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Më ®Çu 
 

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi  
§æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp lµ chñ tr−¬ng lín cña 

§¶ng NDCM Lµo ®−îc thùc hiÖn thèng nhÊt tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa 
ph−¬ng. Theo tinh thÇn ®ã tõ nhiÒu n¨m nay viÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc gãp phÇn vµo 
c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n−íc. HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña n−íc CHDCND Lµo 
®−îc ban hµnh n¨m 1991 ®· ®Æt nÒn mãng cho sù c¶i c¸ch c¬ b¶n bé m¸y 
nhµ n−íc nãi chung vµ hÖ thèng chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng nãi riªng, chuyÓn 
tõ hÖ thèng chÝnh quyÒn 5 cÊp sang hÖ thèng 4 cÊp: trung −¬ng, tØnh, huyÖn 
vµ b¶n - lµng. TØnh ®−îc x¸c ®Þnh lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh chiÕn l−îc, huyÖn lµ 
cÊp kÕ ho¹ch ng©n s¸ch b¶n - lµng lµ cÊp tæ chøc thùc hiÖn; xo¸ bá H§ND 
vµ UBND c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng thay b»ng Quèc héi mét cÊp tËp 
trung ë Trung −¬ng; c¬ quan hµnh chÝnh ®Þa ph−¬ng ®−îc tæ chøc vµ ho¹t 
®éng theo chÕ ®é thñ tr−ëng víi ng−êi ®øng ®Çu lµ tØnh tr−ëng, huyÖn 
tr−ëng vµ tr−ëng b¶n - lµng thùc hiÖn chÕ ®é nhÊt thÓ ho¸ hai chøc n¨ng 
l·nh ®¹o cao nhÊt cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn, bÝ th− ®¶ng bé cÊp nµo sÏ 
kiªm chøc vô thñ tr−ëng chÝnh quyÒn ë cÊp ®ã. Bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp 
tØnh ®· tõng b−íc c¶i thiÖn gän nhÑ h¬n, gi¶m bít cång kÒnh, ph¸t huy 
hiÖu lùc hiÖu qu¶ cao h¬n, viÖc s¾p xÕp c¸n bé - c«ng chøc theo tr×nh ®é 
kiÕn thøc ®−îc quy ®Þnh râ rµng h¬n. ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý cho ®Þa 
ph−¬ng ®· t¹o ra sù chñ ®éng s¸ng t¹o, tù chñ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña bé 
m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a Trung −¬ng vµ cÊp tØnh, 
cÊp trªn vµ cÊp d−íi ®· râ rµng h¬n; viÖc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y 
chÝnh quyÒn tØnh ®· ®¹t ®−îc mét sè kÕt qu¶ quan träng gãp phÇn vµo 
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ æn ®Þnh x· héi cña tõng ®Þa ph−¬ng vµ 
®Êt n−íc. 

Tuy nhiªn, thùc tiÔn gÇn 20 n¨m ®æi míi còng ®· lµm béc lé nh÷ng 
yÕu kÐm, bÊt cËp trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh 
ngµy mét cång kÒnh nhiÒu tÇng nÊc chøc n¨ng nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n−íc 
cña c¸c c¬ quan thuéc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ch−a thËt râ rµng, sù 
ph©n c«ng, ph©n nhiÖm ch−a rµnh m¹ch; sù ho¹t ®éng vÉn mang nÆng dÊu 
Ên cña c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung, quan liªu bao cÊp; viÖc ®µo t¹o c¸n bé 
c«ng chøc cßn yÕu kÐm, tr×nh ®é kiÕn thøc chuyªn m«n, võa thiÕu võa yÕu 
vÒ phÈm chÊt tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, c¬ chÕ qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt 
ch−a thËt sù ®Èy m¹nh t×nh tr¹ng tham nhòng trong bé m¸y chÝnh quyÒn 
c¸c cÊp ngµy cµng phæ biÕn vµ nghiªm träng lµm suy gi¶m lßng tin, t×nh 
c¶m cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng vµ Nhµ n−íc. 

Do vËy, viÖc nghiªn cøu lµm râ vÒ tiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn tæ 
chøc, ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo 
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hiÖn nay lµ mét nhiÖm vô träng t©m cã tÝnh cÊp thiÕt, mang ý nghÜa rÊt lín 
trong sù nghiÖp ®æi míi bé m¸y nhµ n−íc nãi chung vµ ®æi míi tæ chøc bé 
m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh nãi riªng. Tõ nh÷ng lý do nªu trªn, nghiªn cøu 
sinh ®· chän ®Ò tµi: "C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ®æi míi tæ chøc bé m¸y 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo" ®Ó lµm 
tiÕn sÜ luËt häc mong muèn ®−a ra nh÷ng luËn ®iÓm khoa häc vµ gi¶i ph¸p 
h÷u hiÖu nh»m gãp mét c¸ch nh×n tõ gãc ®é khoa häc ph¸p lý vµo viÖc 
n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n−íc, ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng 
cuéc ®æi míi ®Êt n−íc Lµo h«m nay vµ ngµy mai. 

2. T×nh h×nh nghiªn cøu  
a) ë Lµo 
§æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo 

trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN vµ 
h−íng tíi x©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN lµ c«ng viÖc míi mÎ, 
ch−a cã tiÒn lÖ, võa thiÕu m« h×nh thùc tiÔn, võa thiÕu c¬ së lý luËn, thiÕu 
kiÕn thøc, kinh nghiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn, nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i võa 
lµm, võa t×m tßi, rót ra bµi häc theo ph−¬ng ch©m "dong ®¸ qua s«ng". V× 
vËy viÖc h×nh thµnh quan niÖm vµ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n chØ ®¹o trong 
viÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh, còng nh− viÖc ®Ò ra 
nh÷ng néi dung, ph−¬ng h−íng, chñ tr−¬ng, gi¶i ph¸p thùc hiÖn c¶i c¸ch 
trong tõng giai ®o¹n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc lµ mét qu¸ tr×nh t×m tßi, s¸ng 
t¹o kh«ng ngõng cña b¶n th©n nh÷ng ng−êi c«ng t¸c lý luËn vµ ho¹t ®éng 
thùc tiÔn cña Lµo. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã mét sè c¬ quan qu¶n lý 
nhµ n−íc, nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, mét sè c¬ quan nghiªn cøu vµ c¸c nhµ 
khoa häc ®· quan t©m nghiªn cøu vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, vÒ ®æi míi vµ 
hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp trong thêi kú ®æi míi. 
Nh×n chung, c¸c c«ng tr×nh ®· nghiªn cøu ë mét sè khÝa c¹nh vµ ë møc ®é 
nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, nh÷ng c«ng tr×nh nµy míi chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò 
lý luËn chung, ch−a s©u s¾c vµ ch−a cô thÓ trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn. 
Cho ®Õn nay ch−a cã c«ng tr×nh khoa häc nµo nghiªn cøu trùc tiÕp vµ cã hÖ 
thèng c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn ®Õn vÊn ®Ò ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh 
quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo hiÖn nay. 

