợp những đặc điểm tâm lí của 

nhân cách nhằm đáp ứng các yêu cầu của hoạt động chuyên ngành và quyết 

định sự thành công của hoạt động ấy”(Quan điểm của GS Phạm Minh Hạc). 

Năng lực và kĩ năng có mối quan hệ chặt chẽ, năng lực chuyên môn là thuộc 

tính là đặc điểm của nhân cách còn kĩ năng chuyên môn là những thao tác riêng 

của hoạt động chuyên môn trong các dạng hoạt động cụ thể. Mặt biểu hiện của 

năng lực là hệ thống các kĩ năng, nhưng có các kĩ năng chưa chắc đã hình thành 

năng lực bởi nếu thiếu hệ thống cũng như độ bền chắc của hệ thống kĩ năng cơ 

bản. Hoạt động của công tác PC gồm 4 dạng hoạt động cơ bản: Công tác xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Công tác thẩm định văn bản quy phạm; 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản.[11]  

 Do vậy, theo chúng tôi có thể hiểu “Năng lưc̣ tổ chức PC là hệ thống các 

kỹ năng tương ứng bao gồm: Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật; Công tác thẩm định văn bản quy phạm; Công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản” 

1.1.1.5.  Khái niệm về tăng cường năng lực pháp chế  

Thời gian gần đây, thuật ngữ “ Tăng cường năng lực pháp chế” được 

nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia ở Việt Nam quan tâm. Có những ý kiến khác 

nhau về vấn đề này, thậm chí, có ý kiến cho rằng không thể sử dụng thuật ngữ “ 

tăng cường năng lực pháp chế” vì “năng lực” thường được gắn liền với chủ thể 

là con người. Thuật ngữ “Pháp chế” được hiểu theo nghĩa rộng nhất là một chế 

độ và trật tự pháp luật trong đó tất cả các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã 

hộivà mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm 

chỉnh, triệt để và chính xác. Pháp chế và pháp luật có quan hệ mật thiết với 
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nhau, nhưng không đồng nhất. Pháp chế thể hiện sự đòi hỏi và những yêu cầu 

đối với các chủ thể pháp luật, phải triệt để tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện 

pháp luật trong đời sống xã hội. 

“Năng lực” được hiểu là khả năng của các cá nhân, các tổ chức hay hệ 

thống để thực hiện các chức năng của mình một cách hiệu quả và bền vững. 

Tuy nhiên, cần có sự phân biệt giữa thuật ngữ “khả năng” (ability), chỉ 

cấp độ cá nhân và thuật ngữ “năng lực” (capacity), thể hiện ở cấp độ nhóm hay 

tổ chức. Năng lực chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, ví dụ, một tổ chức có thể 

có đội ngũ nhân sự có khả năng nhưng vẫn không có năng lực thực hiện các 

chức năng của mình bởi cơ chế phối hợp hay vì các yếu tố khác không cho phép 

tổ chức thực hiện công việc một cách hoàn hảo. 

Như vậy, “ tăng cường năng lực pháp chế là sử dụng các biện pháp cần 

thiết để tăng cường các kỹ năng của cá nhân, tổ chức, trong việc hướng dẫn các 

cá nhân, tổ chức thực hiện pháp luật ngành, lĩnh vực một cách nghiêm chỉnh, 

triệt để và chính xác theo nhiệm vụ, chức năng được Nhà nước quy định .[11] 

Ba cấp độ năng lực được thể hiện như sau: 

- Cấp độ khuôn khổ pháp chế: mô tả một hệ thống rộng lớn, trong đó có 

các cá nhân và tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, bao gồm 

các yếu tố có thể tạo điều kiện hoặc hạn chế sự phát triển của năng lực. Mức độ 

này không dễ dàng nắm bắt, nhưng nó là trung tâm để nghiên cứu về vấn đề 

năng lực. 

Năng lực ở mức độ khuôn khổ pháp chế bao gồm: các chính sách, pháp 

luật, các mối quan hệ quyền lực và các chuẩn mực xã hội. Tất cả điều phối các 

nhiệm vụ, các ưu tiên, phương thức hoạt động và sự tham gia của người dân qua 

các phần khác nhau của xã hội. 

- Cấp độ tổ chức: bao gồm các chính sách nội bộ, sự sắp xếp, quy trình và 

khuôn khổ cho phép một tổ chức hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của mình, tạo điều kiện phát huy năng lực cá nhân để đạt mục tiêu của tổ chức. 
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- Cấp độ cá nhân: năng lực cá nhân đề cập đến kỹ năng, kinh nghiệm và 

kiến thức của mỗi người. Năng lực cá nhân thu được thông qua đào tạo chính 

quy và giáo dục, thông qua vừa học vừa làm và kinh nghiệm thực tế.[13] 

1.1.1.6.  Khái niệm về cán bộ pháp chế 

Trong đề tài này chúng tôi sử dụng khái niệm cán bộ pháp chế như sau: 

“CBPC là những viên chức, công chức có cương vị, trách nhiệm và quyền hạn 

được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức PC ngành LĐTBXH ở các cấp từ Trung 

ương tới địa phương”.[5] 

Công tác PC vừa đòi hỏi tính cơ bản, toàn diện vừa đòi hỏi sự cập nhật 

thường xuyên. Mặt khác, công tác này muốn có hiệu quả cao lại đòi hỏi tính 

chuyên nghiệp của những người trực tiếp làm công tác PC. Cán bộ làm công tác 

PC có chất lượng chính là điều kiện quan trọng để đạt được những yêu cầu đó. 

Trong điều kiện hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác PC ngành 

LĐTBXH cần được quan tâm xây dựng một cách chuẩn hoá, hệ thống từ Trung  

ương đến cơ sở. Đội ngũ có thể được chọn từ cán bộ làm công tác thực tiễn, có 

trình độ chuyên môn về luật, am hiểu PL, có khả năng diễn đạt tốt, có uy tín; 

trong đó cán bộ của các tổ chức chính trị, xã hội giữ vai trò hết sức quan trọng. 

Yêu cầu đối với cán bộ làm công tác PC là phải có cách làm việc tỷ mỉ, công 

tâm với tinh thần PC cao, hiểu biết PL sâu sắc nên các thông tin PL đưa ra có 

tính thuyết phục cao, được tạo điều kiện để tham gia các hội nghị, các đợt tìm 

hiểu thực tế, các cuộc tập huấn, bồi dưỡng KN công tác PC để cập nhật kiến 

thức. Các điều kiện vật chất như tài liệu, sách báo PL, phương tiện thông tin, 

thiết bị trình chiếu cũng cần được chú ý đầu tư. Yêu cầu đối với cán bộ làm công 

tác PC rất cao nên cũng cần nghiên cứu chế độ đãi ngộ thích đáng để họ có thể 

tập trung cao cho công tác. 

1.1.2. Vai trò của tổ chức pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội 

1.1.2.1. Góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và ban hành văn 

bản QPPL ngành  

Để công tác hoàn thiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và 

ban hành văn bản QPPL ngành, văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh phải được 

xây dựng và ban hành tuân thủ nghiêm chỉnh trình tự, thủ tục luật định. Văn bản 
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ban hành phải đúng thẩm quyền về nội dung và thẩm quyền về hình thức; phải 

bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện 

hành. Văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh phải được xây dựng và ban hành đồng 

bộ, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương. Yêu 

cầu này cũng đặt ra là tránh khuynh hướng cục bộ, tùy tiện, "vượt rào" của các 

văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh với các văn bản của Trung ương. Do vậy, đòi 

hỏi quá trình xây dựng và ban hành văn bản phải bảo đảm các bước như sau: 

soạn thảo văn bản; tổ chức việc lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo; thẩm định 

của cơ quan tư pháp; thảo luận và thông qua văn bản; công bố văn bản; gửi và 

lưu trữ văn bản. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND cấp 

tỉnh là một yêu cầu bắt buộc, không được bỏ qua giai đoạn nào, đó chính là kỷ 

luật, kỷ cương trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL.[5] 

1.1.2.2. Góp phần tạo lập sự ổn định trong xây dựng và ban hành văn bản 

QPPL của tổ chức pháp chế ngành LĐTBXH  

Xây dựng và ban hành văn bản QPPL của tổ chức pháp chế là một quy 

trình chặt chẽ, nghiêm túc, do vậy, đòi hỏi trình tự, thủ tục ban hành văn bản 

phải tuân thủ các bước rõ ràng, cụ thể, theo một quy định thống nhất, minh bạch, 

không có một ngoại lệ nào. Văn bản QPPL càng ổn định bao nhiêu thì càng tạo 

ra hành lang pháp lý và chuẩn mực cao cho hoạt động xây dựng và ban hành văn 

bản QPPL đạt chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, do điều kiện kinh tế 

- xã hội có sự vận động và phát triển nên buộc các cơ chế, chính sách, các văn 

bản QPPL phải được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với yêu 

cầu quản lý. Điều này đã phần nào tác động hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực pháp 

lý của văn bản QPPL nhất là trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL. Như 

vậy, để bảo đảm pháp chế ngành LĐTBXH trong xây dựng và ban hành văn bản 

QPPL phải thiết lập được một trật tự ổn định trong ban hành văn bản QPPL là 

hết sức quan trọng.[9] 

1.1.2.3. Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống văn bản QPPL 

ngành LĐ-TBXH 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật là cơ sở và tiền đề cho việc tăng cường 

pháp chế ngành LĐTBXH. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 

của nước ta, đòi hỏi phải bảo đảm một hệ thống pháp luật phù hợp với cơ chế thị 
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trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua gần ba mươi năm đổi mới, Nhà nước 

ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo ra hành lang 

pháp lý vững chắc bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh 

tế, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hoạt động xây dựng và ban hành văn bản QPPL của ngành LĐTBXH 

nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, nghị quyết của Đảng và 

Nhà nước  cho  phù  hợp với  đặc điểm tình hình của các địa phương trên cả 

nước. Từng bước xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản 

QPPL ở địa phương trên cả nước ngày càng đồng bộ, thống nhất, không mâu 

thuẫn, chồng chéo, hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật 

hiện hành. Do vậy, cần phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa để sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc xây dựng mới cho phù hợp với yêu cầu quản 

lý, xóa bỏ các văn bản sai trái, cục bộ địa phương, tuân thủ pháp chế xã hội chủ 

nghĩa.[8] 

1.1.2.4. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức thực hiện chức năng xây 

dựng, soạn thảo văn bản QPPL, cán bộ, công chức và cơ quan người có thẩm 

quyền ban hành văn bản QPPL 

Vai trò của pháp chế ngành LĐ-TBXH trong xây dựng và ban hành văn 

bản QPPL của ngành nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công 

chức và cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL. 

Chất lượng văn bản QPPL phụ thuộc rất lớn vào trình độ, khả năng và 

trách nhiệm của cơ quan, người chủ trì soạn thảo văn bản QPPL. Bởi vì, hoạt 

động xây dựng và ban hành văn bản QPPL là hoạt động khoa học, mang tính 

sáng tạo, đòi hỏi phải đầu tư trí tuệ, công sức rất lớn, mới tạo ra được sản phẩm 

cho xã hội: Đó chính là các văn bản QPPL. Ngoài trách nhiệm của người soạn 

thảo, thì trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL 

lại đòi hỏi cao hơn, gắn với trách nhiệm cá nhân. Cơ quan, người có thẩm quyền 

ban hành văn bản QPPL phải có tính khái quát cao, tư duy độc lập, không cục 

bộ, bản vị địa phương, để việc ban hành văn bản QPPL khách quan, thận trọng 

đáp ứng với yêu cầu chung của ngành, của toàn xã hội. Khi ban hành văn bản 
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QPPL có nội dung trái pháp luật, cần phải có biện pháp xử lý và chấn chỉnh kịp 

thời, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc tham mưu hoặc cơ 

quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL. Kiên quyết xử lý những 

hành vi vi phạm trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL, có như vậy mới 

bảo đảm tính nghiêm minh của pháp chế ngành LĐTBXH trong xây dựng và 

ban hành văn bản QPPL.[10] 

1.1.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH 

1.1.3.1. Năng lực xây dựng văn bản  

Năng lực xây dựng văn bản của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH 

được thể hiện thông qua những yêu cầu nội dung của văn bản như sau:[5] 

- Văn bản phải có tính mục đích: Văn bản quản lý hành chính nhà nước 

được ban hành với danh nghĩa là cơ quan Nhà nước ngành LĐ-TBXH nhằm đề 

ra các chủ trương, chính sách hay giải quyết các vấn đề sự việc cụ thể thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của ngành. Do đó, khi soạn thảo tiến tới ban hành một văn 

bản nào thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đó đòi hỏi người xây dựng văn bản 

phải có tính mục đích rõ ràng. Yêu cầu này đòi hỏi văn bản ban hành phải thể 

hiện được mục tiêu và giới hạn của nó, vì vậy trước khi soạn thảo cần phải xác 

định rõ mục đích văn bản ban hành để làm gì? nhằm giải quyết vấn đề gì? và 

giới hạn vấn đề đến đâu? kết quả của việc thực hiện văn bản là gì? 

- Văn bản phải có tính khoa học: Văn bản có tính khoa học phải được viết 

ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng, dễ hiểu, thể thức theo quy định của Nhà nước, của 

ngành và nội dung phải nhất quán. Một văn bản có tính khoa học phải đảm bảo: 

+ Có đủ lượng thông tin quy phạm và thông tin thực tế cần thiết, thông tin 

phải được xử lý và đảm bảo chính xác. 

+ Lô gíc về nội dung, bố cục chặt chẽ, nhất quán về chủ đề. 

+ Thể thức văn bản theo quy định của Nhà nước. 

+ Đảm bảo tính hệ thống của văn bản. 

- Văn bản phải có tính đại chúng: Văn bản phải được viết rõ ràng dễ hiểu 

để phù hợp với trình độ dân trí nói chung để mọi đối tượng có liên quan đến việc 
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thi hành văn bản đều có thể nắm hiểu được nội dung văn bản đầy đủ. Đặc biệt 

lưu ý là mọi đối tượng ở mọi trình độ khác nhau đều có thể tiếp nhận được. Văn 

bản quản lý hành chính nhà nước ngành LĐTBXH có liên quan trực tiếp đến 

nhân dân, nên văn bản phải có nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ 

dân trí, đảm bảo tối đa tính phổ cập, song không ảnh hưởng đến nội dung 

nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học của văn bản. 

- Văn bản phải có tính bắt buộc thực hiện (tính công quyền): Bộ LĐ-

TBXH là cơ quan quản lý Nhà nước ngành LĐ-TBXH,  quản lý ngành bằng 

pháp luật, thông qua văn bản đề truyền đạt các chủ trương, chính sách của Nhà 

nước. Vì vậy, văn bản phải có tính bắt buộc thực hiện (quyền lực đơn phương). 

Tùy theo tính chất và nội dung, văn bản phản ánh và thể hiện quyền lực nhà 

nước ở các mức độ khác nhau, đảm bảo cơ sở pháp lý để Nhà nước giữ vững 

quyền lực của mình, truyền đạt ý chí của cơ quan nhà nước tới nhân dân và các 

chủ thể pháp luật khác. 

Để đảm bảo tính công quyền, văn bản phải được ban hành đúng thẩm 

quyền, nếu ban hành trái thẩm quyền thì coi như văn bản đó là bất hợp pháp. Vì 

vậy, văn bản phải có nội dung hợp pháp, được ban hành theo đúng hình thức và 

trình tự do pháp luật quy định. 

- Văn bản phải có tính khả thi: Đây là một yêu cầu đối với văn bản, đồng 

thời là kết quả của sự kết hợp đúng đắn và hợp lý các yêu cầu về tính mục đích, 

tính khoa học, tính đại chúng, tính công quyền. Ngoài ra, để các nội dung của 

văn bản được thi hành đầy đủ và nhanh chóng, văn bản còn phải có đủ các điều 

kiện sau: 

+ Nội dung văn bản phải đưa ra những yêu cầu về trách nhiệm thi hành hợp 

lý, nghĩa là phù hợp với trình độ, năng lực, khả năng vật chất của chủ thể thi hành. 

+ Khi quy định các quyền cho chủ thể phải kèm theo các điều kiện bảo 

đảm thực hiện các quyền đó. 

+ Phải nắm vững điều kiện, khả năng mọi mặt của đối tượng thực hiện 

văn bản nhằm xác lập trách nhiệm của họ trong các văn bản cụ thể. Khi ban 

hành văn bản người soạn thảo phải tự đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người 

thi hành thì văn bản mới có khả năng thực thi. Có nghĩa là văn bản ban hành 
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phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, phù hợp với hoàn cảnh không gian 

và thời gian 

1.1.3.2. Năng lực triển khai văn bản, triển khai chính sách  

Năng lực triển khai văn bản, triển khai chính sách của tổ chức pháp chế 

ngành LĐTBXH thể hiện thông qua kiến thức, hiểu biết chuyên môn, kỹ năng 

tác nghiệp và tinh thần, thái độ, trách nhiệm của các cán bộ pháp chế trong xây 

dựng kế hoạch thực hiện chính sách. Kế hoạch thực hiện chính sách là cơ sở, là 

công cụ quan trọng triển khai đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống. Trong xây 

dựng kế hoạch thực hiện chính sách phải xác định được chính xác, cụ thể các nội 

dung, nhiệm vụ trong kế hoạch tổ chức điều hành; trong kế hoạch cung cấp các 

nguồn vật lực cho việc thực hiện chính sách; trong kế hoạch kiểm tra đôn đốc 

thực thi chính sách và việc xác định hợp lý thời gian thực hiện chính sách. Cùng 

với bản kế hoạch thực hiện chính sách phải xây dựng nội quy, quy chế tổ chức 

điều hành thực hiện chính sách.  

Năng lực triển khai văn bản và triển khai chính sách của tổ chức pháp chế 

còn thể hiện thông qua việc xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách được thể 

hiện, được đo bằng độ chính xác, tính khả thi của bản kế hoạch. Năng lực xây 

dựng kế hoạch thực hiện chính sách tốt chính là khả năng xây dựng được bản kế 

hoạch thực hiện chính sách có độ chính xác và tính khả thi cao, không phải điều 

chỉnh bổ sung trong quá trình thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ pháp chế 

tham mưu xây dựng phải hiểu và nắm chắc mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, phạm 

vi, đối tượng, quy mô, tầm quan trọng của chính sách. Trên cơ sở đó xác định 

mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, các nguồn nhân lực, vật lực, thời gian và giải 

pháp tổ chức thực hiện chính sách.[5] 

1.1.3.3. Khả năng tư duy chiến lược  

Khả năng tư duy chiến lược của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH 

thể hiện bằng năng lực điều chỉnh chính sách (hay kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

của cán bộ pháp chế trong tham mưu đề xuất điều chỉnh các giải pháp, biện 

pháp, cơ chế để chính sách được thực hiện có hiệu quả nhưng không làm thay 

đổi mục tiêu chính sách. Trong quá trình thực hiện chính sách nếu gặp khó khăn 

do môi trường thực tế thay đổi, do chính sách còn những bất cập, hạn chế chưa 
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phù hợp với thực tiễn cần phải có những điều chỉnh nhất định để đáp ứng yêu 

cầu quản lý và phù hợp với tình hình thực tế. Về nguyên tắc, thẩm quyền điều 

chỉnh, bổ sung chính sách là của cơ quan, tổ chức ban hành chính sách.  