b) ë ViÖt Nam 
VÊn ®Ò c¶i c¸ch bé m¸y chÝnh quyÒn còng lµ vÊn ®Ò ®−îc c¸c nhµ 

nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ quan t©m d−íi nhiÒu 
gãc ®é kh¸c nhau. MÊy n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu cuèn s¸ch, c¸c ®Ò tµi 
nghiªn cøu khoa häc, c¸c bµi viÕt nghiªn cøu c«ng bè trªn c¸c t¹p chÝ khoa 
häc, luËn v¨n th¹c sÜ, tiÕn sÜ luËt häc ®Ò cËp ë møc ®é nhÊt ®Þnh ®Õn chñ ®Ò 
nµy. C¸c c«ng tr×nh nãi trªn ®· ®Ò cËp nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau vÒ ®æi 
míi bé m¸y nhµ n−íc vµ bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh trong ®iÒu kiÖn cña 
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ViÖt Nam. C¸c t¸c gi¶ ®· nªu lªn ®Æc ®iÓm ra ®êi, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 
trong viÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y nhµ n−íc tõ 1986 ®Õn nay, nh÷ng vÊn ®Ò 
®Æt ra vµ ph−¬ng h−íng ph¶i ®æi míi bé m¸y nhµ n−íc. C¸c c«ng tr×nh ®ã 
nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc, vÒ chøc n¨ng qu¶n lý 
nhµ n−íc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n−íc. Tuy nhiªn, phÇn 
lín c¸c c«ng tr×nh ®ã còng chØ dõng l¹i nghiªn cøu vÒ ®æi míi bé m¸y nhµ 
n−íc ë cÊp Trung −¬ng, sè c«ng tr×nh nghiªn cøu ®æi míi tæ chøc bé m¸y 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh ch−a nhiÒu, nh−ng ®ã thùc sù lµ nh÷ng t− liÖu quý gi¸ 
®Ó thùc hiÖn luËn ¸n nµy. 

TiÕp cËn vµ kÕ thõa cã chän läc c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc 
vÊn ®Ò nµy, viÖc kh¶o s¸t thùc tiÔn ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn 
cÊp tØnh ë Lµo vµ ë ViÖt Nam sÏ lµ c¬ së ®Ó t¸c gi¶ hoµn thµnh nhiÖm vô 
nghiªn cøu cña m×nh víi t− c¸ch lµ mét c«ng tr×nh khoa häc ®Çu tiªn cã hÖ 
thèng vÒ viÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc 
CHDCND Lµo hiÖn nay. 

3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn ¸n 
- VÒ ®èi t−îng nghiªn cøu cña luËn ¸n: 
Trong khu«n khæ luËn ¸n khoa häc, t¸c gi¶ tËp trung ®i s©u nghiªn 

cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë 
CHDCND Lµo nh»m t×m ra c¸c luËn cø khoa học cho việc ®æi míi tæ chøc 
bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ ph−¬ng ph¸p luËn vµ 
c¨n cø ph¸p lý cho viÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë 
CHDCND Lµo trong bèi c¶nh c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia hiÖn nay. 

- Ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn ¸n: Ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn ¸n 
lµ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn tæ chøc bé m¸y chÝnh 
quyÒn cÊp tØnh ë CHDCND Lµo tõ khi Nhµ n−íc ra ®êi chñ yÕu lµ trong 
thêi kú ®æi míi (từ năm 1992 đến nay); nghiªn cøu vÞ trÝ, vai trß, chøc 
n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë CHDCND 
Lµo vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi bé m¸y ®ã. 

4. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña luËn ¸n 
VÒ môc ®Ých cña luËn ¸n: 
LuËn ¸n lµm s¸ng tá c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn tæ chøc bé m¸y chÝnh 

quyÒn cÊp tØnh ë CHDCND Lµo, tõ ®ã luËn chøng quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p 
tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®¸p øng yªu cÇu ®æi 
míi toµn diÖn c¸c mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi ë n−íc CHDCND 
Lµo hiÖn nay. 

VÒ nhiÖm vô cña luËn ¸n: 
§Ó thùc hiÖn môc ®Ých trªn luËn ¸n sÏ tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng 

nhiÖm vô sau: 



 4

Mét: Lµm s¸ng tá c¬ së lý luËn vÒ tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh. 
Hai: Ph©n tÝch kinh nghiÖm tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë 

mét sè n−íc ®Ó tham kh¶o. 
Ba: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh qua 

c¸c thêi kú lÞch sö ë n−íc CHDCND Lµo, tập trung vào thời kỳ đổi mới từ 
năm 1991 đến nay 

Bèn: §Ò xuÊt vµ luËn chøng các quan ®iÓm, định hướng vµ c¸c gi¶i 
ph¸p tiÕp tôc ®æi míi bộ máy chính quyền cấp tỉnh. 

5. C¬ së lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña luËn ¸n 
VÒ c¬ së lý luËn: §Ó thùc hiÖn ®Ò tµi, luËn ¸n vËn dông vµ nghiªn 

cøu c¬ së lý luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ nhµ 
n−íc vµ ph¸p luËt, c¸c quan ®iÓm cña §¶ng NDCM Lµo vÒ ®æi míi bé m¸y 
chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ vµ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh 
quèc gia, tham kh¶o c¸c kinh nghiÖm mét sè n−íc, ®Æc biÖt lµ ®æi míi 
hoµn thiÖn bé m¸y nhµ n−íc trong giai ®o¹n hiÖn nay cña Céng hoµ XHCN 
ViÖt Nam; vËn dông lý luËn trong c¸c v¨n kiÖn, nghÞ quyÕt cña §¶ng 
NDCM Lµo vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. 

VÒ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: LuËn ¸n vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p 
cña triÕt häc M¸c - Lªnin, duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, sö dông 
tæng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn; ph©n tÝch vµ 
tæng hîp lÞch sö cô thÓ, ph−¬ng ph¸p cña khoa häc vÒ ®æi míi tæ chøc bé 
m¸y chÝnh quyÒn nhµ n−íc, lý thuyÕt hÖ thèng luËt häc so s¸nh vµ nh÷ng 
bµi häc kinh nghiÖm trong viÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp 
tØnh ë n−íc CHDCND Lµo trong nh÷ng n¨m qua.  