Trong thực tế việc điều chỉnh các biện pháp, các cơ chế chính sách diễn ra 

rất năng động và linh hoạt trong thực hiện chính sách. Do đó, đội ngũ cán bộ 

làm công tác pháp chế cần phải có năng lực hay kiến thức, tư duy chiến lược đề 

xuất các giải pháp, biện pháp, cơ chế để chính sách thực hiện có hiệu quả, bảo 

đảm mục tiêu chính sách đã đề ra. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ pháp chế phải am hiểu, 

nắm chắc các quy định, các công cụ thực hiện chính sách; phải có kiến thức, kỹ 

năng phân tích các hạn chế, bất cập của chính sách, các yêu cầu thực tiễn đặt ra 

trong thực hiện chính sách; phải đề cao trách nhiệm trong tham mưu điều chỉnh 

biện pháp, cơ chế chính sách; tôn trọng nguyên tắc khi điều chỉnh chính sách. 

Để chính sách tiếp tục tồn tại và phát huy tác dụng bền vững chỉ được điều 

chỉnh các biện pháp, cơ chế thực hiện mục tiêu hoặc bổ sung, hoàn chỉnh mục 

tiêu chính sách theo yêu cầu thực tế. Nếu điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, 

nghĩa là làm thay đổi chính sách thì coi như chính sách đó bị thất bại. Năng lực 

điều chỉnh chính sách cũng như năng lực duy trì chính sách là các năng lực quan 

trọng không thể thiếu được đối với cán bộ pháp chế thực thi chính sách.[5] 

1.1.3.4. Năng lực tổ chức hoạt động 

Năng lực tổ chức hoạt động của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH 

thể hiện qua năng lực phân công, phối hợp thực hiện chính sách là khả năng tổ 

chức điều hành thực hiện chính sách một cách chặt chẽ, khoa học và hợp lý. Đó 

là việc phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

thực hiện chính sách; xác định tổ chức, cá nhân chủ trì, chịu trách nhiệm chính, 

các cá nhân, tổ chức tham gia phối hợp trong quá trình thực hiện chính sách. 

Thông qua việc phân công, phối hợp thực hiện chính sách một cách khoa học, 

hợp lý sẽ phát huy được nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện 

chính sách. 

Trong phân công nhiệm vụ cần đặc biệt chú ý đến khả năng, trình độ năng 

lực chuyên môn và thế mạnh của từng tổ chức, cá nhân, hạn chế tình trạng trùng 

chéo nhiệm vụ và không rõ trách nhiệm. Năng lực phân công, phối hợp thực 

hiện chính sách còn được thể hiện qua việc tổ chức điều hành và phối hợp nhịp 
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nhàng, chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện 

chính sách ngành LĐTBXH. Năng lực tổ chức hoạt động, điều hành thực hiện 

chính sách là năng lực của người lãnh đạo, người chỉ huy, người quản lý trong 

triển khai thực hiện kế hoạch đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống.[5] 

1.1.3.5.  Kỹ năng cứng, kỹ năng mềm 

Là kiến thức hiểu biết về chính sách và các kỹ năng, giải pháp phổ biến, 

tuyên truyền thực hiện chính sách của cán bộ pháp chế ngành LĐ-TBXH. Kỹ 

năng cứng, kỹ năng mềm được thể hiện qua khả năng phổ biến, tuyên truyền 

thực hiện chính sách có hiệu quả cao. Do đó, đòi hỏi cán bộ pháp chế ngành 

LĐTBXH vừa phải am hiểu chính sách; nắm chính xác, đầy đủ mục tiêu, nội 

dung, nhiệm vụ, yêu cầu, phạm vi, đối tượng của chính sách.  

Bên cạnh đó, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của các tổ chức pháp chế còn 

thể hiện thông qua việc đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách là quá trình 

xem xét, kết luận về sự chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chính sách của chủ 

thể thực hiện chính sách (các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ pháp chế có 

chức năng thực hiện chính sách) và việc chấp hành, thực hiện của các đối tượng 

thụ hưởng chính sách. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra là một nhiệm vụ, một khâu 

quan trọng trong thực hiện chính sách. Kỹ năng cứng, kỹ năng mềm còn được 

biểu hiện, phản ánh cụ thể ở khả năng, kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm trong 

việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chính sách. Khả năng, kiến thức, kỹ 

năng đó thể hiện ở trình độ am hiểu sâu sắc mục tiêu của chính sách, đối tượng 

chính sách và các quy định, các công cụ, các giải pháp thực hiện; nắm chắc, 

chính xác các quy định trong kế hoạch, các quy chế, nội quy thực hiện chính 

sách. Ngoài ra cán bộ pháp chế ngành LĐ-TBXH, phải có kỹ năng thu thập, cập 

nhật đầy đủ các nguồn thông tin, các cơ sở dữ liệu thông tin phản ánh về quá 

trình triển khai và kết quả thực hiện chính sách từ các cơ quan, tổ chức hữu 

quan, đặc biệt là từ các đối tượng thụ hưởng chính sách và của người dân. Trên 

cơ sở đó, phân tích xử lý thông tin, đối chiếu so sánh với các quy định trong 

chính sách, các quy định trong kế hoạch, quy chế, nội quy thực hiện chính sách 

để có cơ sở phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm (nếu có); phát hiện sơ hở 

trong quản lý, trong tổ chức thực hiện, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh việc 
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thực hiện, điều chỉnh các biện pháp, cơ chế góp phần hoàn thiện chính sách và 

nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách ngành LĐ-TBXH.[5] 

1.1.4.  Các nhân tổ ảnh hưởng đến tăng cường năng lực của các tổ chức pháp 

chế nghành LĐTBXH 

1.1.4.1. Nhân tố bên trong  

Thứ nhất, trình độ và chuyên môn đào tạo của cán bộ pháp chế 

Công tác PC ngành LĐ-TBXH hiện nay không chỉ hạn chế về số lượng 

mà còn hạn chế về chất lượng. Nhiều người đang làm công tác PC nhưng  chưa  

được  đào tạo đúng  chuyên  ngành,  chưa có trình độ cử nhân luật, hoặc chưa có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực PL.Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ làm 

công tác PC ngành LĐ-TBXH còn thấp và không đồng đều. Trong những năm 

gần đây xuất hiện tình trạng chảy máu chất xám, nhiều cán bộ làm công tác PC 

ngành LĐ-TBXH ở cấp tỉnh/thành phố có trình độ luật, nghiệp vụ vững, nhiều 

kinh nghiệm lại chuyển sang làm ở những lĩnh vực khác có thu nhập cao hơn.  

Tại các Sở LĐTB&XH cán bộ làm công tác PC phần nhiều chưa có bằng 

cử nhân luật, chủ yếu học chuyên ngành kinh tế, xã hội;  hoặc làm công tác tổng 

hợp, kiêm công tác PC. Trình độ đại học và sau đại học về luật của đội ngũ cán 

bộ làm công tác PC cấp tỉnh/thành phố chiếm tỷ lệ thấp, so với yêu cầu thì chất 

lượng đội ngũ này vẫn còn hạn chế. Một số cán bộ trẻ tuy đã được đào tạo nghề 

nhưng ít kinh nghiệm thực tiễn, một số cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn lại chưa 

được đào tạo chuyên sâu về KN nghiệp vụ làm công tác PC. Trình độ tin học, 

ngoại ngữ phục vụ trong công tác của cán bộ làm công tác PC nhìn chung còn 

nhiều hạn chế. 

Tình hình  như vậy  có ảnh hưởng lớn đến việc bồi dưỡng công tác PC. 

Về chuyên môn, những người chưa có bằng cử nhân luật nếu là cử nhân sư 

phạm thì cần được bồi dưỡng về PL và công tác PC. Đối với đội ngũ này thì cần 

quan tâm đến việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng có nội dung phù hợp, 

thiết thực và tổ chức các lớp bồi dưỡng với thời gian thích hợp đồng thời có các 

phương pháp bồi dưỡng gắn liền với các công việc thực tiễn của họ thì sẽ đạt 

hiệu quả tốt. Về trình độ, nếu những người làm công tác PC từ trung ương tới 

địa phương mà chưa có trình độ cử nhân về luật hành chính, luật kinh tế… thì sẽ 
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rất khó khăn vì trình độ tiếp thu và kinh nghiệm học tập của họ còn tương đối 

thấp điều này có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập bồi dưỡng của họ. 

Thứ hai, kinh nghiệm công tác cá nhân 

Nhìn chung tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác PC 

ngành LĐ-TBXH chưa cao; kiến thức, KN nghiệp vụ công tác PC còn hạn chế. 

Một bộ phận cán bộ chậm đổi mới tư duy, thiếu chủ động, sáng tạo trong thực 

thi nhiệm vụ.  

Kinh nghiệm công tác cá nhân của CBPC sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết 

quả bồi dưỡng của họ. Đối với những người có tác phong làm việc khoa học, 

cẩn thận chu đáo thì việc học tập bồi dưỡng nhằm tăng cường năng lực đối với 

họ không khó. Đối với nhóm này việc quan trọng là tổ chức các khóa học thiết 

thực được tổ chức khao học sẽ đêm lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên với những CBPC  

chưa có nhiều kinh nghiệm công tác, tác phong chậm chạm, bảo thủ, không chủ 

động tích cực trong công tác thì cũng sẽ có nhiều khó khăn khi tham gia các 

khóa bồi dưỡng tăng cường năng lực về công tác PC. Đối với nhóm này việc bồi 

dưỡng cần gần gũi với công tác hàng ngày bên cạnh đó chương trình bồi dưỡng 

cần được xây dựng đơn giản, dễ hiểu, quan trọng là huấn luyện thực hành để họ 

có thể biết cách làm và thay đổi hành vi trong công tác. 

1.1.4.2. Nhân tố bên ngoài  

Thứ nhất, tình hình cải cách hành chính và nhận thức của lãnh đạo 

Tình hình cải cách hành chính và nhận thức của lãnh đạo về công tác PC 

ngành LĐTBXH là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đối với việc tăng cường năng lực 

cho các tổ chức PC. Hiện nay, ở một số cơ quan đơn vị ngành LĐTBXH ở các 

địa phương  nhận thức của lãnh đạo về công tác PC chưa thực sự đầy đủ do đó 

họ chưa tạo điều kiện xây dựng và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PC tại đơn vị. Ở một số một địa 

phương khác tuy lãnh đạo có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan 

trọng, chức năng, nhiệm vụ của công tác PC nhưng họ không quan tâm, chỉ đạo, 

điều hành kịp thời và đưa ra các quyết sách phù hợp để nâng cao chất lượng của 

đội ngũ làm công tác PC của ngành. 

Thứ hai, môi trường gia đình, hoàn cảnh kinh tế của CBPC cũng là 
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những yếu tố có ảnh hưởng đến công tác tăng cường năng lực cho các tổ chức 

nói chung và cán bộ PC nói riêng. Trong bối cảnh hiện nay, tiền lương và thu 

nhập của CBPC  cấp tỉnh/thành phố còn thấp  so với nhu cầu, do đó đôi khi họ 

chưa thể chuyên tâm vào việc bồi dưỡng năng lực của bản thân. 

Thứ ba, các yếu tố khác ảnh hưởng đến tăng cường năng lực công tác PC  

Đội ngũ PC ngành LĐ-TBXH hiện nay đang phải đảm nhiệm nhiều việc 

khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau; đòi 

hỏi người làm công tác PC không những phải hiểu biết sâu về PL mà còn phải 

có trình độ, kinh nghiệm hiểu biết về các lĩnh vực khác liên quan. Trong khi đó, 

Nhà nước lại chưa có cơ chế, chính sách thích hợp để khuyến khích, động viên 

đối với cán bộ làm công tác PC. Dó đó, việc tìm kiếm và thu hút những đối 

tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu làm công tác PC ở trung ương 

và các địa phương lại càng thêm phần khó khăn. Nhiều người công tác lâu năm 

trong ngành, có kinh nghiệm, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc 

lại thường chuyển sang làm công tác khác có chế độ ưu đãi tốt hơn. 

 Điều này khiến cho đội ngũ làm công tác PC ngành LĐ-TBXH đã hạn 

chế về số lượng và chất lượng nay lại càng khó khăn hơn; một số tổ chức PC ở 

các địa phương vốn đã thiếu cán bộ, công chức có kinh nghiệm lại càng thiếu. 

Đặc biệt với chế độ, chính  sách như hiện nay, các địa phương rất khó khăn 

trong việc thu hút và “giữ chân” đội ngũ cán bộ, công chức viên chức PC có 

năng lực làm việc lâu dài. 

1.2. Cơ sở thực tiễn về tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế 

1.2.1. Kinh nghiệm trong nước và ngoài nước về tăng cường năng lực các tổ 

chức pháp chế 

1.2.1.1. Kinh nghiệm về tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế ở một số 

nước điển hình 

❖ Ở Singapo: 

Singapo là một đất nước hẹp, ít tài nguyên dân số chỉ có khoảng 3 triệu 

người, nhưng kinh tế xã hội phát triển tương đối cao, thu nhập bình quân đầu 

người đạt hơn 24.000USD/1 năm. Có nhiều nguyên nhân cắt nghĩa sự thành 
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công của Singapo nhưng có một nguyên nhân cơ bản và quan trọng là tại đất 

nước này công tác đào tạo bồi dưỡng và tuyển chọn công chức được coi là một  

trong những quốc sách hàng đầu. [11] 

Thực hiện ý tưởng coi con người là yếu tố then chốt để phát triển quốc 

gia, Singapo đưa ra những nguyên  tắc và chính sách đào tạo bồi dưỡng công 

chức làm công tác PC như sau: 

- Chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức PC 

+ Một công chức mỗi năm phải được đào tạo bồi dưỡng tối thiểu 100 giờ. 

+ Thực hiện đào tạo bồi dưỡng liên tục, phát triển nguồn nhân lực 

nhằmmục đích đưa nền hành chính dịch vụ công của Singapo đứng vào hàng 

đầu thế giới. 

+ Các công chức Nhà nước đều phải được bình đẳng trong đào tạo bồi 

dưỡng để nhằm mục đích: tất cả công chức Nhà nước đều đóng góp cho sự phát 

triển của nền hành chính Singapo. 

- Quy trình học tập của công chức 

Trách nhiệm của cơ quan cũng như người đứng đầu cơ quan là phải đảm 

bảo cho công chức được đào tạo bồi dưỡng những vấn đề có liên quan đến công 

việc của họ theo định kỳ hàng năm. Do đó công chức phải liệt kê lộ trình học tập 

của mình trong một năm về các vấn đề: Học khóa nào, kỹ năng gì, kiến thức gì... 

- Các thức xác định lộ trình được tiến hành xác định như sau: 

 Thủ trưởng trực tiếp của công chức xem bảng đánh giá một năm công tác 

của công chức, qua đó hướng cho công chức những nội dung cần học. Việc làm 

này cũng có thể được tiến hành bằng cách thủ trưởng phối hợp với công chức 

cùng xác định lộ trình trên cơ sở kiểm điểm công việc 6 tháng đầu năm, hoạch 

định công việc 6 tháng công việc còn lại để khẳng định những kỹ năng, kiến 

thức cần học hỏi. 

Mặt khác, thủ trưởng cơ quan xem xét hoạt động quá khứ và những công 

việc cần thực hiện trong tương lai để xác định lộ trình học của công chức trong 

cơ quan cho phù hợp với hoạt động của cơ quan. 

Trong quá trình đào tạo bồi dưỡng phải luôn luôn quan tâm đến 2 yếu tố: 
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Mục tiêu của cơ quan và ý định tương lai của công chức. Quy trình đào tạo bồi 

dưỡng công chức được tiến hành theo 5 cấp độ khác nhau: 

Thứ nhất:  Đào  tạo dẫn nhập giống như đào tạo về văn hóa cho công 

chức mới vào làm việc ở cơ quan nhằm giúp họ nắm được tổ chức của cơ quan 

và những công việc cụ thể, thời gian đào tạo được bắt đầu từ tháng đầu công 

chức đến làm việc ở cơ quan. 

Thứ hai: Đào tạo cơ bản nhằm giúp công chức PC làm tốt công tác 

chuyên môn của mình. Chương trình này được thực hiện trong năm đầu khi 

công chức vào làm việc ở cơ quan. Chương trình này đào tạo 2 kỹ năng:  

+ Kỹ năng chung của công chức như viết, trình bày vấn đề, cách quản lý, 

cách giải quyết công việc nhằm hỗ trợ quá  trình làm việc. 

+ Kỹ năng riêng phụ thuộc vào tính chất công việc của công chức và công 

việc của cơ quan. 

Thứ ba: Đào tạo nâng cao nhằm bổ sung kiến thức để giúp công chức làm 

việc tốt hơn công việc chuyên môn của mình. Đào tạo nâng cao được tiến hành 

sau khi công chức đã làm việc từ 2-3 năm ở một công sở. Nội dung chương trình 

là học hỏi kinh nghiệm của những công chức trong cùng cơ quan cũng như kinh 

nghiệm của cơ quan khác có lợi cho cơ quan mình. Hình thức học theo kiểu bán 

kiến thức: Học qua hội thảo, qua làm việc với cơ sở hay qua việc đi tham quan 

thực tế. 

Thứ tư: Đào tạo mở rộng nhằm giúp công chức PC có thể làm những việc 

có liên quan đến công việc của mình cũng như làm công việc khác của công sở 

mình. Đào tạo mở rộng dành cho công chức sau khi đã làm việc ở công sở từ 4-6 

năm. Mục đích của đào tạo mở rộng là tạo khả năng "đa năng" cho công chức 

PC, giúp công chức PC hiểu và thông cảm với công việc của các công chức 

khác. Sau khi công chức đã được đào tạo mở rộng, xét cơ cấu tổ chức, cơ quan 

có thể bổ nhiệm họ đi làm việc khác. 

Thứ năm: Đào tạo tiếp tục được tiến hành sau khi công chức PC đã có 

thời gian làm việc ít nhất là 6 năm. Chương trình đào tạo nhằm giúp công chức 

cập nhật những kiến thức mới, nâng cao khả năng làm việc lâu dài của công 

chức. Chương trình cũng có thể đào tạo những kiến thức, kỹ năng chưa liên hệ 
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trực tiếp đến công việc những sau này sẽ hữu dụng (ví dụ như tin học, ngoại 

ngữ). Tính chung cả 5 cấp độ đào tạo, có tới 60% nội dung đào tạo gắn với công 

việc trực tiếp của công chức; 40% là nội dung đào tạo mở rộng, nâng cao. Qua 

đó, công chức PC không chỉ có thể làm tốt công việc của mình, mà còn có cơ 

hội cho thăng  tiến. 