6. §iÓm míi cña luËn ¸n 
LuËn ¸n lµ c«ng tr×nh khoa häc ®Çu tiªn nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ 

thèng vÒ ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh trong sù nghiÖp ®æi 
míi ë CHDCND Lµo hiÖn nay. Những điÓm míi cña luËn ¸n : 

 Thứ nhất, lµm râ c¬ së lý luËn về tổ chức và hoạt động của bé m¸y 
chÝnh quyÒn địa phương nói chung, bộ máy chính quyền cÊp tØnh nói riêng 
đặt trong mô hình tổng thể của bộ máy nhà nước và hệ thống chính quyền 
địa phương hiÖn nay ë n−íc CHDCND Lµo.  

Thứ hai, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ khái quát và tương đối hệ thống về thùc 
tr¹ng tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë CHDCND Lµo qua c¸c giai 
®o¹n lÞch sö, nhÊt lµ trong thêi kú ®æi míi từ năm 1991 đến nay; rót ra 
nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ, nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ, các bài học 
kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở 
CHDCND Lào. 
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Thứ ba, đÒ xuÊt vµ luËn chøng c¸c quan ®iÓm, định hướng và hệ 
thống các gi¶i ph¸p toàn diện nhằm tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc và hoạt động 
của bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo nhằm đáp ứng yêu 
cầu mới về quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở CHDCND Lào. 

7. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña luËn ¸n 
Về mặt lí luận :KÕt qu¶ nghiªn cøu cña luËn ¸n gãp phÇn lµm s¸ng 

tá c¬ së lý luËn của những cải cách dẫn đến mô hình tổ chức, hoạt động 
của bộ máy chính quyền cấp tỉnh hiện nay ở CHDCND Lào, đồng thời bổ 
sung, phát triển những luận điểm khoa học làm cơ sở lí luận cho việc tiếp 
tục đổi mới bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng những yêu cầu mới của 
sự nghiệp phát triển đất nước trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường 
và nhà nước pháp quyền XHCN, hội nhập khu vực và quốc tế. 

Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần đánh giá một 
cách trung thực, khách quan, khoa học những thành tựu, những bất cập, 
yếu kém cũng như nguyên nhân của những bất cập trong tổ chức và hoạt 
động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở CHDCND Lào hiện nay. Hệ 
thống các gỉải pháp do luận án đề xuất là những đóng góp thiết thực để các 
nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham khảo, sử dụng trong quá trình hoạch 
định chính sách, chủ trương, biện pháp cải cách nền hành chính quốc gia 
theo hướng ngày một hiệu quả, gần dân, phục vụ dân tốt hơn. Qua ®ã, luËn 
¸n gãp phÇn n©ng cao vai trß vµ hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ 
cña chÝnh quyÒn cÊp tØnh đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước ë 
CHDCND Lµo. 

LuËn ¸n cũng cã thÓ được sö dông lµm tµi liÖu nghiªn cøu, gi¶ng 
d¹y tại các cơ sở đào tạo ®¹i häc vµ sau ®¹i häc chuyên ngành pháp luật, 
hành chính, chính trị; phục vụ c¸n bé, c«ng chøc chÝnh quyÒn các cấp ë 
n−íc CHDCND Lµo lµm tµi liÖu tham kh¶o trong quá trình nghiªn cøu vµ 
vËn dông trong thùc tế. 

8. KÕt cÊu cña luËn ¸n 
LuËn ¸n gåm cã PhÇn më ®Çu, 3 ch−¬ng, 10 tiÕt, kÕt luËn, danh môc 

tµi liÖu tham kh¶o vµ phô lôc. 
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Ch−¬ng 1 
C¬ së lý luËn ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn  

cÊp tØnh ë n−íc Céng hßa D©n chñ nh©n d©n Lμo 

 
 1.1. CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY 
NHÀ NƯỚC Ở CHDCND LÀO 
 1.1.1. Quan điểm Mác –Lê nin và quan điểm cña §¶ng Nh©n d©n 
c¸ch m¹ng Lµo vÒ nhµ n−íc  

- Quan niÖm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin  
Víi quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö chñ nghÜa M¸c-

Lªnin ®· chøng minh mét c¸ch khoa häc r»ng, nhµ n−íc kh«ng ph¶i lµ nh÷ng 
hiÖn t−îng x· héi vÜnh cöu vµ bÊt biÕn, nhµ n−íc chØ xuÊt hiÖn khi x· héi loµi 
ng−êi ®· ph¸t triÓn ®Õn mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, chóng lu«n vËn ®éng, ph¸t 
triÓn vµ sÏ tiªu vong khi nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cho sù tån t¹i vµ ph¸t 
triÓn cña chóng kh«ng cßn n÷a. Nhµ n−íc lµ s¶n phÈm cña mét x· héi ®· ph¸t 
triÓn ®Õn mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. Nhµ n−íc chØ xuÊt hiÖn khi x· héi ®· ph©n 
chia thµnh giai cÊp ®èi kh¸ng vµ nh÷ng m©u thuÉn giai cÊp ®· ph¸t triÓn tíi 
møc kh«ng thÓ ®iÒu hoµ ®−îc. Nhµ n−íc lµ mét bé m¸y ®Æc biÖt, lµ c«ng cô 
do giai cÊp thèng trÞ tæ chøc ra ®Ó duy tr× sù thèng trÞ cña m×nh, ®Ó b¾t giai 
cÊp kh¸c trong x· héi ph¶i phôc tïng giai cÊp m×nh. 

- Quan ®iÓm cña §¶ng NDCM Lµo: 
CHDCND Lµo lµ nhµ n−íc d©n chñ nh©n d©n; lµ mét bé phËn trong 

c¬ cÊu hÖ thèng chÝnh trÞ; lµ c¬ quan quyÒn lùc chÝnh trÞ; tÊt c¶ quyÒn lùc 
lµ cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× quyÒn lîi Ých cña nh©n d©n c¸c bé téc 
bao gåm c¸c líp ng−êi trong x· héi do c«ng nh©n, n«ng d©n, sinh viªn, trÝ 
thøc lµm nßng cèt. B¶n chÊt cña nhµ n−íc d©n chñ nh©n d©n lµ do c¬ së 
kinh tÕ vµ cơ sở chính trị quy ®Þnh. C¬ së kinh tÕ cña nhµ n−íc d©n chñ 
nh©n d©n hiÖn nay ë Lµo lµ tæng thÓ c¸c quan hÖ s¶n xuÊt ®−îc h×nh thµnh 
dùa trªn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ph¸t triÓn theo ®Þnh h−íng 
x· héi chñ nghÜa. Cơ sở tư tưởng chính trị của Nhµ n−íc d©n chñ nh©n d©n 
là sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua ®éi tiÒn phong của mình là 
§¶ng nhân dân cách mạng Lào. §¶ng nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo, lùc l−îng 
l·nh ®¹o nhµ n−íc vµ x· héi, ra ®êi do sù kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa M¸c-
Lªnin, phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu n−íc lµ ®Æc ®iÓm lín nhÊt 
quy ®Þnh b¶n chÊt, h×nh thøc vµ néi dung cña nhµ n−íc Lµo hiÖn ®¹i. 