Về kinh phí đào tạo: 

Năm 1997 Singapo đã xây dựng quỹ phát triển kỹ năng, nhằm khuyến 

khích đào tạo những người đang làm việc và đào tạo lại những nhân viên dôi dư 

sau khi sắp xếp lại tổ chức. Theo luật đóng góp vào quỹ này, mỗi một tổ chức 

hay công ty sử dụng nhân công đầu phải đóng góp 2% lương tháng của từng 

nhân viên có thu nhập từ 1000 đô la Singapo trở xuống. Nếu người công chức 

nói chung và công chức PC nói riêng được đi đào tạo, một phần kinh phí sẽ do 

quỹ này cấp, phần còn lại nền công vụ trả. Các Bộ của Singapo cũng có kinh phí 

dành cho đào tạo nhân viên và có độ linh hoạt rất cao trong việc cử người đi học 

tại những nơi đáp ứng yêu cầu của họ (Nguyễn Thu Hương, 2004). 

❖  Ở Trung Quốc: 

Sau gần ba mươi năm cải cách mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã có 

những bước tiến vượt bậc. Chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ khá linh hoạt 

theo nguyên tắc thiếu gì bồi dưỡng nấy, không bồi dưỡng không đề bạt của Đảng 

và nhà nước Trung Quốc đã góp phần đáng kể vào thành tựu chung đó:[11] 

- Những người mới tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước nói chung, đặc biệt 

đối người làm công tác PC nói riêng trước khi nhận công tác phải qua một lớp học 

bắt buộc và phải đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối khóa học. 

- Mỗi chức danh trước khi bổ nhiệm vào một cương vị mới phải qua một lớp 

bồi dưỡng ít nhất là 3 tháng (tối đa là 1 năm) tại các Học viện theo hướng dẫn của 

Ban tổ chức Trung ương và phải có chứng chỉ về kết quả học tập. 

- Cán bộ đương nhiệm, mỗi năm phải dành thời gian ít nhất là 120 tiết để 

bồi dưỡng cập nhật kiến thức. 

Về nội dung đào tạo: Việc đào tạo cán bộ công chức, viên chức PC của 

Trung Quốc luôn được kết hợp đồng thời cả về kinh tế học, chính trị học luật và 
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chuyên ngành. Ngoài ra tin học, ngoại ngữ cũng là những môn học được coi trọng 

trong các khóa đào tạo. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức ở Trung Quốc 

được tiến hành trên cơ sở có quy hoạch phân công, phân cấp nghiêm ngặt. 

- Cán  bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp do trường Đảng ở Trung ương đảm 

nhiệm. 

- Cán bộ PC do Bộ Tư pháp và các Học viện khác đảm nhiệm. 

- Hệ thống Học viện của các ngành chuyên đào tạo cán bộ chuyên môn của 

ngành mình. 

Để để nhanh tiến trình hội nhập, nhanh chóng tiếp thu và vận dụng các 

thành tựu khoa học kỹ thuật của nhân loại, Trung Quốc khuyến khích và tạo 

điều kiện thuận lợi để cán bộ viên chức đi tham quan, học tập ở nước ngoài với 

hình thức dài hạn và ngắn hạn (Nguyễn Thu Hương, 2004). 

❖  Ở Inđônêxia: 

Công tác đào tạo công chức PC cho nền công vụ ở Inđônêxia bao gồm 2 

nội dung chính: Đào tạo tiền công vụ và đào tạo qua công việc(tại chức).[6] 

- Đào tạo tiền công vụ: là quá trình đào tạo dành cho tất cả những người sẽ là 

công chức PC, quá trình này giúp họ hiểu rõ về loại hình công việc mà họ sẽ làm, 

cũng như cách thức làm việc. Đây là một loại hình đào tạo bắt buộc và học viên 

phải qua thời kỳ kiểm tra cuối khóa. Nếu học viên nào không đạt yêu cầu sẽ phải 

học lại một khóa khác. Không đạt lần thứ hai thì buộc phải bãi nhiệm. 

- Đào tạo qua công việc: Quá trình này nhằm nâng cao kiến thức và năng lực 

của công chức PC thực thi công việc của mình hiệu quả hơn. Mặt khác quá trình 

này cũng là điều kiện để đề bạt công chức lên các chức danh quản lý cao hơn. 

Học viện hành chính quốc gia (LAN) Inđônêxia là cơ quan quản lý chung 

toàn bộ chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo công chức PC cho cả nước 

đồng thời cũng chịu trách nhiệm việc phát triển cơ cấu hành chính. Giám sát và 

tư vấn cho các cơ quan trung ương và địa phương về đào tạo công chức. 

Công tác giáo dục và đào tạo của chính phủ bao gồm: hành chính chung, 

cơ cấu, chức năng và kỹ thuật. Quy định này bao gồm 4 loại hình: 

- Hành chính chung (ADUM) 
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- Khóa quản lý trung cấp (SPAMA) 

- Khóa quản lý trung cao (SPAMEN) 

- Khóa quản lý cao cấp (SPATI) 

Các chương trình giáo dục và đào tạo công chức trong nước: 

- Chương trình tiền công vụ được thực hiện ở từng bộ và cơ quan trung 

ương dưới sự giám sát của LAN thực hiện cho tất cả các Bộ và cơ quan trung 

ương. LAN cũng phối hợp để cho người tập  sự cố thể  tham dự chương trình  

tiền công vụ do Bộ hay cơ quan trung ương khác tổ chức. 

- ADUM và SPAMA do từng bộ phận hay cơ quan trung ương tổ chức 

dưới sự giám sát của LAN. Cũng giống như chương trình tiền công vụ, một 

công chức có thể tham dự ADUM và SPAMA do bộ hay cơ quan trung ương 

khác tổ chức. 

- SPAMEN, SPATI và khoa giáo dục và đào tạo lãnh đạo quốc gia do 

LAN tổ chức  và thực hiện. 

- Việc giáo dục và đào tạo chức năng do ngành hay cơ quan chịu trách 

nhiệm về mặt chức năng đối với việc phát triển nên các chức danh, chức năng do 

LAN giám sát và phối hợp.  

- Giáo dục và đào tạo chức năng do từng bộ phận, cơ quan hợp tác thực hiện 

với cơ quan ngành chuyên sâu về nghiệp vụ cụ thể đó, dưới sự giám sát của LAN. 

Ngoài ra mỗi bộ, cơ quan có thể cử công chức của mình đi học ở các cơ 

sở đào tạo (Với các chương trình ngắn hạn), hay cao học (với các chương trình 

dài hạn) của nhà nước hay tư nhân. 

Các chương trình ngoài nước: 

Đây là chương trình rất được quan tâm ở hầu khắp các quốc gia, chính phủ  

Inđônêxia cũng rất coi trọng việc cử công chức đi học tập tại nước ngoài theo các 

chương trình học bổng do các nguồn trong nước hoặc các nhà  tài trợ. 

Giáo dục và đào tạo công vụ là một bộ phận quan trọng trong phát triển 

nguồn nhân lực, trong tổng thể phát triển bộ máy nhà nước và phát triển quốc 

gia. Nhận thức được tầm quan trọng này, chất lượng đào tạo công chức 

Inđônêxia có nhiều thay đổi góp phần vào việc đổi mới nền công vụ (Nguyễn 

Thu Hương, 2004). 
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❖ Ở Philippin: 

Ban công vụ Philippin đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình 

quản lý nhân sự thích hợp để giúp cho các công chức các ngành nói chung và 

công chức PC nói riêng nhận thức và phát huy hết tiềm năng của mình với tư 

cách cá nhân và tổ chức.[5] 

Thông qua cơ quan phát triển nguồn nhân lực, Ban công vụ xây dựng các 

chính sách, tiêu chuẩn, chương trình, các nguồn lực của đội ngũ công chức. Mỗi 

cơ quan của chính phủ phải chuẩn bị một kế hoạch phát triển chức nghiệp và nhân 

sự để gửi đến ban công vụ, sau đó ban này tổng hợp lại thành kế hoạch quốc gia 

làm căn cứ cho các hoạt động phát triển nhân lực trong bộ máy Chính phủ. Kế 

hoạch này bao gồm các điều khoản về khuyến khích công tác: Đánh giá  thực thi 

công tác; đào tạo tại chức; các học bổng trong và ngoài nước.[5] 

Các chương trình đào tạo do Ban Công vụ tổ chức bao gồm: 

- Chương trình giới thiệu: Chương trình này dành cho những người mới 

vào bộ máy cơ quan PC của Chính phủ. 

- Chương trình định hướng: Chương trình nhằm cung cấp thông tin cho 

các công chức mới vào cơ quan về các chương trình, hoạt động của Chính phủ 

và nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như quyền lợi của họ. 

- Chương trình tái định hướng giới thiệu các nghĩa vụ và trách  nhiệm 

mới, chính sách và chương trình hiện nay cho các công chức đã có thâm niên 

nhất định trong công vụ. - Chương  trình chuyên môn khoa học, kỹ thuật: Đề cập 

tới các khóa về các lĩnh vực chuyên môn, khoa học và kỹ thuật nhằm nâng cao 

kiến thức cho các công chức cấp độ thứ nhất (là các công chức mới được tuyển 

dụng vào các tổ chức PC) trong chức nghiệp của mình. 

- Chương trình phát triển nhân viên: Bao gồm các khóa học nhằm duy trì 

trình độ năng lực cao về các kỹ năng cho các công chức cấp độ thứ nhất. 

- Chương trình phát triển quản lý trung cấp: Bao gồm các khóa dành cho 

các trưởng phòng, ban và tương  đương về các kỹ năng hành chính và quản lý 

nhằm chuẩn bị điều kiện để họ đón nhận những trách nhiệm cao hơn. 

- Chương trình phát triển thẩm mỹ: Chương trình nhằm mục đích đề cao 

các giá  trị của công vụ, làm cho công vụ mang tính lịch thiệp và hiệu quả. 

- Chương trình phát triển điều  hành dành cho các quan chức cấp cao. 

Các chương trình học bổng bao gồm các hình thức sau: 
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- Đào tạo thạc sĩ trong nước 

          - Chương trình đi nghiên cứu ngắn hạn cho các trưởng phòng, ban, thông 

qua quỹ hợp tác phát triển của Canada. 

            Về đào tạo dài hạn Trường Đại học tổng hợp Philippin có riêng một Viện 

hành chính. Hàng năm Viện mở các khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về PC cho các 

đối tượng học viên muốn nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này (Nguyễn Thu 

Hương, 2004). 

1.2.1.2. Kinh nghiệm của một số Bộ, ngành 

❖  Ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Vụ Pháp chế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập 

từ năm 2003, đến năm 2007, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hợp nhất với Vụ Pháp chế - Bộ Thuỷ sản thành Vụ Pháp chế - Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn mới. Vụ Pháp chế không có tổ chức phòng. Để 

quản lý công việc của Vụ, Vụ phân công cán bộ công chức theo tổ chuyên môn 

(Tổ tổng hợp, Tổ rà soát văn bản, Tổ kiểm tra văn bản, Tổ tuyên truyền phổ biến 

pháp luật và Tổ kiểm tra thực hiện pháp luật), mỗi tổ do một đồng chí lãnh đạo 

Vụ phụ trách. Vụ Pháp chế (mới) có 26 công chức, trong đó có 02 tiến sỹ, 06 thạc 

sỹ, 05 đồng chí có hai bằng đại học và 02 đồng chí đang theo học thạc sỹ luật. [5] 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 03 Tổng cục (Tổng cục 

Thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ lợi và Tổng cục Lâm nghiệp). Tại 03 Tổng cục không 

có tổ chức pháp chế chuyên trách. Công tác pháp chế được giao cho Văn phòng 

Tổng cục kiêm nhiệm. Do vậy, tổ chức pháp chế Tổng cục không đảm bảo về cơ 

cấu tổ chức và cán bộ, cũng như năng lực triển khai các hoạt động pháp chế. 

- Tại các Cục thuộc Bộ (Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục 

bảo vệ thực vật, Cục Chế biến thương mại nông lâm sản và nghề muối, Cục Quản 

lý xây dựng công trình, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản) không có phòng pháp chế chuyên trách.  

Tuy nhiên trong những năm qua, công tác PC của ngành luôn được Bộ 

quan tâm. Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp 

tập huấn tăng cường năng lực, nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ Vụ Pháp chế, cán 

bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ thuộc Sở Nông 
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nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Trung bình mỗi năm tổ 

chức từ 3 đến 5 lớp, mỗi lớp có từ 30 đến 40 học viên. Do vậy, hoaṭ đôṇg pháp 

chế của ngành có nhiều chuyển biến tích cực, một số kết quả như:[5] 

- Tổ chức thực hiện cải cách hành chính về thể chế hàng năm theo đúng 

kế hoạch đã được phê duyệt;  

- Phối hợp với Tổ đề án ”30” của Bộ thẩm định kết quả rà soát, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính của các đơn vị. Theo dõi, đôn đốc tham gia sửa đổi, bổ 

sung các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính có quy định liên 

quan đến thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn 

bản QPPL, thủ tục hành chính. Cùng với dự án Stofa rà soát và đề xuất nội dung 

sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo tăng cường năng 

lực các tổ chức PC ngành nông nghiệp cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế như: 

- Nhận thức của một số lãnh đạo và cán bộ công chức về công tác pháp 

chế còn hạn chế, chưa đầy đủ, chưa thấy hết vai trò, vị trí của công tác này trong 

việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị. Do vậy, 

các đơn vị còn thiếu chủ động trong công tác pháp chế, còn tình trạng kiêm 

nhiệm, lồng gép công tác pháp chế vào các mặt công tác khác. 

- Về chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Kinh nghiệm, kiến thức thực tế quản lý ngành của một số cán bộ còn 

hạn chế; 

+ Khả năng tiếp cận với luật pháp quốc tế còn nhiều hạn chế; 

+ Việc triển khai một số nghiệp vụ pháp chế gặp khó khăn như: thiếu kỹ 

năng, nghiệp vụ đánh giá tác động văn bản QPPL theo Luật Ban hành văn bản 

QPPL năm 2008; thiếu văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra thực hiện pháp 

luật; thiếu kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ cơ sở dữ liệu cho công tác kiểm tra văn 

bản; chưa có Luật Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; 

+ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế về chất 

lượng soạn thảo một số văn bản, còn tình trạng chậm tiến độ ban hành văn bản 
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so với kế hoạch được duyệt. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa thực 

sự đi vào chiều sâu, mới đáp ứng một phần nhu cầu cần tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật của ngành. Công tác rà soát, hệ thống hoá được quan tâm thực hiện 

nhưng chưa có tính tổng thể, chưa có hệ cơ sở dữ liệu và chưa quy chuẩn trong 

việc công nhận, khai thác, sử dụng hệ cơ sở dữ liệu. Công tác kiểm tra thực hiện 

pháp luật còn hạn chế về phạm vi và chất lượng kiểm tra. Công tác kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật hạn chế ở khâu xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật 

và kiểm tra chuyên đề theo lĩnh vực và địa bàn. 

- Về kiện toàn tổ chức, nhân sự: 

+ Tổ chức pháp chế tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chưa được tổ chức theo hướng độc lập, chuyên trách. 

+ Cán bộ làm công tác pháp chế nếu được đào tạo về luật thì còn thiếu 

kiến thức chuyên ngành, nếu được đào tạo về chuyên ngành thì thiếu kiến thức 

về luật.  

+ Nhà nước chưa có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho cán bộ pháp chế, mức 

lương và thu nhập còn thấp dẫn đến tình trạng một số cán bộ chưa yên tâm công tác 

(riêng năm 2008 có 02 cán bộ Vụ Pháp chế xin thôi việc để làm cho doanh nghiệp). 

❖ Ở Bộ Tài chính: 

Những năm gần đây công tác pháp chế tại Bộ Tài chính đã được củng cố, 

kiện toàn về tổ chức và đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy hiệu quả, vai trò 

của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể hiện ở việc đã từng 

bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính với nhiều dự án Luật, Pháp lệnh 

và hàng trăm  văn bản QPPL về các lĩnh vực ngân sách, thuế, hải quan, ngân 

hàng, chứng khoán…, được xây dựng, ban hành đáp ứng yêu cầu quản lý phát 

sinh. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

cũng đã được triển khai khá toàn diện và đi vào nề nếp; công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật đựơc quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong 

phú, hiệu quả. Tuy nhiên, trứớc yêu cầu nhiệm vụ mới cũng đặt ra không ít 

thách thức đòi hỏi phải có giải pháp để vượt qua. Vì vậy, để tăng cường năng 

lực cho các tổ chức PC, Bộ Tài chính đã đưa hai nội dung chính cần đào tạo, tập 

huấn theo các năm như: (1) Những yêu cầu đặt  ra đối với công tác pháp chế Tài 
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chính trong tình hình mới; (2) Nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiện toàn và nâng cao 

vị trí, vai trò hiệu quả hoạt động của Pháp chế Tài chính.[5] 

(1) Trong việc lập chương trình Pháp luật: Đã thực hiện gắn với chức 

năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý ngành Tài chính trong tình hình mới để 

Chương trình Pháp luật đảm bảo tính thực tiễn và khả thi. Đồng thời, tăng cường 

và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính với các đơn vị 

thuộc Bộ trong công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thực 

hiện đúng tiến độ của Chương trình. 

(2) Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: để nâng cao 

hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, công tác soạn thảo văn bản quy phạm 

pháp luật phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, 

thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và quy chế của Bộ, nhất là 

trong việc  báo cáo đánh giá tác động của văn bản. Trong quá trình soạn thảo 

văn bản, cần chú trọng  đến nội dung cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, 

cần tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và đổi mới hình thức thẩm định văn bản 

để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. 

(3) Về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm 

pháp luật; cần xác định kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm 

pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị trong thực hiện chức năng quản lý của mình tại Nghị định số 

40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 về công tác kiểm tra việc 

thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế toán.  

(4) Về công tác theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; để đảm 

bảo việc thi hành pháp luật một cách nghiêm túc và thống nhất, góp phần nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật, cần phải sớm tổ chức triển khai và thực hiện có 

nề nếp, việc theo dõi, đánh giá thi hành Pháp luật trong lĩnh vực Tài chính theo 

đúng quy định của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 1987/QĐ-

TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”; Thông tư số 
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03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác theo dõi 

thi hành pháp luật. Trong đó cần chú trọng đánh giá  tính đồng bộ, khả thi của 

văn bản và tính tuân thủ của đối tượng thực hiện cũng như tác động của văn bản 

quy phạm pháp luật với đời sống xã hội. 