1.1.2. C¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n−íc  
 - Nguyªn t¾c b¶o ®¶m sù l∙nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi nhµ n−íc.  

 Thø nhÊt, ph¶i b¶o ®¶m cho nh©n d©n tham gia ®«ng ®¶o vµ tÝch cùc 
vµo viÖc lËp ra bé m¸y nhµ n−íc. 
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Thø hai, ph¶i b¶o ®¶m cho nh©n d©n tham gia ®«ng ®¶o vµo viÖc qu¶n lý 
c¸c c«ng viÖc nhµ n−íc vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò träng ®¹i cña ®Êt n−íc.  

Thø ba, ph¶i cã c¬ chÕ b¶o ®¶m cho nh©n d©n thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m 
s¸t ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc, nh©n viªn nhµ n−íc, c¸c tæ chøc 
vµ c¸ nh©n kh¸c ®−îc trao cho nh÷ng quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó qu¶n lý mét 
sè c«ng viÖc cña nhµ n−íc. Sù l·nh ®¹o cña Đ¶ng ®èi víi nhµ n−íc thÓ 
hiÖn: §¶ng ®Ò ra ®−êng lèi chÝnh trÞ làm cơ sở tư tưởng- chính trị, §¶ng 
kiÓm tra, h−íng dÉn c¬ quan nhµ n−íc ho¹t ®éng ®óng ®−êng lèi chÝnh trÞ 
cña §¶ng. §¶ng giíi thiÖu c¸n bé cña Đ¶ng cho bé m¸y nhµ n−íc, đặc biệt 
là cán bộ giữ những vị trí cao cấp nhất, then chốt của bộ máy nhà nước. 
Phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng đối với nhà nước: Đảng lãnh đạo 
Nhà nước thể chế hoá đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước, 
Đảng lãnh đạo thông qua việc kiểm tra cán bộ đảng viên thực hiện đường 
lối, điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước tức là bảo đảm để Đảng luôn luôn giữ vững và đổi 
mới nội dung, phương thức lãnh đạo cho phù hợp với những yêu cầu mới 
mà sự phát triển kinh tế- xã hội đặt ra cho Nhà nước.  
 - Nguyªn t¾c quyÒn lùc nhµ n−íc thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng, 
phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n−íc trong viÖc thùc thi c¸c quyÒn lËp 
ph¸p, hµnh ph¸p vµ t− ph¸p. 

Bé m¸y nhµ n−íc CHDCND Lµo ®−îc tæ chøc theo nguyªn t¾c quyÒn 
lùc nhµ n−íc lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng vµ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan 
nhµ n−íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t− ph¸p, 
tÊt c¶ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, b¾t nguån tõ nh©n d©n. QuyÒn lùc nhµ 
n−íc tèi cao vµ quyÒn lËp ph¸p thèng nhÊt vµo Quèc héi. QuyÒn hµnh ph¸p 
thống nhất vµo ChÝnh phñ: ChÝnh phñ võa lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Quèc 
héi, võa lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc cao nhÊt cã chøc n¨ng qu¶n lý 
thèng nhÊt mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. T− ph¸p lµ mét nh¸nh quyÒn 
lùc ®éc lËp bao gåm mét tæng thÓ c¸c tæ chøc Toµ ¸n, ViÖn KiÓm s¸t vµ 
c¸c thiÕt chÕ bæ trî kh¸c.  
 - Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ  

ë CHDCND Lµo nguyªn t¾c nµy thÓ hiÖn sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a sù 
chØ ®¹o tËp trung nhÊt cña cÊp trªn víi viÖc më réng d©n chñ đối với cấp 
dưới nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong qu¶n lý nhµ n−íc. C¸c c¬ quan nhµ n−íc 
ë trung −¬ng lµ c¬ quan nhµ n−íc cÊp trªn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n 
nh− kinh tÕ, chÝnh trÞ v¨n hãa, x· héi. C¸c c¬ quan nhµ n−íc ë ®Þa ph−¬ng, 
c¸c c¬ quan nhµ n−íc cÊp d−íi ph¶i phôc tïng trung −¬ng. C¸c quyÕt ®Þnh 
cña trung −¬ng cã hiÖu lùc b¾t buéc ®èi víi c¸c c¬ quan cÊp d−íi tæ chøc 
thùc hiÖn. Trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh. 
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 - Nguyªn t¾c ph¸p chÕ XHCN 
Nguyªn t¾c nµy ph¶i ®ßi hái viÖc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ 

n−íc XHCN ph¶i dùa trªn c¬ së ph¸p luËt, mäi c¬ quan, nh©n viªn nhµ n−íc 
ph¶i triÖt ®Ó t«n träng ph¸p luËt khi thùc thi c«ng vô; t¨ng c−êng c«ng t¸c 
kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xö lý nghiªm minh mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.  

 1.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG Ở NƯỚC CHDCND LÀO 

1.2.1. Khái niệm chính quyền địa phương 
 Mäi nhµ n−íc kÓ c¶ nhµ n−íc liªn bang lÉn nhµ n−íc ®¬n nhÊt ®Òu 
ph¶i tæ chøc c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trªn các ph¹m vi l·nh thæ khác nhau, 
tuỳ thuộc vào các yếu tố đặc thù về lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế , chính 
trị ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước để quyết định việc phân chia 
các đơn vị hành chính- lãnh thổ và mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương theo các đơn vị hành chính- lãnh thổ đó.  