❖ Ở ngành Ngân hàng: 

Tổ chức pháp chế trong ngành Ngân hàng được hình thành từ rất sớm, 

cùng với sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tiền thân là 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam). Được thành lập vào năm 1951 với mô hình là 

ngân hàng một cấp, chức năng chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(NHNN) là thực hiện quản lý và điều tiết lưu thông tiền tệ; kinh doanh tiền tệ và 

dịch vụ ngân hàng. Trong thời kỳ này, bộ phận pháp chế có vai trò tham mưu 

cho Ban lãnh đạo NHNN trong việc thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

ngân hàng, đồng thời tư vấn cho Ban lãnh đạo NHNN trong việc thực hiện chức 

năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. [5] 

Tại Ngân hàng Nhà nước, Vụ Pháp chế đã được thành lập theo Quyết định 

số  131/QĐ-NH9 ngày 29/07/1992 của Thống đốc NHNN với nhiệm vụ là đơn 

vị tham mưu giúp Thống đốc NHNN thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp 

luật trong ngành ngân hàng. Như vậy, có thể thấy rằng cơ cấu tổ chức Pháp chế 

NHNN đã hoàn thiện trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 94/1997/NĐ-

CP ngày 06/09/1997 về tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ. Chức năng của Vụ Pháp chế ngày càng được hoàn thiện phù 

hợp với cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước đã lần lượt ban hành các Quy chế tổ chức và hoạt động Vụ Pháp 

chế (Quyết định số 183/QĐ-NH ngày 12/09/1992; Quyết định số 205/QĐ-

NHNN9 ngày 11/06/1998; Quyết định số 412/1999/QĐ-NHNN9 ngày 

17/11/1999). Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên, Vụ Pháp chế được cơ 

cấu thành 03 phòng: Phòng Tổng hợp và tuyên truyền pháp luật, Phòng Tư vấn 

pháp luật và Phòng Xây dựng pháp luật, chỉ đạo, điều hành chung là Vụ trưởng 

Vụ Pháp chế, mỗi phòng đều được phụ trách chuyên môn bởi 01 Phó Vụ trưởng. 

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chú trọng đến việc đảm bảo 

các điều kiện và không ngừng nâng cao năng lực và kiện toàn cho tổ chức và 

hoạt động của Vụ Pháp chế, đặc biệt là công tác nhân sự. Từ năm 2004 đến cuối 
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năm 2009, Ngân hàng Nhà nước đã tuyển thêm 11 cán bộ làm công tác chuyên 

môn tại các Phòng.  Hiện nay, Vụ Pháp chế NHNN có 29 cán bộ, trong đó có 13 

cán bộ có trình độ thạc sỹ Luật, 15 cán bộ là cử nhân Luật.  

Tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại thực hiện 

chức năng kinh doanh thì tổ chức pháp chế cũng được tách ra và hình thành các 

phòng, bộ phận pháp chế giúp các tổ chức tín dụng trong việc kinh doanh tiền tệ 

bằng pháp luật, theo pháp luật. Chức năng chính của bộ phận pháp chế là: (i) 

Xây dựng các văn bản để thực hiện hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ của các ngân 

hàng; (ii) Tư vấn cho Ban lãnh đạo ngân hàng những vấn đề pháp lý trong hoạt 

động ngân hàng; (iii) Đầu mối trong việc kiểm soát việc tuân thủ các quy định 

pháp luật. Tuy vậy, công tác tăng cường năng lực cho các tổ chức pháp chế 

ngành ngân hàng cũng vấp phải nhiều khó khăn, vướng mắc như: 

Thứ nhất, về mô hình tổ chức và nhận thức của Ban lãnh đạo tại các tổ 

chức tín dụng  đối với công tác pháp chế: 

- Theo thông lệ trên thế giới và thực tế tại các ngân hàng hiện đại, bộ phận 

Pháp chế và Tuân thủ là một bộ phận thuộc “Middle Office – Quản trị rủi ro” 

nắm vai trò là người “gác gôn”, ngăn ngừa các rủi ro pháp lý cho ngân hàng. Ở 

nước ta hiện nay, chức năng pháp chế và tuân thủ tại các tổ chức tín dụng được 

phân tách và chia sẻ cho hai bộ phận là Pháp chế và Kiểm tra nội bộ. Tại các tổ 

chức tín dụng, bộ phận pháp chế hầu như chỉ được xếp vào khỗi hỗ trợ, vì vậy 

trong một chừng mực nào đó, công tác pháp chế vẫn chưa được đánh giá nhìn 

nhận và ghi nhận đúng với tầm mức của nó. Chính vì với vị thế hỗ trợ dẫn đến 

không ít trường hợp pháp chế hoặc (i) rơi vào thế bị động (chỉ đến phút chót, khi 

sự việc có vấn đề thì mới được tham gia để giải quyết, xử lý hậu quả - làm mất 

đi ý nghĩa căn bản của pháp chế là phòng ngừa nguy cơ xảy ra rủi ro ngay từ 

đầu); (ii) ý kiến của pháp chế chỉ là mang tính thủ tục, mang tính hình thức. 

-  Mặc dù, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2004/NĐ-CP về công 

tác pháp chế doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên việc 

triển khai hoạt động pháp chế tại các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh 

vực khác nhau gặp phải những khó khăn do chưa có định hướng chung về mô 

hình, tiêu chuẩn.  Hiện tại, các tổ chức tín dụng đều có bộ phận pháp chế riêng 
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nhưng lại được tổ chức theo các cách thức, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, 

chưa có sự thống nhất. 

Mặt khác, việc triển khai bộ phận pháp chế tại các đơn vị như công ty, các 

chi nhánh và văn phòng đại diện còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức vai trò 

của bộ phận pháp chế tại mỗi đơn vị chưa đúng đắn. Hiện nay, bộ phận pháp chế 

mới được tổ chức tại cấp trung ương thuộc Trụ sở chính và hoạt động đúng với 

chức năng chuyên trách pháp chế, dẫn đến khối lượng công việc quá tải và hiệu 

quả không cao do không nắm bắt hết thực tiễn. 

Thứ hai, về tính chất công việc:  

- Các hoạt động liên quan đến pháp lý tại các tổ chức tín dụng như rà soát 

hồ sơ pháp lý của khách hàng, soạn thảo các hợp đồng, đăng ký giao dịch bảo 

đảm,… không được bộ phận chuyên nghiệp thực hiện nên tiềm ẩn nhiều rủi ro 

pháp lý trong quá trình tác nghiệp. Việc giám sát tuân thủ quy định của pháp 

luật theo đó cũng khó khăn hơn đối với các cán bộ pháp chế. 

- Hoạt động dự báo thay đổi chính sách pháp luật cũng chưa được Vụ 

Pháp chế Ngân hàng Nhà nước cũng như bộ phận pháp chế các tổ chức tín dụng 

thực hiện hiệu quả. Một phần do yếu tố chủ quan khi lực lượng nhân sự còn 

thiếu hụt về số lượng và kinh nghiệm, một phần do cơ chế chia sẻ thông tin chưa 

được nhanh chóng và kịp thời. 

Thứ ba,về năng lực, trình độ của cán bộ, cơ chế đào tạo:  

Mặc dù hàng năm các cán bộ pháp chế ngành ngân hàng được cử đi đào 

tạo về kỹ năng chuyên môn và ngoại ngữ, nhưng hiện nay, cán bộ pháp chế các 

ngân hàng khác nói chung còn rất hạn chế trong khả năng làm việc trực tiếp 

bằng tiếng Anh. Trong đàm phán hợp đồng, nhằm đảm bảo tính pháp lý, cán bộ 

pháp chế phải trực tiếp đàm phán hoặc tham gia đàm phán với đối tác nước 

ngoài rất nhiều và trong nhiều trường hợp không thể sử dụng người phiên dịch 

vì lý do bí mật kinh doanh hoặc thời gian không cho phép. Trong những trường 

hợp đó, việc buộc phải thuê tư vấn luật với kinh phí cao gây lãng phí nguồn lực 

rất lớn.  

❖ Ở Ủy ban Dân tộc: 
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Tổ chức pháp chế của Ủy ban Dân tộc được thành lập và hoạt động theo 

mô hình cấp Vụ. Sau khi được thành lập, bước đầu hoạt động của Vụ Pháp chế 

gặp một số khó khăn do công tác dân tộc có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực, cần 

có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành và địa phương. Hiện nay, Vụ Pháp chế Ủy 

ban Dân tộc có 08 biên chế. cơ cấu tổ chức gồm: 01 Vụ trưởng, 01 Phó vụ 

trưởng và 06 chuyên viên; hoạt động theo chế độ làm việc trực tuyến giữa thủ 

trưởng và chuyên viên, phối hợp giữa các chuyên viên với nhau để giải quyết 

công việc. 

Toàn bộ công chức của Vụ đều được đào tạo cơ bản, 100% công chức có 

trình độ chuyên môn cử nhân Luật, các công chức đều có tinh thần trách nhiệm 

cao, thường xuyên tự trau dồi, học hỏi kiến thức và tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ để 

nâng cao năng lực, kiến thức, bản lĩnh chính trị, đáp ứng đòi hỏi của công tác 

pháp chế. Tuy nhiên, cũng như các tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành, công 

tác pháp chế của UBDT cũng vấp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc 

nâng cao năng lực cho các cá nhân của tổ chức pháp chế. Nguyên nhân của 

những khó khăn này là do: [5] 

Thứ nhất, sự phối hợp công tác với các đơn vị liên quan: 

Sự phối hợp giữa các Vụ, đơn vị trong công tác pháp chế đôi khi còn chưa 

tốt. Một số văn bản quy phạm được giao cho các Vụ, đơn vị soạn thảo, nhưng 

trong quá trình soạn thảo không mời đại diện của Vụ Pháp chế tham gia từ đầu 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cá biệt có văn 

bản quy phạm pháp luật ban hành không qua Vụ Pháp chế thẩm định, dẫn đến 

những sai sót phải đính chính, sửa đổi, bổ sung. 

Thứ hai, việc xác định chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo: 

Theo Quyết định số 343/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 11 năm 2008 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thì Vụ được 

giao nhiệm vụ: “chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị xây dựng, trình Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
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tiêu chí xác định thành phần các dân tộc thiểu số; quy định việc xác định lại 

thành phần dân tộc theo yêu cầu của công dân và theo quy định của pháp luật”. 

  Đây là nhiệm vụ phức tạp, cần có nhiều thời gian nghiên cứu các tiêu chí 

xác định và xác định lại thành phần dân tộc một cách khoa học, đòi hỏi có sự 

phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành khác. Mặt khác, nhiệm vụ này ít liên 

quan đến công tác pháp chế, cán bộ của Vụ thiếu năng lực và kinh nghiệm về 

công tác này, nên Lãnh đạo Ủy ban cần  xem xét, phân công lại nhiệm vụ này 

cho hợp lý. 

1.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho các tổ chức pháp chế ngành Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

Từ kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, bất cập, cũng như các 

nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, bất cập trong hoaṭ đôṇg của các tổ 

chức pháp chế, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây: 

Thứ nhất, sự nhận thức đúng đắn và lãnh đạo sát sao của các cấp lãnh 

đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh là yếu 

tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm cho công tác pháp chế. Thực tiễn trong 

những năm qua cho thấy, nơi nào lãnh đạo nhận thức đầy đủ, lãnh đạo sâu sát về 

yêu cầu đào tạo, tăng cường năng lực triển khai công tác pháp chế thì nơi đó có 

nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc đề xuất xây dựng và thực hiện các 

chương trình, kế hoạch triển khai công tác pháp chế, trên cơ sở các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  

Thứ hai, tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức 

pháp chế là yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả của công tác pháp chế. Thực tế 

cho thấy, dù còn có những hạn chế về các nguồn lực bảo đảm, từ nhân lực đến 

vật lực nhưng với sự chủ động và tích cực của mình, các tổ chức pháp chế các 

bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành các kế 

hoạch về công tác pháp chế hàng năm, từ công tác xây dựng pháp luật, rà soát hệ 

thống hóa văn bản, kiểm tra và xử lý văn bản… với  chất lượng và hiệu quả 

đáng ghi nhận.  

Thứ ba, việc thành lập các tổ chức pháp chế chuyên trách ở các bộ, 

ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các doanh nghiệp nhà 
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nước thực sự là một bước đột phá, chính sự tồn tại của tổ chức pháp chế, với 

việc xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức pháp chế 

là cơ sở quan trọng cho việc triển khai công tác pháp chế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Thứ tư, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành, UBND 

cấp tỉnh, giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và giữa tổ 

chức pháp chế được tổ chức ở các cơ quan, các cấp có ý nghĩa quan trọng đối với 

việc phối hợp triển khai công tác pháp chế. Thực tiễn cho thấy, mối quan hệ phối 

hợp chặt chẽ trong công tác pháp chế giữa các cơ quan đã tháo gỡ được nhiều bất 

cập, tồn tại và khắc phục được nhiều khó khăn trong công tác pháp chế.  

Thứ năm, để công tác pháp chế đạt hiệu quả cao thì các cấp lãnh đạo, 

các cơ quan, doanh nghiệp cần có sự quan tâm và đầu tư lớn về nguồn nhân lực, 

từ cơ chế chính sách, chế độ đến có cơ chế thu hút cán bộ làm việc lâu dài, cán 

bộ có trình độ chuyên môn cao làm công tác pháp chế.  

Thứ sáu, việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo 

nâng cao năng lực triển khai các mặt công tác pháp chế, đặc biệt là các các 

chương trình xây dựng văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa văn bản; kiểm tra 

và xử lý văn bản QPPL… đến công tác thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh 

nghiệp là yếu tố quan trọng đảm bảo triển khai, cũng như nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả của công tác pháp chế. Bên cạnh đó, phân công trách nhiệm rõ ràng 

cho các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm các điều kiện, các nguồn lực cho 

công tác pháp chế, có cơ chế cụ thể để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện 

ở từng bước, từng giai đoạn cũng là những yếu tố quan trọng cho triển khai công 

tác pháp chế. 
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CHƯƠNG II 

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC PHÁP CHẾ NGÀNH 

LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

2.1. Quá trình hình thành và tổ chức bộ máy pháp chế ngành LĐ-TBXH 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt 

Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao 

động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ 

xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. 

Bộ được thành lập ngày 16 tháng 2 năm 1987 theo quyết định số 

782/HĐNN của Hội đồng Nhà nước hợp nhất hai Bộ: Bộ Lao động và Bộ 

Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó 

có Vụ Pháp chế. Vụ Pháp chế là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp 

luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và tổ chức thực hiện công 

tác pháp chế theo quy định của pháp luật, phân công của Bộ.  Ngày 25 tháng 06 

năm 2013 Bộ trưởng - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Quyết định Số: 947 /QĐ-LĐTBXH  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ pháp chế. Cơ cấu tổ chức của Vụ bao gồm:  

Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và một số công chức. Các phòng chức năng, 

gồm: Phòng Pháp chế lao động; Phòng Pháp chế xã hội; Phòng Pháp luật quốc 

tế; Phòng Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính.  

Theo đó, các tổ chức pháp chế (các Sở LĐTBXH và phòng LĐTBXH) ở 

các tỉnh/thành phố trên cả nước cũng được hình thành theo Thông tư liên tịch số 

10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Liên tịch Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã 

về lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội. Các Sở Lao động- Thương binh 

và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, 

quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành 

phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
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nghiệp vụ của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Hiện nay, hoạt động các tổ 

chức pháp chế tại cấp tỉnh/thành phố và cấp huyện không được tách riêng thành 

các phòng Pháp chế, hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm với công tác thanh tra và 

các công tác khác. Nhiệm vụ chủ yếu của các tổ chức pháp chế cấp tỉnh, huyện, 

xã là tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý thực hiện các 

chính sách và các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ vủa Vụ Pháp chế - Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định Số: 947 /QĐ-LĐTBXH, 

ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng - Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ 

pháp chế. 

Vụ Pháp chế - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ: 

 1. Về công tác xây dựng pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật của Bộ; lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng pháp 

luật dài hạn, hàng năm của Bộ; tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được 

phê duyệt; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo, sửa đổi, bổ sung 

Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo phân công của 

Bộ trưởng; hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

lao động cho các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; quy 

định việc cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật về lao động; 

c) Chủ trì thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị 

thuộc Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành; 

d) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật để Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

đ) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất với 

Bộ trưởng tham gia ý kiến với tư cách thành viên Chính phủ hoặc góp ý đối với 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi xin ý kiến; 

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị theo dõi, tổng kết và trình Bộ việc sửa 

đổi, bổ sung bộ luật, luật, pháp lệnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; 
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g) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng trong 

việc đàm phán, ký kết, gia nhập và báo cáo việc thực hiện các điều ước, thỏa 

thuận quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định 

của pháp luật. 

2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp 

điển hệ thống quy phạm pháp luật 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 

của Bộ và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau 

khi được phê duyệt; 

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm trình Bộ trưởng kết quả rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ và phương án xử 

lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không 

còn phù hợp; 

c) Chủ trì thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến 

ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. 

3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng kiểm tra và xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công 

và xã hội thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 

4. Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng kiểm soát thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của 

pháp luật. 

5. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Chủ trì lập chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, 

hàng năm trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi 

được phê duyệt; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; hướng dẫn, kiểm tra công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của các 

đơn vị thuộc Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
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c) Định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình 

hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Bộ trưởng. 

6. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện công 

tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, người 

có công và xã hội thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. 

7. Về công tác bồi thường của Nhà nước 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý 

nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có 

công và xã hội thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. 

8. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hướng dẫn chuyên 

môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức hoặc tham 

gia thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi trách 

nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với tổ chức pháp 

chế ở các Cục, Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và các doanh nghiệp mà Bộ là đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của 

Nhà nước tại doanh nghiệp. 

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ trưởng về các vấn 

đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bộ theo quy định 

của pháp luật. 

10. Chủ trì xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và tổ chức thực 

hiện sau khi được phê duyệt. 

11. Thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về 

pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật. 

12. Tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng công chức theo 

phân công của Bộ. 

13. Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về đánh giá tình hình công tác 

pháp chế trong ngành lao động, thương binh và xã hội. 

14. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với Bộ trưởng khen thưởng 

hoặc để Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, 

tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế. 
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15. Quản lý công chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của 

pháp luật và phân cấp của Bộ. 

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, các tổ chức pháp chế ngành LĐTBXH được hình thành thống 

nhất từ trung ương tới địa phương và được quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể 

theo phân cấp. 

2.2. Thực trạng năng lực của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH giai 

đoạn 2006-2015 

2.2.1. Về năng lực xây dựng văn bản  

Năng lực xây dựng văn bản là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với cán bộ 

làm công tác PC nói chung và cán bộ làm công tác PC ngành LĐ-TBXH nói 

riêng.Trong giai đoạn 2006-2016, công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà 

soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các tổ chức PC ngành LĐ-

TBXH có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống văn bản QPPL từng bước được 

hoàn thiện, phát hiện và xử lý nhiều văn bản không còn phù hợp, trái pháp luật, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy 

nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL 

ngành LĐ-TBXH trên địa bàn các tỉnh/thành phố trên cả nước nói chung, cấp 

huyện, cấp xã nói riêng. 