Chính quyền địa phương là c¬ quan qu¶n lý, tổ chức thi hành pháp 
luật nhà nước tại mét đơn vị hành chính- l·nh thæ nhằm quyết định những 
việc thuộc thẩm quyền được phân công (theo hiến pháp, luật) và/ hoặc 
được uỷ quyền, phân cấp từ chính quyền cấp trên.      
 1.2.2. ĐÆc ®iÓm của chính quyền địa phương ở CHDCND Lào  

Bé m¸y chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ë n−íc CHDCND Lµo lµ mét chØnh 
thÓ thèng nhÊt tæ chøc theo hµnh chÝnh l·nh thæ. Bé m¸y chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng gåm ba cÊp: cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ cÊp b¶n (xo¸ bá cÊp x·) lÊy cÊp 
b¶n - lµng lµm c¬ së hµnh chÝnh thÊp nhÊt trùc thuéc th¼ng huyÖn, xo¸ bá 
H§ND, UBND c¸c cÊp ë ®Þa ph−¬ng, thùc hiÖn Quèc héi mét cÊp tËp 
trung ë Trung −¬ng, ¸p dông c¬ chÕ nhÊt thÓ ho¸, ng−êi ®øng ®Çu bé m¸y 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh lµ tØnh tr−ëng, huyÖn tr−ëng, tr−ëng b¶n. BiÕn c¬ chÕ 
qu¶n lý theo chiÒu ngang lµ chñ yÕu thµnh c¬ chÕ qu¶n lý theo chiÒu däc 
kÕt hîp víi chiÒu ngang.  

1.3. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ YÊU CẦU ĐỐI 
VỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH Ở 
NƯỚC CHDCND LÀO 

1.3.1. VÞ trÝ, vai trß cña chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo 
ChÝnh quyÒn cÊp tØnh lµ m¾t xÝch c¬ b¶n cña mèi liªn hÖ gi÷a nh©n 

d©n ®Þa ph−¬ng víi nhµ n−íc Trung −¬ng; lµ trung t©m tæ chøc thùc hiÖn 
c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n−íc Trung 
ương, ®ång thêi còng lµ trung t©m ®iÒu hoµ phèi hîp sù ho¹t ®éng cña tÊt 
c¶ c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan nhµ n−íc Trung −¬ng ®ãng trªn l·nh thæ cña 
tØnh, cã vai trß qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· 
héi, x©y dùng vµ sö dông nguån nh©n lùc, sö dông vµ b¶o vÖ tµi nguyªn 
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thiªn nhiªn, m«i tr−êng, quèc phßng an ninh trong ®Þa bµn tØnh vµ thùc 
hiÖn mét sè nhiÖm vô ®èi ngo¹i theo sù giao phã cña ChÝnh phñ vµ cã tr¸ch 
nhiÖm tr−íc nh©n d©n ®Þa ph−¬ng vµ nhµ n−íc Trung −¬ng trong viÖc ph¸t 
triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n trong ®Þa ph−¬ng m×nh. 

1.3.2. C¸c yÕu tè cÊu thµnh bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc 
Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo 

Bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®−îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn 
t¾c tËp trung d©n chñ, c¬ quan chÝnh quyÒn cÊp d−íi ph¶i b¸o c¸o về ho¹t 
®éng cña m×nh víi c¬ quan cÊp trªn, c¬ quan cÊp trªn ph¶i kiÓm tra gi¸m 
s¸t sù ho¹t ®éng cña c¬ quan chÝnh quyÒn cÊp d−íi theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p 
luËt quy ®Þnh. C¸c c¬ quan bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®−îc thµnh lËp 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ, cã biªn chÕ x¸c 
®Þnh víi ®éi ngò c¸n bé ®−îc xÕp theo ng¹ch, bËc c¨n cø vµo nhiÖm vô cô 
thÓ ®−îc ph©n c«ng. Sù thµnh lËp hay gi¶i thÓ mét hay mét sè c¬ quan 
thuộc bé m¸y nhµ n−íc cÊp tØnh ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc hiÖn c¸c 
chøc n¨ng, nhiÖm vô x¸c ®Þnh trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. Ph¸p luËt còng 
x¸c lËp mèi quan hÖ cô thÓ gi÷a c¸c c¬ quan trong hÖ thèng c¬ quan qu¶n 
lý nhµ n−íc, quy ®Þnh thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô cô thÓ cña 
mçi c¬ quan vµ ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan ®ã. 

1.3.3. Các yêu cầu cơ bản đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy 
chính quyền cấp tỉnh ở nước CHDCND Lào 

Mét lµ, bé m¸y chÝnh quyÒn cấp tØnh ph¶i b¶o ®¶m quyÒn lùc thuéc vÒ 
nh©n d©n và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền 

Thø nhÊt, b¶o ®¶m cho nh©n d©n tham gia ®«ng ®¶o vµ tÝch cùc vµo 
viÖc tæ chøc lËp ra bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp. Thø hai, b¶o ®¶m cho 
nh©n d©n tham gia ®«ng ®¶o vµo viÖc qu¶n lý c¸c c«ng viÖc nhµ n−íc vµ 
quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò träng ®¹i cña ®Êt n−íc. Thø ba, ph¶i cã c¬ chÕ 
b¶o ®¶m cho nh©n d©n thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c 
c¬ quan bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp, nh©n viªn nhµ n−íc, c¸c tæ chøc c¸ 
nh©n kh¸c ®−îc trao cho nh÷ng quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó qu¶n lý mét sè 
c«ng viÖc cña nhµ n−íc.  

Hai lµ, bộ máy chính quyền cấp tỉnh phải bảo đảm thực hiện đúng đắn 
nguyên tắc “QuyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n cã sù ph©n c«ng, phèi hîp giữa 
c¸c c¬ quan lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t− ph¸p” trªn ®Þa bµn tØnh 

Việc phân công quyền lực nhà nước thành quyền lập pháp, quyÒn 
hµnh ph¸p, quyền t− ph¸p và giao cho các cơ quan khác nhau thực hiện 
mỗi quyền chØ tồn tại ë trung −¬ng. Bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh là cơ 
quan hành chính nhà nước ®¹i diÖn cho Chính phñ tại địa phương. C¬ quan 
lËp ph¸p ë n−íc CHDCND Lµo thùc hiÖn chÕ ®é Quèc héi mét cÊp, ë cÊp 
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tØnh chØ cã V¨n phßng ®¹i diÖn ®¹i biÓu Quèc héi th−êng trùc ë tØnh. C¬ 
quan t− ph¸p cã Toµ ¸n nh©n d©n tØnh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh ®−îc 
tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo chiÒu däc, mäi sù ho¹t ®éng cña m×nh ®Òu d−íi 
sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Toµ ¸n vµ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao. ë cÊp 
tØnh quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t− ph¸p chØ lµ mèi quan 
hÖ gi÷a c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña mçi nh¸nh quyÒn lùc trong viÖc tæ chøc 
thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh trªn cïng mét l·nh thæ theo sù chØ ®¹o trùc 
tiÕp cña c¸c c¬ quan ë trung −¬ng. 
 Ba lµ, bộ máy chính quyền cấp tỉnh phải đảm bảo sù ph©n c«ng ph©n 
cÊp hợp lý gi÷a chÝnh quyÒn cÊp tØnh víi c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc 
Trung −¬ng vµ cơ quan hành chính các cÊp d−íi 

ë n−íc CHDCND Lµo bé  m¸y nhµ n−íc ®−îc chia thµnh c¸c c¬ 
quan nhµ n−íc ë Trung −¬ng, c¬ quan nhµ n−íc ë cÊp tØnh vµ c¸c c¬ quan 
nhµ n−íc ë cÊp huyÖn. C¸c c¬ quan nhµ n−íc Trung −¬ng cã thÈm quyÒn 
bao trïm lªn toµn bé l·nh thæ quèc gia, c¸c c¬ quan ë ®Þa ph−¬ng chØ cã 
thÈm quyÒn trong giíi h¹n cña ®Þa ph−¬ng m×nh. QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan 
nhµ n−íc Trung −¬ng cã ý nghÜa b¾t buéc ®èi víi c¬ quan cÊp d−íi, trong 
ph¹m vi thÈm quyÒn luËt ®Þnh, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn cÊp tØnh, cÊp d−íi 
cã quyÒn tù quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ ë cÊp 
®Þa ph−¬ng m×nh. C¸c c¬ quan nhµ n−íc ë Trung −¬ng cã quyÒn kiÓm tra, 
gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, cÊp d−íi; 
®×nh chØ, huû bá quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cÊp d−íi cña m×nh nÕu nh÷ng 
quyÕt ®Þnh ®ã tr¸i víi luËt ®Þnh; ®ång thêi, c¸c c¬ quan nhµ n−íc Trung 
−¬ng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan ®Þa ph−¬ng, cÊp d−íi ph¸t huy 
quyÒn chñ ®éng, s¸ng t¹o gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chung 
cña Nhµ n−íc. 

Bốn là, bộ máy chính quyền cấp tỉnh phải bảo đảm phân định rõ 
chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ vµ trách nhiệm 
của cá nhân ng−êi ®øng ®Çu 
 ViÖc thùc nguyªn t¾c tËp thÓ l·nh ®¹o, ph©n c«ng c¸ nh©n phô tr¸ch 
cã nhiÒu chuyÓn biÕn, tiÕn bé c¶ vÒ nhËn thøc vµ thùc tiÔn, nã ph¶n ¸nh 
®Æc tr−ng tÝnh §¶ng vµ Nhµ n−íc trong chÕ ®é lµm viÖc. §i ®«i víi tËp thÓ 
l·nh ®¹o ph¶i ph©n c«ng c¸ nh©n phô tr¸ch, võa lµ nguyªn t¾c l·nh ®¹o, 
võa ph¸t huy n¨ng lùc, së tr−êng vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n cÊp uû 
viªn tham gia vµo l·nh ®¹o chung cña tËp thÓ. §ång thêi, b¶o ®¶m ®−îc 
®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¸ nh©n cña cÊp uû viªn khi thùc hiÖn 
triÓn khai trong ph¹m vi, lÜnh vùc ®−îc ph©n c«ng vµ ph¶i chÞu tr¸ch 
nhiÖm c¸ nh©n vÒ kÕt qu¶ tæ chøc thùc hiÖn. Ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña 
tËp thÓ c¬ quan tæ chøc nhµ n−íc vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña tõng chøc 
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danh ph¶i x©y dùng chÕ ®é tr¸ch nhiÖm kÕt hîp gi÷a tËp thÓ du lÞch víi c¸ 
nh©n phô tr¸ch. 
 N¨m lµ, bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ph¶i x©y dùng ®éi ngò c¸n bé 
c«ng chøc trong s¹ch, th¹o viÖc, cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi §¶ng, Nhµ n−íc 
vµ nh©n d©n  

§æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn tØnh ph¶i n©ng cao phÈm chÊt 
n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc trong s¹ch, toµn t©m toµn ý phôc vô 
d©n, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, trung thµnh víi §¶ng vµ Nhµ n−íc, lo¹i trõ ®−îc 
viÖc quan liªu, tham nhòng, ®Æc quyÒn, ®Æc lîi vi ph¹m quyÒn lµm chñ cña 
nh©n d©n. 

S¸u lµ, chính quyền cấp tỉnh phải bảo đảm ho¹t ®éng d©n chñ, c«ng 
khai, minh b¹ch, h−íng vµo phôc vô d©n, ®óng ph¸p luËt 

§æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo 
lµ b¶o ®¶m sù thèng nhÊt vµ kû c−¬ng trËt tù, hiÖu lùc qu¶n lý trong ho¹t 
®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp, b¶o ®¶m c«ng b»ng d©n chñ, c«ng 
khai vµ c«ng b»ng x· héi. Nhµ n−íc qu¶n lý x· héi, qu¶n lý nhµ n−íc b»ng 
HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, tÊt c¶ tæ chøc §¶ng, c¬ quan nhµ n−íc tæ chøc 
chÝnh trÞ x· héi, c«ng d©n ph¶i tu©n thñ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt; ho¹t ®éng 
cã hiÖu lùc vµ nh»m d©n chñ ho¸ b¶o ®¶m cho bé m¸y chÝnh quyÒn nhµ 
n−íc thËt sù lµ bé m¸y cña d©n, do d©n vµ v× d©n. 

 1.4. Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë mét sè n−íc  
Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®èi víi tæ chøc 

bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo lµ viÖc nghiªn cøu ¸p 
dông kinh nghiÖm tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh cña mét sè n−íc 
nh− ë ViÖt Nam, Ph¸p, NhËt vµ Th¸i Lan ®Ó gãp phÇn cho viÖc qu¶n lý 
®iÒu hµnh c¸c mÆt kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi lµm bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp 
tØnh ë CHDCND Lµo tõng b−íc ®−îc hoµn thiÖn. Riªng lµ kinh nghiÖm cña 
CHXHCN ViÖt Nam vÒ vÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh, vÒ 
chøc n¨ng nhiÖm vô, vÒ sù ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn ®¶m b¶o 
quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, thùc hiÖn d©n chñ ho¸ trong tæ chøc bé m¸y 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶, h−íng tíi phôc vô d©n ®óng 
ph¸p luËt. 