Kết quả phỏng vấn 100 cán bộ PC ngành LĐ-TBXH ở các cấp cho thấy: 

chỉ có 64% số người được phỏng vấn đánh giá năng lực của các cán bộ của các 

tổ chức PC ngành có khả năng hiểu rất tốt, tốt về hình thức, thể thức, các loại 

văn bản; 90% số người được phỏng vấn đánh giá cán bộ các tổ chức PC ngành 

có khả năng hiểu biết rất tốt, tốt về các thủ tục, trình tự xây dựng văn bản và 

81% có khả năng hiểu biết rất tốt, tốt về hệ thống pháp luật ngành LĐ-TBXH.  

Ngược lại, có tới 55% số người được phỏng vấn có ý kiến cho rằng cán bộ 

PC của các tổ chức PC không nắm rõ được những nhu cầu thực tiễn trước sự vận 

động của xã hội ứng dụng vào công tác xây dựng văn bản. Thực tế cho thấy, để 

công tác xây dựng văn bản của các tổ chức PC đạt hiệu quả cao thì cán bộ làm 

công tác PC cần phải nắm bắt rõ tình hình thực tế trong mỗi giai đoạn, mỗi thời 

điểm để ứng dụng vào công tác xây dựng văn bản phù hợp với điều kiện thực tế 
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khi ban hành văn bản. Với tỷ lệ người đánh giá năng lực của cán bộ các tổ chức 

PC có khả năng nắm rõ nhu cầu thực tiễn trước sự vận động của xã hội ứng 

dụng vào công tác xây dựng văn bản còn ở mức thấp như vậy đã cho thấy năng 

lực xây dựng văn bản của các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH trong những năm 

qua còn thiều hạn chế. 

Bảng 2.1. Tổng hợp ý kiến đánh giá về năng lực xây dựng văn bản của các 

tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH giai đoạn 2006-2016 

TT Nội dung 
Số ý 

kiến 

Rất tốt Tốt Không tốt 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

1 
Khả năng hiểu rõ về 

hình thức, thể thức, các 

loại văn bản  

100 35 35,00 29 29,00 36 36,00 

2 
Khả năng hiểu biết về hệ 

thống pháp luật ngành 

LĐ-TBXH 

100 43 43,00 38 38,00 19 19,00 

3 
Khả năng hiểu biết về 

các thủ tục, trình tự xây 

dựng văn bản 

100 57 57,00 33 33,00 10 10,00 

4 

Khả năng nắm rõ nhu 

cầu thực tiễn trước sự 

vận động của xã hội ứng 

dụng vào công tác xây 

dựng văn bản 

100 24 24,00 21 21,00 55 55,00 

 Tổng cộng 400 159 39,75 121 30,25 120 30,00 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả năm 2016 

Do đó, trong giai đoạn 2006-2016 có nhiều văn bản QPPL của ngành LĐ-

TBXH giao trách nhiệm địa phương cụ thể hóa nhưng chậm được ban hành; nhiều 

văn bản phần căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực pháp luật nhưng chậm tham mưu sửa 

đổi, bổ sung, thay thế kịp thời; tình trạng sao chép văn bản cấp trên còn khá phổ 

biến, nhiều văn bản soạn thảo không có cơ sở pháp lý hoặc không phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương; văn bản soạn thảo chưa đúng thể thức; một số lĩnh vực 

chưa xác định rõ cơ quan chủ trì soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản; văn bản 

hành chính ban hành có nội dung chứa QPPL…Những hạn chế trên đã làm cho 

chất lượng các văn bản chưa đáp ứng yêu cầu, tính khả thi chưa cao. 

2.2.2. Về năng lực tổ chức, triển khai văn bản pháp luật  

Trong giai đoạn 2006-2016, các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH đã nhận 

thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức thực hiện, triển khai văn bản 
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pháp luật và đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Mỗi khi có văn bản 

pháp luật, chính sách mới ban hành đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; 

đã kịp thời tiến hành phổ biến, tuyên truyền chính sách công; có sự phân công, 

phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện. Trong quá trình tổ chức, triển 

khai thực hiện văn bản pháp luật nếu gặp khó khăn, các tổ chức PC ngành LĐ-

TBXH đã chủ động đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung khắc phục 

những hạn chế, bất cập của văn bản pháp luật. Đồng thời, đã chú ý đến công tác 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức 

thực hiện, triển khai văn bản pháp luật. Mặc dù có nhiều thành tựu đạt được 

trong công tác tổ chức, triển khai văn bản pháp luật, nhưng thực tế trong giai 

đoạn 2006-2016, công tác này còn nhiều bất cập, hạn chế. 

Bảng 2.2. Tổng hợp ý kiến đánh giá về năng lực tổ chức, triển khai văn bản 

pháp luật của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH giai đoạn 2006-2016 

TT Nội dung 
Số ý 

kiến 

Rất tốt Tốt Không tốt 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

1 

Khả năng xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện văn bản 

pháp luật 

100 23 23,00 45 45,00 32 32,00 

2 
Kỹ năng phổ biến, tuyên truyền 

văn bản pháp luật 
100 34 34,00 38 38,00 28 28,00 

3 
Khả năng phân công, phối hợp 

thực hiện văn bản pháp luật 
100 37 37,00 46 46,00 17 17,00 

4 Khả năng điều chỉnh văn bản 

pháp luật 
100 16 16,00 32 32,00 52 52,00 

5 Khả năng  theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện văn bản 

pháp luật 

100 19 19,00 43 43,00 38 38,00 

6 Khả năng đánh giá, tổng kết rút 

kinh nghiệm việc thực hiện văn 

bản PL 

100 31 31,00 53 53,00 16 16,00 

 Tổng cộng 600 160 26,67 257 42,83 183 30,50 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả năm 2016 

Kết quả đánh giá về năng lực tổ chức, triển khai văn bản pháp luật của các tổ 

chức PC ngành LĐ-TBXH ở bảng 2.2 cho thấy: có 68% số cán bộ PC được phỏng 

vấn đánh giá rất tốt và tốt về khả năng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện văn 

bản pháp luật của cán bộ PC và 38% cho rằng không tốt; 72% số người đánh giá rất 

tốt và tốt về kỹ năng phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật cán bộ PC thuộc các 

tổ chức PC. Đặc biệt, tỷ lệ người đánh giá rất tốt và tốt (chiếm trên 80%) về khả 
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năng phân công, phối hợp thực hiện văn bản pháp luật và khả năng đánh giá, tổng 

kết rút kinh nghiệm việc thực hiện văn bản pháp luật của các cán bộ thuộc các tổ 

chức PC. 

Bên cạnh đó, bảng 2.2 cũng cho thấy có 38% ý kiến đánh giá không tốt về 

khả năng  theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản pháp luật và 52% ý 

kiến đánh giá không tốt về khả năng điều chỉnh văn bản pháp luật phù hợp với 

thực tiễn. Tuy nhiên, đa số các ý kiến đều cho rằng các mặt yếu kém như trên là 

do: Các bước trong tổ chức, triển khai văn bản pháp luật không đảm bảo, đầy 

đủ; Việc xây dựng kế hoạch triển khai chính sách pháp luật chưa chú ý đến các 

nguồn lực (con người, kinh phí, điều kiện vật chất, thời gian) để thực hiện triển 

khai văn bản pháp luật. Đặc biệt là khâu phân công, phối hợp triển khai thực 

hiện chưa hợp lý, còn biểu hiện của tính cục bộ, không đề cao trách nhiệm, tinh 

thần phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan trong tổ chức thực hiện triển khai 

văn bản pháp luật; Công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, nội dung, yêu 

cầu của văn bản pháp luật không đầy đủ, rõ ràng và kịp thời đến các đối tượng 

liên quan (nhà chức trách, những người thực thi và người dân) làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả thực hiện triển khai văn bản pháp luật; Nhiều cán bộ PC ngành 

LĐ-TBXH thực thi triển khai chính sách pháp luật có trình độ năng lực yếu; 

nắm và hiểu chính sách còn hạn chế; tinh thần, thái độ thực thi triển khai văn 

bản pháp luật thiếu khách quan dẫn đến hạn chế, bất cập trong thực hiện và làm 

cho chính sách bị méo mó không đúng với mục tiêu, mục đích ban hành văn bản 

pháp luật….. 

2.2.3. Về kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và khả năng tư duy chiến lược  

Kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và khả năng tư duy chiến lược của lãnh đạo 

và cá nhân cán bộ PC trong các tổ chức PC đóng vai trò to lớn trong việc nâng 

cao năng lực của các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH. Trong giai đoạn 2006-2016  

lãnh đạo các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH đã chú trọng và quan tâm rất nhiều và 

xây dựng các hoạt động thông qua việc mở các lớp đào tạo, tập huấn hàng năm 

để rèn luyện kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và khả năng tư duy chiến lược cho các 

cán bộ làm công tác PC. Bước đầu, thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn 

đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đa số các cán bộ PC ở các tổ chức PC 

ngành LĐ-TBXH đã nhận thức được tầm quan trọng của các kỹ năng cứng, 
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mềm và khả năng tư duy chiến lược áp dụng vào trong công việc. Tuy nhiên, 

trong những năm qua quá trình đào tạo và tự rèn luyện các kỹ năng cứng, kỹ 

năng mềm và khả năng tư duy chiến lược trong việc xử lý công việc trong các 

tình huống ở mỗi thời điểm cụ thể của các cán bộ PC thuộc các tổ chức PC 

ngành LĐ-TBXH còn bộc lộ nhiều những tồn tại, hạn chế.  

Kết quả khảo sát ở bảng 2.3 cho thấy: Tổng số có 45% ý kiến đánh giá 

không tốt về các tiêu chí đánh giá kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và khả năng tư 

duy chiến lược của cán bộ PC thuộc các các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH. 

Trong tổng số ý kiến đánh giá này, có 62% số ý kiến đánh giá không tốt về kỹ 

năng phân tích tính toán của các cán bộ PC thuộc các tổ chức PC; 66% ý kiến 

đánh giá không tốt về khả năng giải quyết vấn đề theo tình huống và 78% ý kiến 

đánh giá không tốt về khả năng tư duy chiến lược của các cán bộ PC thuộc các 

tổ chức PC. 

Bảng 2.3. Tổng hợp ý kiến đánh giá về kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và khả 

năng tư duy chiến lược của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH  

giai đoạn 2006-2016 

TT Nội dung 
Số ý 

kiến 

Rất tốt Tốt Không tốt 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

1 KN phân tích, tính toán 100 14 14,00 24 24,00 62 62,00 
2 Kỹ năng giao tiếp 100 45 45,00 48 48,00 7 7,00 

3 
KN tự học và nâng cao 

năng lực cá nhân 
100 21 21,00 36 36,00 43 43,00 

4 KN sử dụng công nghệ 

TT và truyền thông 
100 41 41,00 43 43,00 16 16,00 

5 KN giải quyết vấn đề 

theo tình huống 
100 21 21,00 23 23,00 66 66,00 

6 KN làm việc theo nhóm 100 22 22,00 36 36,00 42 42,00 

7 KN tổ chức công việc 100 23 23,00 31 31,00 46 46,00 

8 KN tư duy chiến lược 100 10 10,00 12 12,00 78 78,00 

 Tổng cộng 800 197 24,62 253 31,62 360 45,00 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả năm 2016 

Tuy vậy, kết quả tổng hợp các ý kiến đánh giá về kỹ năng cứng, kỹ năng 

mềm và khả năng tư duy chiến lược ở bảng 2.3 cũng cho thấy một số kỹ năng 

được đánh giá rất tốt và tốt như: Kỹ năng giao tiếp (93%);  Kỹ năng sử dụng 



 56 

công nghệ thông tin và truyền thông (84%). Còn lại các kỹ năng khác chỉ được 

đánh giá rất tốt và tốt như kỹ năng tự học và nâng cao năng lực cá nhân (57%); 

kỹ năng làm việc theo nhóm (58%) và kỹ năng tổ chức công việc (54%). Điều 

này cho thấy kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và khả năng tư duy chiến lược của cán 

bộ PC thuộc các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH hiện nay còn chưa đồng đều, còn 

nhiều tồn tại, yếu kém. 

2.2.4. Về công tác tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác 

pháp chế của các tổ chức pháp chế 

Trong giai đoạn 2006-2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tư pháp và một số các tổ chức PC ngành LĐTBXH đã tổ chức nhiều đợt tập 

huấn về nghiệp vụ công tác PC, tạo điều kiện cho nhiều học viên tham gia. Tuy 

nhiên, quy mô tập huấn còn hạn chế, số lượng cán bộ tham gia lớp tập huấn còn 

mang tính đại diện, thời gian tập huấn ngắn so với những yêu cầu và nhiệm vụ 

của công tác PC. Bên cạnh đó nhu cầu tham gia tập huấn và bồi dưỡng về 

chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác PC là tương đối lớn nên việc 

chỉ mở các lớp tuấn huấn, lớp bồi dưỡng với thời lượng ngắn (2-3 ngày) hàng 

năm là chưa đủ. Để đánh giá được thực trạng đào tạo và bồi dưỡng công tác PC 

cho cán bộ làm công tác PC ngành LĐ-TBXH từ Trung ương tới địa phương, 

chúng tôi đã điều tra và phân tích kết quả như bảng sau: 

Bảng 2.4 . Tình hình đào tạo, bồi dưỡng công tác PC của cán bộ làm công 

tác PC ngành LĐTBXH giai đoạn 2006-2016 

TT Tình hình đào tạo, bồi dưỡng 
Số lượng 

(người) 

Cơ cấu 

 (%) 

1 Đã được đào tạo, bồi dưỡng 77 77,00 

2 

Chưa được đào tạo, bồi dưỡng 

Tr.đó 
23 23,00 

- Có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 13 13,00 

- Không có nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng 
10 10,00 

 Tổng 100 100,00 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả năm 2016 
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Bảng 2.4 cho thấy: Trong số cán bộ làm công tác PC được được điều tra, 

khảo sát thì số được đào tạo, bồi dưỡng về PC có 77 người chiếm 77,00% và số 

còn lại chưa được đào tạo, bồi dưỡng về công tác PC có 23 chiếm 23,00% (trong 

đó có 13 người có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chiếm 13,00% và có 10 người 

không có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, chiếm 10,00%. Qua đó, chúng ta thấy số 

cán bộ làm công tác PC được khảo sát cần đào tạo, bồi dưỡng lại và chưa qua 

đào tạo, bồi dưỡng khá đông so với nhu cầu của thực tế. Theo đánh giá của các 

cán bộ làm công tác PC thuộc các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH thì tình hình đào 

tạo, bồi dưỡng về kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và chuyên môn nghiệp vụ sao 

cho phù hợp với trình độ, năng lực của các cán bộ làm công tác PC trong những 

năm qua còn chưa hợp lý từ khâu tổ chức tập huấn đến khâu lựa biên soạn tài 

liệu học tập. Do đó, các cán bộ tham được cử đi đào tạo, tập huấn sau khi kết 

thúc các lớp tập huấn đều chưa nắm rõ được các vấn đề cần thiết và phải tự 

nghiên cứu lại. Đây chính là nguyên nhân quan trọng của những tồn tại, yếu kém 

của các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH trong những năm qua. 

2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng cường năng lực các tổ chức 

pháp chế ngành LĐ-TBXH 

2.3.1. Nhân tố bên trong 

2.3.1.1. Trình độ và chuyên môn đào tạo của cán bộ pháp chế 

Hiện nay nhu cầu bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với 

công tác PC là tương đối lớn. Kết quả khảo sát cho thấy, có trên 62% số lượng 

đội ngũ những người làm công tác PC tại Sở LĐ-TBXH thuộc UBND cấp tỉnh 

hiện chưa có trình độ cử nhân luật theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-

CP  (nguồn khảo sát của tác giả năm 2016). Do đó, trong thời gian tới cần phải 

quan tâm hơn tới đội ngũ, mở các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên tu hoặc liên 

thông, liên kết với các cơ sở đào tạo luật; xây dựng kế hoạch tạo điều kiện cho 

đội ngũ CBPC đi học nâng cao trình độ mới đáp ứng quy định của PL và yêu 

cầu của thực tiễn. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cũng cần đào tạo bồi 

dưỡng kiến thức chuyên ngành cho những người làm công tác PC ở địa phương 
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để họ có đủ kiến thức chuyên ngành trong quá trinh thực hiện nhiệm vụ được 

giao, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng công tác PC.  

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phải có kế hoạch cử đội 

ngũ cán bộ làm công tác PC đi đào tạo, học tập kinh nghiệm bồi dưỡng KN công 

tác PC của nước ngoài, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác PC. Thực tế cho thấy, công tác PC ngành LĐ-TBXH liên quan đến rất 

nhiều các lĩnh vực kinh tế, đời sống, chính trị, xã hội… Trong đó, các yếu tố này 

thường xuyên biến động, để làm tốt đội ngũ những người làm công tác PC phải 

thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các nguồn thông tin liên quan đến kinh tế, 

chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục…, phải nắm bắt kịp thời các chủ trương, 

chính sách mới của Đảng và Nhà nước.  Đặc biệt  là, trong bối cảnh  nước  ta 

đang xây  dựng nền  kinh tế thị trường định hướng XHCN, tiến hành hội nhập 

quốc tế, việc nắm bắt các thông tin liên là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, do 

nhiều nguyên nhân đội ngũ những người làm công tác PC ở các địa phương ít có 

sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng, PL của 

Nhà nước. Đặc biệt là trong khi hệ thống PL của nước ta chưa hoàn  thiện, nhiều 

quy định còn chung chung, không rõ ràng, nhiều  quy định mâu thuẫn, chồng 

chéo, thiếu thống nhất, tính khả thi chưa cao…  

Do vậy, việc  đào tạo,  bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho 

đội ngũ làm công tác PC một cách thường xuyên, đúng đối tượng và quan trọng 

là phù hợp với năng lực chuyên môn của các cán bộ PC là hết sức cần thiết. Bên 

cạnh đó, công tác PC của các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH ở cấp Trung Ương, 

đặc biệt là ở cấp tỉnh/thành phố không chỉ liên quan đến các quy định của PL mà 

còn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác luật; nhiều lĩnh vực của 

đời sống xã hội. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đội ngũ CBPC cần 

tự học, tự bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công tác chuyên ngành. 

2.3.1.2. Kinh nghiệm công tác cá nhân 

Kinh nghiệm công tác của các cá nhân trong các tổ chức PC ngành LĐ-

TBXH là nhân tố rất quan trọng, góp phần giúp cho việc thực hiện công tác PC 

của ngành đạt hiệu quả cao. Do vậy, những cá nhân có kinh nghiệm sau khi 
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được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác PC thường có khả năng tiếp thu 

và vận dụng sáng tạo linh hoạt hơn các cá nhân chưa có kinh nghiệm trong việc 

thực hiện công tác chuyên môn của bản thân. Trong  giai đoạn 2006-2016, 

ngành LĐ-TBXH đã tổ chức nhiều các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công 

tác PC. Tuy vậy, kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn.  