KÕt luËn ch−¬ng 1 

1. ë n−íc CHDCND Lµo, tất cả quyên lực thuộc về nhân dân. §¶ng 
NDCM Lµo là Đảng cầm quyền. QuyÒn lµm chñ cña nh©n d©n c¸c bé téc 
Lµo vµ quyÒn l·nh ®¹o cña §¶ng NDCM Lµo ®Òu ®−îc thÓ hiÖn, tËp trung 
vµ thùc hiÖn qua bộ máy nhµ n−íc vµ c¸c nguyên tắc tổ chức, hoạt động 
cña nã- đó là nguyên tắc : đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà 
nước ; quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa 
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các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ; nguyên tắc tập 
trung dân chủ và nguyên tắc pháp chế. 2. ë CHDCND Lµo, bé m¸y nhµ 
n−íc ®−îc ph©n bè theo hai tuyÕn: TuyÕn ngang (c¸c c¬ quan cïng cÊp) vµ 
TuyÕn däc (c¸c c¬ quan tõ trung −¬ng ®Õn c¬ së). Chính quyền địa phương 
gồm 3 cấp tỉnh, huyện và bản làng với các đặc điểm : cơ quan lập pháp chỉ 
theo một cấp, tập trung ở Quốc hôi, ở địa phương chỉ có Văn phòng đại 
diện đại biểu Quốc hội của khu vực bầu cử đóng tại tỉnh; cơ quan hành 
chính nhà nước địa phương với người đứng đầu (tỉnh trưởng, huyện 
trưởng, thôn trưởng đồng thời là người đứng đầu cấp uỷ Đảng cùng cấp. 3. 
Bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh lµ m¾t xÝch c¬ b¶n cña mèi liªn hÖ gi÷a nh©n 
d©n ®Þa ph−¬ng víi nhµ n−íc Trung −¬ng; chịu tr¸ch nhiÖm tr−íc nh©n d©n 
®Þa ph−¬ng vµ chÝnh quyÒn cÊp trªn trong viÖc thi hµnh nghiªm chØnh HiÕn 
ph¸p, Ph¸p luËt ë ®Þa ph−¬ng, ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ-x· héi, v¨n ho¸, 
chÝnh trÞ, an ninh quèc phßng, phôc vô nh©n d©n, ®ång thêi ®iÒu hoµ, phèi 
hîp ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan nhµ n−íc ®ãng t¹i l·nh thæ 
cña tØnh. 4. ViÖc ®æi míi tæ chøc chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND 
Lµo cã vai trß quan träng trong viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn tæ chøc nhµ 
n−íc. B¶o ®¶m quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, cã sù ph©n c«ng phèi hîp 
gi÷a c¸c c¬ quan thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t− ph¸p vµ sù 
ph©n cÊp gi÷a c¸c cÊp Trung −¬ng - ®Þa ph−¬ng. B¶o ®¶m thùc hiÖn nguyªn 
t¾c tËp thÓ l·nh ®¹o, ph©n c«ng c¸ nh©n phô tr¸ch d−íi sù l·nh ®¹o cña 
§¶ng. Cã ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc trong s¹ch, th¹o viÖc, cã tinh thÇn 
tr¸ch nhiÖm cao, d¸m nghÜ, d¸m lµm. B¶o ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ 
n−íc d©n chñ, c«ng khai, minh b¹ch, ®óng ph¸p luËt.  

 

Ch−¬ng 2 
thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh 

 ë n−íc céng hoμ d©n chñ nh©n d©n lμo 
 

2.1. Nguån gèc vÒ lÞch sö cai trÞ Lμo s¬ khai cña thêi 
v−¬ng quèc Lμo noáng xÎ 

V−¬ng quèc Lµo Noáng XÎ biÓu hiÖn trong qu¸ tr×nh thµnh lËp tæ 
chøc bé m¸y nhµ n−íc Lµo s¬ khai vµ cã tÝnh chÊt tiÓu quèc ®éc lËp vµo 
gi÷a thÕ kû XV n¨m 1353 v−¬ng quèc Lµo L¹n X¹ng (TriÖu voi) ®−îc 
thµnh lËp. Sù thµnh lËp v−¬ng quèc Lµo cæ lµ mét b−íc ngoÆt vµ sù b¾t ®Çu 
h×nh thµnh nhµ n−íc Lµo hiÖn nay. Sù b¾t ®Çu nµy lµ yÕu tè ¶nh h−ëng rÊt 
lín ®Õn sù ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn Nhµ n−íc Lµo trong c¸c giai ®o¹n lÞch 
sö vµ hiÖn nay. 
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2.2. Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn qua c¸c thêi kú  
2.2.1. Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc Lµo d−íi sù 

thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p (1893-1954)  
Tõ n¨m 1893-1895 tæ chøc bé m¸y cai trÞ ®−îc chia thµnh tØnh, 

huyÖn, thÞ x· vµ b¶n - lµng ®Ó phôc vô sù thèng trÞ cña nã, Ph¸p chia n−íc 
Lµo thµnh hai khu vùc (Th−îng Lµo vµ H¹ Lµo) ®Æt gi÷a quyÒn hai viªn 
quan chØ huy cña ng−êi Ph¸p vµ trùc thuéc toµn quyÒn §«ng D−¬ng ë Hµ 
Néi. Ph¸p chia n−íc Lµo thµnh 10 tØnh ë mçi tØnh ®Æt d−íi quyÒn cai trÞ 
mét c«ng sø ng−êi Ph¸p. Bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh gåm v¨n phßng tØnh 
vµ 9 së ; gi¸m ®èc së do ng−êi Ph¸p phô tr¸ch tÊt c¶ sù ho¹t ®éng ®Òu sù 
chØ thÞ cña ng−êi Ph¸p. 

Sau khi giµnh th¾ng lîi trong cuéc khëi nghÜa th¸ng 10 - 1945 chÝnh 
quyÒn tØnh ®· chia thµnh 11 tØnh gåm UBND TØnh, c¸c gi¸m ®èc Së, 
ngµnh, vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc d−íi sù l·nh ®¹o vµ chÞu tr¸ch 
nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ; c¬ quan tæ chøc chÝnh trÞ ®· ®−îc h×nh thµnh nh»m 
b¶o vÖ vµ b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých cña nh©n d©n trong ®Þa ph−¬ng m×nh. 
Sau khi thùc d©n Ph¸p quay l¹i chiÕm ®ãng ®Êt n−íc Lµo lÇn thø hai. ChÝnh 
quyÒn Pa ThÕt Lµo ®Êt n−íc Lµo ®· ®−îc thµnh lËp t¹i khu gi¶i phãng c¸ch 
m¹ng hai tØnh; ë khu gi¶i phãng ®· thµnh lËp chÝnh quyÒn phèi hîp c¸c 
cÊp, theo h×nh thøc uû ban phèi hîp gi÷a qu©n ®éi - nh©n d©n - chÝnh 
quyÒn; c¬ quan chÝnh quyÒn lµ cña nh©n d©n do nh©n d©n bÇu ra. 