Kết quả khảo sát 100 cán bộ làm công tác PC ở bảng 2.5 cho thấy: 82% số 

người cho rằng: việc đào tạo, bồi dưỡng tập trung không chia theo các nhóm đối 

tượng chuyên trách và kiêm nhiệm sẽ không đem lại hiệu quả cao, ảnh hưởng 

không nhỏ đến tăng cường năng lực cho các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.  

Bảng 2.5 cũng cho thấy: Để các cán bộ PC ngành LĐ-TBXH tích lũy 

được kiến thức và kinh nghiệm của bản thân thì việc thường xuyên tổ chức các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho các cán bộ làm công tác PC tại các tổ chức 

PC là rất quan trọng. Theo đó, hình thức đào tạo, bồi dưỡng và thời gian đào tạo 

bồi dưỡng là vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đào tạo.  

Bảng 2.5. Ý kiến đánh giá của cán bộ làm công tác pháp chế ngành Lao 

động, Thương binh và Xã hội năm 2016 

STT Nội dung 

Rất cần thiết Không cần thiết 

SL 

 (ý kiến) 

Cơ cấu 

(%) 

SL  

(ý kiến) 

Cơ cấu 

(%) 

1 
Chia theo nhóm đối tượng chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm 
82 82,00 18 18,00 

2 
ĐT chung cả 02 nhóm đối tượng 

chuyên trách và kiêm nhiệm 
16 16,00 2 2,00 

3 
ĐT tập trung và liên tục đến hết 

chương trình 
71 71,00 29 29,00 

4 
ĐT tập trung theo từng phần của 

chương trình 
35 35,00 65 65,00 

5 
Tự học sau đó kiểm tra theo 

chương trình quy định 
23 23,00 77 77,00 

6 ĐT trong các ngày nghỉ 31 31,00 69 69,00 

7 ĐT trong giờ hành chính 79 79,00 21 21,00 

 Tổng số ý kiến 337 - 281 - 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả năm 2016 

Về hình thức học: có 71% ý kiến cho rằng cần thiết và có nguyện vọng 

học tập trung và liên tục đến hết chương trình; Chỉ có 35% số ý kiến có nguyện 
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vọng học tập trung theo từng phần của chương trình chiếm và 23,00% số ý kiến 

có nguyện vọng tự học sau đó thi theo chương trình quy định chiếm. Như vậy, 

phần đông số ý kiến cho rằng nên tập trung cho đến hết chương trình thì học 

viên sẽ tập trung hơn và đem lại hiệu quả cao hơn. 

Về bố trí thời gian: Đa số ý kiến cho rằng nên học trong giờ hành chính 

(chiếm 79,00%) và chỉ có 31,00% số ý kiến có nguyện vọng học trong các ngày 

nghỉ.  Như vậy, đa số cán bộ làm công tác PC có nhu cầu tham gia học bồi 

dưỡng trong giờ hành chính vì ngày nghỉ học viên thường hay dành thời gian 

nghỉ ngơi tại gia đình sau cả tuần làm việc hoặc dành thời gian này cho việc ôn 

tập lại các kiến thức đã được học trong các buổi tập huấn. 

Như vậy, thông qua việc khảo sát về đánh giá của các cán bộ làm công tác 

PC cho thấy: Do công tác PC liên quan đến rất nhiều các lĩnh vực kinh tế, đời 

sống, chính trị - xã hội… trong khi đó, các yếu tố này thường xuyên biến động 

nên để làm tốt công tác này đội ngũ những người làm công tác PC phải thường 

xuyên nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm của bản thân trong việc  áp 

dụng, cập nhật các nguồn thông tin liên quan đến kinh tế, chính trị - xã hội, văn 

hóa…vào trong công việc, và đặc biệt là phải nắm bắt kịp thời các chủ trương, 

chính sách PL của Đảng và nhà nước. Đây chính là một trong những nhân tố 

quan trọng góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

2.3.2. Nhân tố bên ngoài 

2.3.2.1. Nhận thức của lãnh đạo các cấp về bồi dưỡng công tác PC cho CBPC 

của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH 

Bảng 2.6 cho thấy: Khi được hỏi về “Nhận thức của lãnh đạo các đơn vị 

ngành LĐ-TBXH về bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác PC”, có 

60,00% số cán bộ làm công tác PC ngành LĐ-TBXH tại Hải Phòng, Đà Nẵng, 

Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không có sự quan tâm của lãnh đạo đối với 

công tác này, có 20,00% cho rằng có sự quan tâm của lãnh đạo đối với công tác 

này; có 16,00% cho rằng lãnh đạo rất quan tâm đến công tác này; có 4,00% lựa 
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chọn ý kiến khác, như: Có sự quan tâm của lãnh đạo, tuy nhiên không lựa chọn 

được người có năng lực phù hợp, không có kinh phí triển khai…  

Bảng 2.6.  Nhận thức của lãnh đạo các tổ chức PC về công tác PC  

ngành LĐ-TBXH năm 2016 

TT Nhận thức của lãnh đạo 
Số lượng 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

1 Rất quan tâm 16 16,00 

2 Quan tâm 20 20,00 

3 Không quan tâm 60 60,00 

4 Ý kiến khác 4 4,00 

 Tổng 100 100,00 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả năm 2016 

Kết quả khảo sát cho thấy lãnh đạo các đơn vị chưa thực sự quan tâm đến 

công tác PC. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, ngoại trừ cán bộ PC ở cấp Trung 

ương, thì đa số các cấp ở địa phương đa số phải kiêm nhiệm cả công tác khác. 

Do vậy, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ở địa phương về tăng cường năng lực 

cho các cán bộ làm công tác PC tại địa phương còn hạn chế. Đây chính là một 

trong những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực triển khai thực hiện công tác pháp 

chế của các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH hiện nay. 

2.3.2.2. Nhận thức của cán bộ làm công tác PC về nội dung đào tạo và bồi 

dưỡng nâng cao năng lực tổ chức PC ngành LĐ-TBXH 

Nghị định số: 55/2011/NĐ-CP, ngày 04 tháng 07 năm 2011, về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, quy 

định 10 nhiệm vụ cho Phòng Pháp chế thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 

như: xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, kiểm soát thủ 

tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật…; vì vậy, 

để thực hiện được những nhiệm vụ trên, cán bộ làm công tác PC ngành LĐ-TBXH 

các cấp cần phải nắm vững về chuyên môn, nghiệp vụ và thường xuyên tham gia 

các khóa bồi dưỡng để nâng cao năng lực và trình độ của mình.  
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Bảng 2.7. Đánh giá của các cán bộ làm công tác PC ở các cấp về nội dung 

các chuyên đề cần được đào tạo, bỗi dưỡng năm 2016 

TT Nội dung 
Số ý 

kiến 

Rất cần thiết Cần thiết 
Không cần 

thiết 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

SL 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

1 QL nhà nước bằng PL 100 73 73 27 27 0 0 

2 PL và PC XHCN 100 61 61 32 32 7 7 

3 
Tổng quan về ngành 

LĐTBXH 

100 51 51 41 41 8 8 

4 
Hệ thống PL về ngành 

LĐTBXH 

100 63 63 37 37 0 0 

5 
Tổ chức PC ngành 

LĐTBXH 

100 61 61 39 39 0 0 

6 
KN soạn thảo, góp ý văn 

bản 

100 43 43 38 38 19 19 

7 
KN kiểm tra, xử lý văn 

bản QPPL 

100 76 76 24 24 0 0 

8 
KN rà soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL 

100 79 79 20 20 1 1 

9 
KN  tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục PL 

100 82 82 16 16 2 2 

10 
KN thuyết trình trong 

công tác báo cáo PL 

100 97 97 3 3 0 0 

11 
Một số vấn đề chung về 

văn bản QL hành chính 

100 50 50 36 36 14 14 

12 
Kiểm soát thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực 

LĐTBXH 

100 62 62 37 37 1 1 

13 
Hỗ trợ pháp lý cho các 

đơn vị 

100 61 61 31 31 8 8 

14 
Kiểm tra việc thực hiện 

PL và xử lý vi phạm PL 

100 72 72 25 25 3 3 

15 
Công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

100 69 69 23 23 8 8 

 Tổng cộng 1,500 1000 66,67 429 28,60 71 4,73 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của nhóm tác giả năm 2016 

Kết quả khảo sát 100 cán bộ PC ngành LĐTBXH ở bảng 2.7 cho thấy: Đa 

số người (95,27 %) ý kiến đều cho rằng các nội dung bồi dưỡng cán bộ làm 

công tác PC ngành LĐTBXH rất cần thiết. Chỉ có 4,73% số ý kiến cho rằng 

không cần thiết vì các nội dung đó có thể tự học hỏi trong quá trình công tác.   

Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy, nhận thức về việc nâng cao năng lực 

của các cán bộ làm công tác PC ở các tổ chức ngành LĐ-TBXH là vấn đề rất 

quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả thực hiện công việc. 
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2.3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng khác 

Bảng 2.8 cho thấy: Khi được hỏi “những yếu tổ khác ảnh hưởng đến việc 

nâng cao năng lực các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH ”: có 60,5% ý kiến cho rằng 

thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ; 

có 51,9% ý kiến cho rằng chế độ chính sách đối với người làm công tác PC chưa 

phù hợp, có 47,6% ý kiến cho rằng các quy định của PL về công tác PC chưa 

đầy đủ, toàn diện và thuận lợi, có 43,8% ý kiến cho rằng biên chế không đủ để 

thực hiện nhiệm vụ và 5,2% khó khăn, vướng mắc khác. 

Kết quả khảo sát cho thấy đa số các ý kiến đều cho rằng khó khăn là do 

sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và cơ chế chính sách cho cán bộ làm công 

tác PC chưa phù hợp. 

Bảng 2.8. Những yếu tố khác ảnh hưởng đến nâng cao năng lực  

các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH 

TT Các yếu tố ảnh hưởng khác 
Số lượng 

(ý kiến) 

Cơ cấu 

(%) 

1 
Các quy định của PL về công tác PC chưa đầy 

đủ, toàn diện và thuận lợi 
100 47.6 

2 
Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có 

liên quan khi thực hiện nhiệm vụ 
100 60.5 

3 Biên chế không đủ để thực hiện nhiệm vụ 100 43.8 

4 
Chế độ chính sách đối với người làm công tác 

PC chưa phù hợp 
100 51.9 

5 Khó khăn, vướng mắc khác 100 11 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của nhóm tác giả năm 2016 

Bên cạnh đó, có thể thấy, mặc dù hàng năm, Bộ LĐ-TBXH, Bộ Tư pháp 

thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác PC và 

xây dựng chương trình và nội dung, biên soạn giáo trình, đào tạo giảng viên để 

tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ công tác PC cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác PC của Sở LĐ-TBXH. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng vẫn 

còn nhiều bất cập đặc biệt là KN công tác PC trong việc ứng dụng kiến thức PL 

vào công tác quản lý ngành LĐ-TBXH tại các Sở LĐ-TBXH. 
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2.4. Đánh giá chung 

2.4.1. Những kết quả đạt được 

2.4.1.1.  Về hoạt động của tổ chức pháp chế  

a). Về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật: 

Trong giai đoạn 2006-2016, Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội đã phối hợp với các tổ chức pháp chế ở các địa phương trên cả nước đã 

chủ động xây dựng  và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật ngành LĐ-TBXH, 

dựa trên cơ sở Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, các tổ chức pháp chế đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, từ xây 

dựng chính sách, lập đề nghị xây dựng văn bản, lập đề nghị, dự kiến và thực hiện 

các Chương trình xây dựng văn bản QPPL; chủ trì hoặc phối hợp tham gia soạn 

thảo các văn bản QPPL; thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản 

QPPL; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ về dự thảo 

văn bản QPPL…  

Bên cạnh đó, ở các địa phương, tổ chức và cán bộ làm công tác pháp chế 

tại các Sở LĐTBXH thuộc UBND cấp tỉnh, căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-

CP, Luật BHVBQPPL của HĐND và UBND, đã từng bước đưa công tác xây 

dựng và hoàn thiện pháp luật đi vào nền nếp, kết quả tuy chưa đạt hiệu quả cao, 

nhưng đã thường xuyên chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Thủ 

trưởng cơ quan chuyên môn trong việc đề xuất với UBND cấp tỉnh ban hành các 

văn bản QPPL để quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương; chủ trì hoặc 

tham gia soạn thảo các văn bản QPPL; tham gia ý kiến về mặt pháp lý hoặc góp 

ý đối với dự thảo văn bản QPPL; tham mưu đề xuất các kiến nghị với cơ quan 

có thẩm quyền trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực quản lý ngành LĐTBXH. 

b) Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL: 

Giai đoạn 2006 - 2016, công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL đã 

được các tổ chức pháp chế Bộ và các Sở LĐTB&XH thuộc UBND các 

tỉnh/thành phố quan tâm thực hiện. Thống kê cho thấy, tổ chức pháp chế ngành 

LĐTBXH, hàng năm có kế hoạch và tổ chức tiến hành nhiều đợt rà soát, hệ 
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thống hóa văn bản có đợt rà soát hàng trăm văn bản QPPL. Kết quả rà soát, hệ 

thống hóa văn bản đều được các tổ chức pháp chế đưa ra phương án để xử lý 

hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý và công bố rộng rãi kết quả rà soát, hệ thống 

hóa văn bản tới các đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Kết quả khảo sát tại 03 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ở Hải 

Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ chí minh cho thấy, bên cạnh việc sử dụng kết 

quả rà soát, hệ thống hóa văn bản của các cơ quan Trung ương thì tổ chức, cán bộ 

pháp chế tại các tổ chức PC đã chủ động tham mưu, giúp lãnh đạo UBND các 

tỉnh/thành phố thường xuyên tập hợp, hệ thống hóa các văn bản có liên quan đến 

hoạt động của doanh nghiệp, cũng như rà soát các quy chế, nội quy, để từ đó đề 

xuất với lãnh đạo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hoặc trình 

lãnh đạo để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện pháp luật. 

c) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các tổ chức pháp chế ngành LĐTBXH 

trong những năm qua đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm 

vụ liên quan đến công tác kiểm tra văn bản QPPL. Qua hơn 10 năm thực hiện, 

đến nay công tác này tại các Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện đạt được kết 

quả nhất định, từng bước hoàn thiện, đi vào nền nếp, có hiệu quả cao.  

Bên cạnh đó, các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH đã tham mưu xây 

dựng và trình lãnh đạo ban hành các kế hoạch kiểm tra, từ đó hoặc tiến hành việc 

tự kiểm tra hoặc trên cơ sở phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật - Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, đưa ra các 

phương án xử lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra văn bản 

QPPL. Để triển khai công tác này, hầu hết tổ chức pháp chế của ngành LĐ-

TBXH, đã xây dựng, trình lãnh đạo ban hành quy chế, quy trình kiểm tra và xử lý 

văn bản QPPL, theo đó, quy định rõ việc gửi văn bản QPPL cho Cục Kiểm tra 

văn bản QPPL - Bộ Tư pháp để kiểm tra; thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch, 

tự kiểm tra và xử lý; đề nghị xử lý văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật. 

Ở địa phương, tổ chức, cán bộ pháp chế ngành LĐ-TBXH đã chủ động 

tham mưu, giúp lãnh đạo trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản 
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QPPL và chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra để trình Thủ trưởng cơ quan chuyên 

môn báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh và gửi Giám đốc Sở Tư pháp. 

d) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

 Qua thực tế triển khai có thể thấy, đây là một trong những nhiệm vụ mà 

các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH đã thực hiện có hiệu quả, đến nay công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tổ chức pháp chế chủ trì hoặc phối hợp 

với Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các địa phương thực hiện theo nhiều hình thức 

thường xuyên và đã đi vào nề nếp. 

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân 

dân, tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ LĐ-

TBXH thành lập và tổ chức tham gia các hoạt động của Hội đồng phối hợp công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức pháp chế ngành 

LĐ-TBXH đều tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng và ban hành các 

chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý hoặc trong phạm vi cơ quan, tổ chức các đợt 

tập huấn, các hội nghị chuyên đề, biên soạn các tài liệu nhằm phổ biến, giáo dục 

pháp luật về ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Đặc biệt, nhiều tổ chức pháp 

chế ngành LĐ-TBXH tổ chức các đợt tập huấn; phổ biến, giáo dục pháp luật về 

ngành, lĩnh vực quản lý cho đối tượng là cán bộ, công chức các cơ quan chuyên 

môn, các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp 

tỉnh/thành phố. 

e)Về  công tác khác và các nhiệm vụ mới được giao 

Trong giai đoạn 2006-2016, các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH đã 

tiến hành đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật 

trong ngành, lĩnh vực, địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ 

chức pháp chế ở Tổng cục, Cục trực thuộc và thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ giao. Bên cạnh đó, trong thời gian gần 

đây, tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH đã được giao thêm một số nhiệm vụ 

mới như theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
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thực hiện Luật Trách bồi thường của Nhà nước và đến nay, các công tác này đã 

được quán triệt, tập huấn và bước đầu được triển khai.  

Trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, thực tế cho thấy, nhiều tổ 

chức pháp chế của Bộ và các địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho các doanh nghiệp từ phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ doanh nghiệp,… Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính 

phủ có Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên 

ngành dành cho doanh nghiệp (giai đoạn 2010 - 2014), nhiều tổ chức pháp chế 

đã phối hợp dưới sự chủ trì của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp nhằm triển 

khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo lập các điều 

kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp, doanh 

nhân kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, dù còn có nhiều khó khăn về 

thể chế, điều kiện bảo đảm, nhưng sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp ban 

hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP quy định về công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật, các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH từ Trung ương đến địa phương 

đã chủ động phổ biến, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai 

công tác. 

Trong công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, sau khi Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, song 

song với việc phổ biến, tập huấn, các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH cũng 

đã chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp để chuẩn bị các điều kiện để 

triển khai.  

2.4.2. Tồn tại, hạn chế 

2.4.2.1. Trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế 

ngành LĐ-TBXH 

Đối với tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH, việc thực hiện các nhiệm vụ 

chủ trì, phối hợp chuẩn bị hồ sơ về dự thảo văn bản QPPL; chủ trì, phối hợp 

tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL là chưa phù hợp với thực tiễn. 
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Bởi thực tế cho thấy, không chỉ các tổ chức pháp chế của Bộ LĐ-TBXH có trách 

nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, mà ngay cả các đơn vị khác trực thuộc 

Bộ cũng thực hiện các nhiệm vụ này, nhất là khi các đơn vị đó chủ trì. Do vậy, 

cần thiết phải phân biệt rõ nhiệm vụ này của tổ pháp chế của Bộ với các đơn vị 

trực thuộc Bộ và các tổ chức PC ở địa phương.  

Đối với tổ chức pháp chế thuộc các Sở LĐ-TBXH thuộc UBND cấp tỉnh có 

nhiệm vụ tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản QPPL do các 

đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Thủ trưởng cơ quan. Tuy nhiên, thực tiễn 

cho thấy, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã không thực hiện xin ý kiến của tổ chức 

pháp chế và sau khi soạn thảo đã trình thẳng thủ trưởng cơ quan ký, ban hành. 

- Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, dù đã triển 

khai mạnh mẽ, song nhiều lúc, nhiều nơi chưa thực sự đi vào cuộc sống, thực tế 

mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu cần được tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật của ngành LĐ-TBXH. 

- Công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL thì kết quả chưa được 

công bố kịp thời, do đó, làm ảnh hưởng lớn trong quá trình thi hành pháp luật.  

- Công tác kiểm tra và xử lý các văn bản QPPL, còn nhiều hạn chế như về 

kỹ năng kiểm tra và xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; chưa có một hệ 

thống các cơ sở dữ liệu về kiểm tra văn bản QPPL. 

- Việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật, công tác về trách nhiệm bồi thường nhà nước còn đang 

là những công tác mới và khó, mặc dù, Bộ Tư pháp đã mở nhiều lớp tập huấn, 

hướng dẫn, song các tổ chức pháp chế ngành LĐTBXH vẫn gặp nhiều khó khăn, 

lúng túng về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện công tác này.  

- Đối với tổ chức pháp chế các doanh nghiệp, việc thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn cũng còn nhiều hạn chế, như thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

trong việc tham mưu, giúp Lãnh đạo doanh nghiệp những vấn đề pháp lý liên 

quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp còn khép kín; ngoài các nhiệm 

vụ, quyền hạn liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp, các nhiệm vụ khác như tham gia xây dựng pháp luật, tham gia xây dựng 

các văn bản của doanh nghiệp (nội quy, quy chế,…), phổ biến, giáo dục pháp 
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luật… thì chưa được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Mặt khác, thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn này lại chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu 

quan như Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế Bộ LĐ-TBXH về ngành, lĩnh vực mà 

doanh nghiệp Nhà nước tham gia sản xuất, kinh doanh. 

2.4.2.2. Cơ cấu tổ chức của các tổ chức pháp chế chưa xứng tầm với công việc 

được giao 

Thực tế hiện nay, tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH đã được giao thêm 

nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới như theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,... Tuy nhiên, tổ chức 

pháp chế ngành LĐ-TBXH (nhất là các Tổng cục và các Cục thuộc Bộ), Sở LĐ-

TBXH thuộc UBND và các doanh nghiệp nhà nước hiện nay còn nhiều bất cập, 

quá lỏng lẻo; việc thành lập tổ chức pháp chế nhiều nơi mang tính tùy nghi, 

không có sự thống nhất. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải kiện toàn, củng cố về mặt 

tổ chức của các tổ chức pháp chế.  

Bên caṇh đó, cán bộ pháp chế tại các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH tuy có 

trình độ cao, song lại mỏng về số lượng, trong khi đó, công việc được giao ngày 

càng nhiều. Tính đến nay, tổng  số cán bộ làm công tác PC ngành LĐ-TBXH có 

khoảng 100 cán bộ, trong đó, Vụ PC – Bộ LĐTBXH có 21 cán bộ, còn lại các Sở 

LĐ-TBXH mỗi Sở có từ 1-2 cán bộ. … Bên cạnh đó, tổ chức pháp chế ngành LĐ-

TBXH với lực lượng cán bộ đã mỏng, nhưng trong năm gần đây bắt đầu xuất 

hiện tình trạng chảy máu chất xám, có cán bộ, lãnh đạo làm công tác pháp chế 

xin ra khỏi biên chế đi làm việc cho các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh với 

nhiều ưu đãi về kinh tế, dẫn đến một số tổ chức pháp chế vốn đã thiếu cán bộ, 

thiếu lãnh đạo có kinh nghiệm lại càng thiếu hơn.  

Măṭ khác, ở các Sở LĐ-TBXH thuộc UBND cấp tỉnh thì không bố trí được 

cán bộ làm công tác pháp chế vì thiếu biên chế, nhiều khi có biên chế lại không 

tìm được cán bộ thích hợp, đủ tiêu chuẩn. Có nhiều địa phương đã lấy cán bộ trẻ, 

song với chế độ, chính sách như hiện nay đã không thu hút được cán bộ pháp chế 

làm việc lâu dài, nhiều cán bộ sau vài năm làm việc đã xin chuyển công tác khác. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ pháp chế còn hạn chế, nhất 

là cán bộ pháp chế ở các Sở LĐ-TBXH thuộc UBND cấp tỉnh, tuy đã có kiến 



 70 

thức chuyên ngành nhưng kiến thức về pháp luật thì hạn chế hoặc có kiến thức 

pháp luật nhưng chưa có kiến thức chuyên ngành. Nhiều cơ quan do chưa bố trí 

được cán bộ chuyên trách nên công tác pháp chế còn hạn chế, nhiều nội dung 

chưa được triển khai sâu rộng. 

- Một số cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước ở địa phương chưa 

thực sự quan tâm đến công tác pháp chế, bố trí cán bộ thực hiện công tác pháp 

chế còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao.  

- Cán bộ được bố trí làm công tác pháp chế ở các Sở LĐ-TBXH đa số là 

kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp 

chế; mặt khác, cán bộ làm công tác này lại thường xuyên thay đổi vị trí công tác. 

- Chưa có chế độ, chính sách ưu đãi cho cán bộ làm công tác pháp chế, 

dẫn đến tình trạng khó có thể tuyển dụng; tình trạng chảy máu chất xám. 

- Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại Sở, ngành, doanh 

nghiệp nhà nước chưa đồng đều. Hàng năm, Bộ Tư pháp có tổ chức các lớp tập 

huấn cho cán bộ làm công tác pháp chế nhưng chưa có sự hỗ trợ về kinh phí, số 

lượng cán bộ tham gia còn hạn chế, thời gian tập huấn rất ngắn so với yêu cầu.  

2.4.2.3. Chưa có cơ chế bảo đảm các điều kiện triển khai công tác pháp chế  

- Kinh phí phục vụ các mặt công tác pháp chế còn hạn hẹp, chưa phù hợp 

với thực tiễn. Qua thực tế, nhiều mặt công tác pháp chế ngành LĐ-TBXH từ xây 

dựng pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, tuyên truyền phố biến, giáo 

dục pháp luật được cấp kinh phí là quá thấp. Mặt khác, các công tác mới như 

theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước… thì hầu như 

chưa được bố trí kinh phí để thực hiện. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác pháp chế hiện nay chỉ 

đáp ứng được một phần yêu cầu công tác nhất là ở các Sở LĐ-TBXH thuộc 

UBND cấp tỉnh thì điều kiện vật chất, trang thiết bị còn nhiều khó khăn; 

- Chưa xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu về văn bản QPPL chuyên ngành 

LĐTBXH và các chuyên ngành có liên quan, nhất là ở các địa phương thì vấn đề 

này chưa được cập nhật đầy đủ hệ thống văn bản QPPL và các văn bản chỉ đạo, 

điều hành khác, do đó, khó khăn trong việc triển khai. 
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- Thiếu thông tin và sự hiểu biết đầy đủ về pháp luật quốc tế, thông lệ quốc 

tế, do đó, đã làm ảnh hướng đến việc thực hiện các mặt của công tác pháp chế. 

2.4.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế  

Thứ nhất, nhận thức của lãnh đạo một số tổ chức PC ngành LĐ-TBXH về 

vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác pháp chế còn hạn chế, dẫn đến việc 

triển khai công tác pháp chế chưa thật sự đúng yêu cầu. Nhiều nơi, nhiều lúc 

công tác pháp chế chưa được coi trọng, dẫn đến hoạt động nhiều khi chỉ mang 

tính hình thức, chưa đi vào bản chất, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. 

Thứ hai, trước yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cổ phần hóa 

doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các doanh 

nghiệp nhà nước hiện nay ở nước ta, đòi hỏi phải có sự đổi mới, chuyển biến 

mạnh mẽ trong công tác pháp chế. Nhất là trong điều kiện thực hiện các Nghị 

quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Việt Nam (Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005) và Chiến lược cải cách tư 

pháp (Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005). Tuy nhiên, trên thực tế, rất 

nhiều định hướng đã được Đảng ta đề ra nhưng chậm được thể chế hoá trong các 

quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật về công tác pháp chế trong lĩnh 

vực như: Lao động, Việc làm… 

Thứ ba, các văn bản QPPL điều chỉnh về công tác pháp chế ngành LĐ-

TBXH chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn, chưa gắn với xây dựng pháp luật 

phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước. Việc nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp 

luật về công tác pháp chế  ngành LĐ-TBXH chưa thật sự được quan tâm.  

Thứ tư, công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt 

động của các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH chưa được chú trọng, không có 

hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả triển khai công tác pháp chế. 

Thứ năm, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp ngành 

LĐTBXH chế còn nhiều hạn chế. Lực lượng cán bộ pháp chế tại  Bộ và địa 

phương còn mỏng, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. 

Nhất là các cán bộ làm công tác pháp chế tại các Sở LĐ-TBXH thuộc UBND 
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cấp tỉnh còn kiêm nhiệm, lại hay luân chuyển, nhiều nơi phải thường xuyên đào 

tạo, đào tạo lại. 

Thứ sáu, nguồn lực tài chính dành cho các mặt công tác pháp chế ngành 

LĐ-TBXH chưa được bảo đảm một cách đầy đủ. Kinh phí đầu tư cho các hoạt 

động xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, xây dựng và ban hành 

văn bản QPPL; tổ chức thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống 

văn bản QPPL...  còn nhiều bất hợp lý, chưa phản ánh đúng tính phức tạp của 

hoạt động xây dựng pháp luật, chưa phù hợp với thực tiễn ngành LĐ-TBXH. 
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CHƯƠNG III 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC PHÁP CHẾ 

NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

3.1. Bối cảnh mới và nhiêṃ vu ̣của các tổ chức pháp chế 

Thưc̣ hiêṇ Quyết điṇh Số: 1015/QĐ-LĐTBXH, ngày 29 tháng 07 năm 

2016 về ban hành chương trình hành động của ngành lao động - thương binh và 

xã hội thực hiện nghị quyết của quốc hội và chương trình hành động của chính 

phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trong đó đa ̃xác 

điṇh môṭ số nhiêṃ vu ̣chủ yếu đối với ngành LĐ-TBXH. Theo đó, các tổ chức 

PC ngành LĐ-TBXH trên cả nước đươc̣ giao là đơn vi ̣đầu mối thưc̣ hiêṇ các 

nhiêṃ vu ̣như sau: 

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Nghị quyết số 

70/NQ - CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội 

giai đoạn 2012-2020. Trong đó, tập trung xây dựng trình Quốc hội thông qua 

luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung Luật người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trình Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều Pháp lệnh ưu đãi 

Người có công ... Xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các 

văn bản quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật 

Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Trẻ em...và các 

luật khác đã được Quốc hội thông qua thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các 

văn bản quy phạm pháp luật để thực thi nội dung về lao động trong cộng đồng 

ASEAN, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp 

định thương mại tự do (FTA) khác đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, pháp luật 

của Việt Nam và tiêu chuẩn lao động của ILO. 
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- Rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để đề 

xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới phù hợp. 

- Các đơn vị được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đảm bảo hoàn thành 

đúng tiến độ, chất lượng các đề án. Trong quá trình xây dựng phải huy động sự 

tham gia đóng góp của các Bộ, ngành, các hội, đoàn thể, địa phương và người 

dân, nhất là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật, 

chính sách để đảm bảo khi ban hành có tính khả thi, đi vào cuộc sống. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ động 

nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ương ngay trong quá trình soạn thảo để kịp thời nắm bắt, tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện khi văn bản có 

hiệu lực. 

3.2. Quan điểm, định hướng tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế 

ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đến năm 2020 

3.2.1. Quan điểm 

Một là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn về tổ 

chức pháp chế đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục bằng 

pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, kỷ cương; 

Hai là, hoàn thiện về tổ chức của Vụ Pháp chế Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Nghị 

định số 55 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính (Nghị định số 48); 

Ba là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức pháp chế 

các tổ chức pháp chế như: Vụ pháp chế - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

các Sở Lao động – thương binh và xã hội …để đáp ứng yêu cầu sau một (01) năm 

phải được đào tạo về pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về 

công tác pháp chế; sau năm (05) năm phải có trình độ cử nhân Luật (đối với cán 

bộ, công chức chưa có bằng cử nhân Luật) và đáp ứng yêu cầu trình độ, yêu cầu 

chuyên sâu cao trong một số lĩnh vực pháp luật cụ thể; thường xuyên cập nhật 
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kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ liên quan cho 

người làm công tác pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội; 

Bốn là, xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế ngành lao động, thương binh và xã 

hội theo hướng cung cấp các kỹ năng cần thiết trong các hoạt động về công tác 

xây dựng pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; 

Năm là, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội. 

3.2.2. Định hướng 

Hiện nay, xu thế hội nhập thế giới trên mọi lĩnh vực và việc tham gia tổ 

chức Thương mại thế giới WTO đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nghiêm ngặt 

các cam kết quốc tế ký kết với các nước và các tổ chức quốc tế. Cũng theo xu 

hướng tự do hóa và cam kết thực hiện tự do hóa theo lộ trình của WTO, cộng 

với quá trình tự do hóa các giao dịch về lao động, việc làm…,ngành lao động, 

thương binh và xã hội sẽ phải đương đầu với những cú sốc từ bên ngoài với tốc 

độ tác động nhanh hơn, mức độ mạnh hơn và đặt ra cho ngành Lao động, thương 

binh và xã hội trước những thách thức rất lớn. Vì vậy, để thực hiện tốt chức 

năng quản lý bằng pháp luật trong giai đoạn mới thì một trong những nhiệm vụ 

cần thiết là phải xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế ngành lao động, thương 

binh và xã hội từ TW đến địa phương cho phù hợp với mô hình mới, đúng pháp 

luật và đạt hiệu quả cao nhất, trong đó tập trung vào các định hướng sau: 

Một là, tiếp tục kiện toàn tổ chức công tác pháp chế, tăng cường chức 

năng nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ đã được đề ra trong chiến lược cải 

cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 và 

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ 

Chính trị ngày 24/5/2005, trong đó ưu tiên một số nhiệm vụ sau: (i) Hoàn thành 

đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án, dự thảo VBQPPL mà Ngành được 

giao chủ trì soạn thảo, nhất là các dự án luật, pháp lệnh; (ii) Nâng cao chất lượng 
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thẩm định VBQPPL; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác 

thẩm định nhằm loại bỏ những mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản pháp 

luật; (iii) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

theo thẩm quyền, triển khai có hiệu quả Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm 

tra và xử lý VBQPPL; thay đổi phương pháp tiếp cận, xây dựng đội ngũ cộng 

tác viên sâu, rộng để qua đó nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn; khắc phục triệt để tình trạng thiếu linh hoạt trong hoạt động 

kiểm tra VBQPPL; (iv) Hoàn thành việc rà soát các VBQPPL theo cam kết với 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); (v) Nâng cao chất lượng công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, đặc biệt trước mắt cần tập trung vào việc đưa những 

quy định mới của Bộ Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội... 

vừa được ban hành vào thực tiễn hoạt động. Trong giai đoạn hiện nay, công tác 

phổ biến tuyên truyền PL phải chú ý đến các quy định pháp luật quốc tế như các 

điều ước quốc tế, thông lệ quốc tế… cũng như các quy định liên quan đến quản 

trị, điều hành, an toàn hoạt động ngành lao động, thương binh và xã hội. 

Hai là, nâng cao năng lực của Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội cũng như tổ chức pháp chế tại các các Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội trên cả nước với vai trò tham mưu cho Bộ Trưởng, Lãnh đạo các ban 

ngành của ngành lao động, thương binh và xã hội trong việc xây dựng chính 

sách, pháp luật. Trong giai đoạn hiện nay, Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội cũng như bộ phận pháp chế các Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội không chỉ với vai trò là đơn vị giúp Bộ trưởng, Lãnh đạo các Ban, ngành 

- ngành lao động, thương binh và xã hội trong việc quản lý Nhà nước bằng pháp 

luật, mà đang chú trọng và từng bước xây dựng để làm tốt vai trò là đơn vị tham 

mưu cho Bộ Trưởng, Lãnh đạo các ban, ngành - ngành lao động, thương binh và 

xã hội trong việc dự báo những nhu cầu và định hướng xây dựng chính sách 

pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Đây là một nhiệm vụ 

rất quan trọng mà trước đây tổ chức pháp chế trong ngành lao động, thương binh 

và xã hội chưa chú trọng cũng như chưa có đủ điều kiện để thực hiện. Để có thể 

thực hiện tốt chức năng này, đòi hỏi công tác pháp chế phải đi vào chiều sâu, có 

sự gắn kết với công tác chuyên môn tại các đơn vị, cán bộ làm công tác pháp chế 

phải được trang bị kiến thức chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà 
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nước của Bộ, Ngành cũng như phải được tham gia vào các lĩnh vực hoạt động 

cụ thể của Bộ, Ngành mình.  

Ba là, tiếp tục tăng cường vai trò đầu mối của Vụ Pháp chế - Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội đối với tổ chức pháp chế của các Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, đảm bảo hệ thống các tổ chức pháp chế ngành ngành 

lao động, thương binh và xã hội là hệ thống thống nhất và có sự kết nối chặt chẽ 

trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn cũng như trong công tác đào tạo cán 

bộ; Phối hợp với các tổ chức pháp chế  đề xuất giải pháp hoàn thiện, thống nhất 

mô hình hoạt động của các tổ chức pháp chế trong toàn ngành; Từng bước có sự 

phối hợp rộng rãi với các cơ quan quản lý nhà nước như: Bộ Tư pháp, Hội luật 

gia Việt Nam, pháp chế của các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong 

công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, tổ chức, tham gia các hội 

thảo về các chuyên đề pháp chế liên quan đến hoạt động, điều hành của ngành 

lao động, thương binh và xã hội; Tham gia câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tạo 

một diễn đàn về học tập, phổ biến quy định pháp luật mới; Tìm kiếm các nguồn 

hỗ trợ đào tạo kiến thức pháp luật quốc tế thông qua các Chương trình đào tạo 

do Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội liên kết với các tổ chức 

quốc tế (thông báo chương trình học, hỗ trợ tìm học bổng). 

3.3. Một số giải pháp tăng cường tổ chức pháp chế ngành lao động, thương 

binh và xã hội 

3.3.1. Nhóm giải pháp vĩ mô 

3.3.1.1. Hoàn thiện khung pháp lý quy định về công tác pháp chế và nghiên cứu đề 

xuất mô hình hoạt động tổ chức pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội 

Để hoàn thiện khung pháp lý quy định về công tác PC, trước tiên cần 

nghiên cứu xây dựng hệ thống văn bản quy định về công tác pháp chế ngành lao 

động, thương binh và xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trực 

tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động công tác pháp 

chế và đưa hoạt động công tác pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội 

vào nề nếp;  

Thứ hai, xây dựng phương án, mô hình tổ chức pháp chế tại Vụ Pháp chế 

Bộ, các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. 
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Trên cơ sở đó, đề xuất việc kiện toàn đối với từng loại hình tổ chức, bao gồm cả 

việc định hướng thành lập mới ở những đơn vị có tổ chức pháp chế mà chưa 

thành lập; 

Thứ ba, nghiên cứu đề xuất kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy của Vụ 

Pháp chế Bộ để bảo đảm thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy 

định tại Nghị định số 55 và Nghị định số 48. Thực hiện phân loại xếp nhóm và 

xác định mối quan hệ giữa các nhiệm vụ; định biên, mô tả vị trí làm việc của cán 

bộ, công chức trong Vụ; 

Thứ tư, nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức pháp chế tại các Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, trên cơ sở đó xác định yêu cầu kiện toàn hoặc thành lập 

mới tổ chức pháp chế nhằm đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 55 (bao 

gồm tiêu chí thành lập; mô hình tổ chức bên trong, mô tả vị trí làm việc làm cơ 

sở định biên người làm công tác pháp chế); 

Thứ năm, nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức pháp chế tại các Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội, lựa chọn và xác định mô hình thích hợp để thực 

hiện trong đơn vị (có tổ chức pháp chế thuộc đơn vị, hoặc lồng ghép nhiệm vụ 

pháp chế với một đơn vị hiện có, hoặc bố trí người làm công tác pháp chế); 

Thứ sáu, nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức pháp chế tại các Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội, tại các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 55. 

3.3.1.2. Hoàn thiêṇ tổ chức bộ máy và người làm công tác pháp chế của ngành 

lao động, thương binh và xã hội 

 Để khảo sát đánh giá được tình hình tổ chức bộ máy và người làm công 

tác pháp chế của ngành lao động, thương binh và xã hội thì việc quan trọng nhất 

là phải thực hiện theo các bước sau: 

 Thứ nhất, cần tổng kết đánh giá mô hình tổ chức; năng lực, trình độ cán 

bộ, công chức làm công tác pháp chế và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

tại Vụ Pháp chế Bộ LĐ-TBXH, pháp chế các Sở LĐ-TBXH, ccác đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, phát hiện những tồn tại, hạn chế và các yêu 

cầu đặt ra trong việc thực hiện Nghị định số 55; 
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 Thứ hai, xây dựng đề cương, thiết kế mẫu phiếu khảo sát đối với 04 nhóm 

đơn vị (Vụ Pháp chế Bộ; Pháp chế các Sở LĐ-TBXH; các đơn vị trực thuộc Bộ) 

nhằm đánh giá những nội dung sau: 

- Về mô hình tổ chức bộ máy; 

- Về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

- Về đội ngũ người làm công tác pháp chế; 

Thứ ba, tiến hành khảo sát và tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát; 

Thứ tư, tổ chức trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức pháp chế Bộ, ngành 

khác; toạ đàm, thảo luận về báo cáo đánh giá. 

Thứ năm, đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác pháp chế ngành 

lao động, thương binh và xã hội 

Việc đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác pháp chế ngành lao 

động, thương binh và xã hội sễ giúp cho các tổ chức PC bảo đảm đủ số lượng 

cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác pháp chế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ được giao và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của từng đơn vị; 

Bên cạnh đó, cần đổi mới cơ chế quản lý đối với cán bộ, công chức làm 

công tác pháp chế, xây dựng quy trình khi thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức. Trong đó, quy trình này phải xác định rõ các yếu tố đầu vào bao gồm cả 

các điều kiện bảo đảm, sản phẩm đầu ra, người chịu trách nhiệm chính, người 

phối hợp; 

Mặt khác, cần đưa ra những chính sách thu hút những cán bộ, công chức có 

nhiều kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, cán bộ, 

công chức có kinh nghiệm về kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế. 

3.3.1.3. Đẩy mạnh hoạt động luyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao trình độ 

văn hóa, năng lực áp dụng pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức 

pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội các cấp phải được xác định là 

một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục từ đó góp phần quan trọng vào việc nâng 

cao ý thức pháp luật, thực hiện đúng pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức 
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PC. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với việc tuyên truyền, 

giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức PC. Bởi vì, pháp luật là cơ sở 

hình thành nên đạo đức xã hội, đạo đức cán bộ, công chức, đồng thời, đạo đức 

làm nền tảng cho việc tuân thủ và thực hiện pháp luật. Đạo đức xã hội nói 

chung, đạo đức của cán bộ, công chức PC ngành lao động, thương binh và xã 

hội phải được giáo dục, rèn luyện tạo thành kỷ luật tự giác, ý thức trách nhiệm 

trong mỗi hành động của từng cán bộ, công chức tuy nhiên, để đạt được điều 

này thì phải xuất phát từ sự tuân thủ, chấp hành pháp luật nghiêm minh, để từ 

đó tạo thành thói quen, tập quán pháp luật trong mỗi cán bộ, công chức. 

3.3.2. Nhóm giải pháp cụ thể  

3.3.2.1. Giải pháp tăng cường năng lực cán bộ làm công tác pháp chế 

Trước mắt, để tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế ngành lao động, 

thương binh và xã hội cần phải xác định nhu cầu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực cán bộ pháp chế ngành. Theo đó, trình tự thực hiện các bước 

tiếp theo cần phải được thực hiện đồng bộ theo các bước như sau: 

Thứ nhất,  bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cơ bản về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế chưa có trình độ cử nhân Luật 

(một số kiến thức pháp luật cơ bản, các kỹ năng soạn thảo, góp ý văn bản, kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật…) để đáp ứng yêu cầu theo quy định; 

- Lập kế hoạch nhu cầu, chủ động xác định số người làm công tác pháp chế 

thuộc đối tượng quy định tham gia các lớp bồi dưỡng do Bộ Tư pháp tổ chức.  

- Trường hợp cần thiết, có nhu cầu lớn, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức các 

lớp bồi dưỡng riêng cán bộ, công chức ngành lao động, thương binh và xã hội; 

Thứ hai, lập kế hoạch nhu cầu, xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức 

làm công tác pháp chế đi đào tạo cử nhân luật theo hai hình thức vừa làm vừa 

học hoặc văn bằng hai không ảnh hưởng đến nguồn lực thực hiện nhiệm vụ 

chính trị hàng năm của đơn vị.  

Thứ ba, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu trong một số lĩnh 

vực pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội nhằm đáp 

ứng với nhiệm vụ yêu cầu chuyên môn cao đặt ra; 
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- Nghiên cứu, xác định chủ đề, lĩnh vực có yêu cầu bồi dưỡng chuyên sâu 

như những chủ đề có tính bao quát, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Xác định nội dung bồi dưỡng chuyên sâu; đối tượng, phương thức và 

xác định lịch trình thời gian bồi dưỡng thực hiện; 

Thứ tư, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến công tác pháp chế 

- Nghiên cứu, xác định chủ đề, lĩnh vực cần bồi dưỡng kỹ năng như soạn 

thảo văn bản; rà soát, hệ thống hoá và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật  

Lao động, Luật Việc làm, Luật BHXH….; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật; giải quyết bồi thường nhà nước, tham gia hoạt động tố tụng; kiểm soát thủ 

tục hành chính…  

- Xác định nội dung bồi dưỡng kỹ năng; đối tượng, phương thức và xác 

định lịch trình thời gian bồi dưỡng. 

Thứ năm, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội 

 Việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác pháp chế ngành lao động, thương binh và xã hội cũng cần 

phải theo trình tự và phải xác định rõ mục tiêu như: Xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và cập 

nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế. Phấn đấu 

đến 2016, 100% cán bộ, công chức làm công tác pháp chế ngành LĐTBXH 

được tập huấn, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về kiến thức pháp luật và kỹ 

năng công tác pháp chế; Đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công 

tác pháp chế theo hướng xây dựng diễn đàn để trao đổi chuyển tài liệu lên trang 

thông tin điện tử để làm cơ sở dữ liệu dùng chung.  

Mục tiêu của việc bồi dưỡng là nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác 

pháp chế nhằm góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ này. Vì vậy, yêu cầu 

của việc bồi dưỡng nghiệp vụ phải mang tính ứng dụng, sát thực tiễn, phù hợp 

với trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, kết hợp chặt 

chẽ giữa trang bị kiến thức lý luận và rèn luyện kỹ năng thực hành. Và theo đó, 

thời gian bồi dưỡng cập nhật kiến thức được thực hiện định kỳ, 2-3 đợt/năm. 

Nội dung bồi dưỡng, tập huấn thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng kiến thức 
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pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành LĐTBXH và 

cần thiết phải hoàn chình  việc xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng áp 

dụng cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế. 

3.3.2.2. Giải pháp về chính sách về phụ cấp, khuyến khích, tạo động lực làm 

việc cho các cán bộ từ trung ương đến địa phương ngành LĐTB&XH 

Để nâng cao năng lực các tổ chức pháp chế ngành lao động, thương binh 

và xã hội thì việc xây dựng cơ chế đãi ngộ về tinh thần và vật chất đối với cán 

bộ làm công tác pháp chế là vấn đề rất quan trọng. Góp phần không nhỏ trong 

việc hoàn thiện mô hình hoạt động của các tổ chức PC ngành LĐ-TBXH. Do 

vậy, Bộ LĐ-TBXH cần sửa đổi, bổ sung những quy định hiện hành theo hướng 

có chế độ, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của công tác pháp chế, cu ̣

thể như: tăng mức phu ̣cấp lương công chức lên 35% cho các cán bô ̣ làm công 

tác nghiên cứu văn bản, chính sách đồng thời ngoài điṇh mức chi cho hoaṭ đôṇg 

nghiên cứu văn bản, chính sách cần xây dưṇg quy ̃nghiên cứu văn bản riêng của 

bô ̣và xác điṇh mỗi văn bản, chính sách đươc̣ chi trả như môṭ đề tài khoa hoc̣. 

Bên caṇh đó, cần hoàn thiện, phát huy tác dụng thực sự của chế độ tiền 

thưởng định kỳ, đột xuất và các hình thức khác trên cơ sở tăng thẩm quyền cho 

người đứng đầu đơn vị. 

Nghiên cứu thực hiện thí điểm việc đánh giá hiệu quả công việc của cán 

bộ, công chức PC hàng năm theo hướng xây dựng các quy định, quy trình, 

nguyên tắc: đồng nghiệp nhận xét bỏ phiếu xếp loại; nhân dân (người được thụ 

hưởng dịch vụ của cán bộ, công chức) bỏ phiếu tín nhiệm xếp loại; thủ trưởng 

trực tiếp giao việc kiểm soát kết quả hàng ngày đối với cán bộ, công chức đánh 

giá, xếp loại; Hội đồng đánh giá cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại. Có cơ chế 

khuyến khích lợi ích vật chất đối với cán bộ sau khi được xếp loại, đồng thời 

nếu cán bộ, công chức nào trong 2 hoặc 3 năm liên tục không hoàn thành nhiệm 

vụ có thể bị buộc thôi việc. Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm cụ thể của 

người đứng đầu đơn vị trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng 

cán bộ, công chức đi đôi với việc tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp có 

thẩm quyền và quần chúng nhân dân. Có như vậy mới khắc phục được cơ bản 

tình trạng hiện nay “có vào mà không có ra”, “có lên mà không có xuống” ở các 

tổ chức PC của các điạ phương đối với những người trong biên chế. 
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Đồng thời, củng cố, chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng, đưa công 

tác khen thưởng vào nền nếp, thực sự là một nguồn lực tinh thần mạnh mẽ trong 

chính sách đãi ngộ cán bộ PC. Đó là các hình thức khen thưởng và công nhận 

danh hiệu của cơ quan, tổ chức, ngành; giấy khen, bằng khen, huân chương, huy 

chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước; nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn; 

được lựa chọn, quy hoạch đào tạo; các chế độ nghỉ hưu và sau khi nhận sổ hưu; 

các phần thưởng và công nhận danh hiệu của các tổ chức xã hội khác… 

Cải cách công tác thi đua, khen thưởng để thúc đẩy phong trào thi đua yêu 

nước một cách thực chất, khắc phục “bệnh thành tích”, hình thức, lãng phí; đồng 

thời xây dựng môi trường làm việc tốt để cán bộ, công chức phát huy tốt nhất 

khả năng của mình, tận tuỵ và gắn bó suốt đời với nghề. 

Cải cách chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức PC ngành LĐ-

TBXH là một việc khó, nhạy cảm vì liên quan đến lợi ích của mỗi người, trong 

nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp và luôn được cả ngành LĐ-TBXH quan tâm 

trong quá trình đổi mới. Nếu không mạnh dạn và quyết tâm cao trong quá trình 

thực hiện sẽ chẳng tạo nên được một bước “đột phá” nào trong cải cách tiền 

lương mà cán bộ, công chức mong đợi./. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói chung và tăng cường 

năng lực các tổ chức pháp chế ngành LĐ-TBXH nói riêng nhằm  đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay là một trong những quan điểm cơ 

bản có tính nguyên tắc chỉ đạo tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm bảo đảm thắng 

lợi quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Để tăng cường pháp chế, nâng cao 

hiệu lực quản lý nhà nước, không chỉ xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp 

luật, mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện pháp luật, bảo đảm cho pháp luật 

được chấp hành thường xuyên và nghiêm chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những 

hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. 

Trong những năm qua, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

ngành LĐ-TBXH từng bước được coi trọng, cũng như vai trò của pháp chế 

trong tổ chức và hoạt động của ngành LĐ-TBXH từng bước được phát huy, đảm 

bảo hoàn thành được mục tiêu quản lý ngành mà Đảng, Nhà nước giao cho Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Song do tác động của các nguyên nhân chủ 

quan và khách quan, pháp chế trong tổ chức và hoạt động ngành LĐ-TBXH giai 

đoạn vừa qua vẫn tồn tại không ít yếu kém, khiếm khuyết, chưa thực sự đảm 

đương được vai trò của nó trong việc đảm bảo cho pháp luật ngành LĐ-TBXH 

được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh, dẫn đến sự vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực LĐ-TBXH có lúc, có nơi, trên một số địa bàn còn diễn ra nghiêm trọng, 

chưa kiểm soát được tình trạng tham nhũng, tiêu cực, gian lận, trốn thuế... Vì 

vậy, để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, các tổ chức 

PC ngành LĐTBXH cần phải có những giải pháp khả thi để tăng cường năng lực 

trên mọi phương diện như sau: Một là, hoàn thiện khung pháp lý quy định về 

công tác pháp chế và nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động tổ chức pháp chế 

ngành lao động, thương binh và xã hội; Hai là, khảo sát đánh giá tình hình tổ 

chức bộ máy và người làm công tác pháp chế của ngành lao động, thương binh 

và xã hội; Ba là, đẩy mạnh hoạt động luyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao 

trình độ văn hóa, năng lực áp dụng pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức 

pháp chế; Bốn là, tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 
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cán bộ làm công tác pháp chế; Năm là, ban hành các chính sách về phụ cấp, 

khuyến khích, tạo động lực làm việc cho các cán bộ từ trung ương đến địa 

phương ngành LĐTB&XH 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với Chính phủ 

- Sớm quy định cụ thể chức danh công chức PC, điều chỉnh chính sách 

tiền lương hoặc phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm công tác PC để cán bộ, 

công chức ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, phát huy hết năng lực, toàn tâm, 

toàn ý với công việc được giao. 

- Cần sớm ban hành  các văn bản quy định về kinh phí phục vụ công tác 

soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước, theo dõi tình hình thi hành PL và hỗ trợ pháp lý cho 

đơn vị trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp. Bố trí thêm biên chế và ngân sách để 

thực hiện các công tác này. 

Quy định chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác PC và kiến nghị với 

cấp có thẩm quyền quy định nguồn kinh phí riêng cho hoạt động công tác PC. 

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và 

tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác PC giai đoạn 2016 - 2020. 

- Bên cạnh đó, các cán bộ công chức làm công tác PC của các Bộ, ngành 

nói chung và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nói riêng, đặc biệt là 

đội ngũ cán bộ trẻ không có nhiều cơ hội tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực 

chuyên ngành và tiếp xúc với thực tế thi hành PL. Do vậy, cần tăng cường tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác PC, tổ chức các đoàn khảo sát, 

học tập kinh nghiệm của nước ngoài về xây dựng PL trong các lĩnh vực quản lý 

nhà nước chuyên ngành, trên cơ sở đó tạo điều kiện để các cán bộ làm công tác 

PC nắm rõ hơn thực tế thi hành PL nhằm tăng cường hiệu quả xây dựng các 

chính sách PL phù hợp. 

2.2. Đối với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

- Có kế hoạch triển khai đề án nâng cao năng lực CBPC ngành LĐ-TBXH 

giai đoạn 2016 – 2020 để các Tổng cục, các cục, các Sở LĐ-TBXH, các đơn vị 
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trực thuộc Bộ có căn cứ bố trí nguồn nhân lực cho công tác này, cho phù hợp 

với các quy định hiện hành của Nghị định số 55/2011/NĐ - CP ngày 04/7/2011 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

tổ chức PC. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ PC cho cán bộ làm công tác PC ngành LĐ-TBXH tham 

gia học tập, trao đổi kinh nghiệm nhất là nghiệp vụ công tác PC mới được Chính 

phủ quy định. 

- Xây dựng quy hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn luật và kiến thức chuyên ngành có liên quan cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức PC, đảm  bảo  sau 5 năm  đạt tiêu  chuẩn theo  quy định 

của  Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 

2.3. Đối với Bộ Tư pháp 

- Sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc tổ chức, biên chế cho 

tổ chức PC ở bộ ngành và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, trong đó 

có quy định cụ thể việc thành lập tổ chức PC hoặc cử cán bộ chuyên trách PC tại 

các phòng pháp chế cấp huyện, cấp xã. 

- Tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu (cả ngắn hạn và dài hạn, trong 

nước và nước ngoài), tập huấn thường xuyên hơn nữa đối với cán bộ làm công 

tác PC, không ngừng nâng cao trình độ, KN nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu 

của hội nhập kinh tế - quốc tế. 

- Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cử cán bộ tham gia hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc 

tế để có những thông tin và kiến thức cần thiết hỗ trợ và phục vụ cho công tác 

PC nói chung. 

2.4. Đối với các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Căn cứ vào nhu cầu công tác PC, phối hợp với sở nội vụ, trình UBND 

tỉnh thành lập phòng PC, hoàn thiện tổ chức PC theo quy định tại Nghị định số 

55/2011/NĐ - CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức PC; cán bộ được lựa chọn làm công 
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tác PC phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị 

và năng lực thực hiện nhiệm vụ; 

- Bên cạnh việc xây dựng và kiện toàn về tổ chức bộ máy, trong thời gian 

tới cần đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PC đủ về số lượng và có 

năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm 

cao trong công việc. 

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công 

tác PC do Bộ LĐ-TBXH, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức; 

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác PC tại 

các phòng LĐ-TBXH. 
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