2.2.2. Tæ chøc chÝnh quyÒn cÊp tØnh trong giai ®o¹n 1954-1975 
ChÝnh quyÒn ë khu gi¶i phãng c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n nµy lµ 

chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n vµ theo h−íng XHCN. ë cÊp tØnh gåm 
UBND TØnh, bÝ th− tØnh bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®· ®−îc h×nh thµnh 
c¸c së, ban ngµnh chñ yÕu nh− Së Y TÕ, Së gi¸o dôc, Së n«ng nghiÖp, së 
kinh tÕ… nh÷ng c¬ b¶n lµ chuÈn bÞ cho cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn 
®Ó thèng nhÊt ®Êt n−íc. Sau khi giµnh lÊy chÝnh quyÒn vµo tay nh©n d©n vµ 
thèng nhÊt ®Êt n−íc ngµy 2-12-1975 nh©n d©n lµ ng−êi trùc tiÕp bÇu héi 
®ång nh©n d©n cña m×nh tõ cÊp b¶n lµng, cÊp x·, cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh. 

2.2.3. Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn tõ sau c¸ch m¹ng 1975 ®Õn 
tr−íc thêi kú ®æi míi  

Bé m¸y chÝnh quyÒn nhµ n−íc ®−îc chia thµnh 5 cÊp, cÊp Trung 
−¬ng, cÊp tØnh, cÊp huyÖn, cÊp x· vµ cÊp b¶n lµng c¶ n−íc cã 17 tØnh, c¬ 
quan chÝnh quyÒn sau thµnh lËp n−íc lÊy nÒn t¶ng lµ H§ND vµ UBND 
tØnh. UBND tØnh do H§ND bÇu ra lµ c¬ quan chÊp hµnh cña H§ND, lµ c¬ 
quan hµnh chÝnh ë ®Þa ph−¬ng, chÞu tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh luËt, c¸c v¨n 
b¶n c¬ quan nhµ n−íc cÊp trªn vµ nghÞ quyÕt H§ND. Chñ tÞch UBND lµ 
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®¹i diÖn H§ND, UBND tØnh ®−îc x¸c ®Þnh lµ c¬ quan chÊp hµnh cña 
H§ND tØnh vµ lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc ë tØnh. VÒ c¬ cÊu UBND 
tØnh gåm c¸c së, ban, ngµnh cÊp tØnh gåm 15 së cÊp huyÖn cã 13 phßng 
ban, nghÜa lµ Trung −¬ng cã bé nµo ë tØnh ®Òu cã. 

Trong giai ®o¹n tõ 1983-1986 bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®· thµnh 
lËp thªm nhiÒu së, nhiÒu ngµnh, nhiÒu uû ban cho nªn c¬ cÊu tæ chøc cµng 
ngµy ph×nh to ra, viÖc tæ chøc bé m¸y thiÕu c¬ së khoa häc, chñ yÕu theo 
c¶m tÝnh thùc nghiÖm, c¸n bé phô tr¸ch nhiÒu ng−êi tr×nh ®é thÊp, quan 
®iÓm kh«ng ®óng ®¾n, c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý, khoa häc kü thuËt, ngo¹i 
giao ®Æc biÖt lµ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ võa thiÕu võa yÕu kÐm céng víi 
thiÕu hÖ thèng ph¸p luËt, chñ yÕu qu¶n lý b»ng chØ thÞ, nghÞ quyÕt, dÉn ®Õn 
t×nh tr¹ng côc bé, thiÕu tr¸ch nhiÖm, lµm cho bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh 
suy yÕu. V× vËy, viÖc tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë CHDCND 
Lµo ph¶i ®−îc c¶i thiÖn vµ ®−îc ®æi míi toµn diÖn. 

2.3. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh 
trong thêi kú ®æi míi  

2.3.1. Thêi kú ®æi míi tõ 1986-1992 
C«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn do §¶ng NDCM Lµo khëi x−íng, b¾t 

®Çu tõ §¹i héi IV cña §¶ng n¨m 1986. §¶ng ®· kiÕn nghÞ tiÕn hµnh 
chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ 
hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý 
cña nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN.  

§èi víi bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®· gi÷ l¹i H§ND vµ UBND c¸c 
cÊp nh−ng bé m¸y ®· ®−îc kiÖn toµn, x¸c ®Þnh râ h¬n vÞ trÝ, vai trß, chøc 
n¨ng, nhiÖm vô cña H§ND vµ UBND c¸c cÊp. ë cÊp tØnh c¬ quan bé m¸y 
nhµ n−íc còng ®· gi¶m xuèng, ®· quy ®Þnh râ h¬n, vai trß, chøc n¨ng l·nh 
®¹o cña §¶ng, chøc n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Nhµ n−íc vµ chøc n¨ng 
qu¶n lý kinh doanh. Cuèi n¨m 1991 bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®· ®−îc 
cñng cè l¹i theo ph−¬ng h−íng chØ ®¹o cña Trung −¬ng; nç lùc gi¶m bít 
kh©u trung gian víi tõng b−íc lÊy b¶n lµng chÝnh quyÒn c¬ së trùc thuéc 
cÊp huyÖn vµ tõng b−íc xo¸ bá chÝnh quyÒn cÊp x·. 

2.3.2. Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh tõ 1992 cho ®Õn nay 
Cuèi n¨m 1991 H§ND tèi cao kho¸ II ®· th«ng qua HiÕn ph¸p ®Çu 

tiªn cña CHDCND Lµo ®· ®−îc ban hµnh vµo ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 1991. 
Tõ ®ã viÖc cñng cè tæ chøc bé m¸y nhµ n−íc tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa 
ph−¬ng ®−îc tiÕn hµnh dùa theo HiÕn ph¸p nh»m lµm cho bé m¸y nhµ 
n−íc ngµy cµng tinh gi¶n vµ v÷ng m¹nh. ë cÊp tØnh kh«ng cã H§ND vµ 
UBND, c¬ quan chÝnh quyÒn cÊp tØnh - thµnh lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ 
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n−íc ë ®Þa ph−¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi ChÝnh phñ trong viÖc qu¶n lý 
®iÒu hµnh c¸c mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi ë ®Þa bµn tØnh. 

2.3.2.1. VÒ c¬ cÊu tæ chøc ®· xo¸ bá cÊp x·, xo¸ bá H§ND vµ UBND 
tõ cÊp tØnh xuèng, thay vµo ®ã, ®¹i biÓu Quèc héi lµ ®¹i diÖn cho nh©n d©n 
c¶ n−íc chuyÓn sang c¬ chÕ hµnh chÝnh b»ng mét thñ tr−ëng hoÆc tØnh 
tr−ëng. ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®−îc chia thµnh 3 cÊp: cÊp tØnh - thµnh, 
cÊp huyÖn - thÞ chÝnh vµ cÊp b¶n lµng; ®øng ®Çu c¬ quan hµnh chÝnh cÊp 
tØnh lµ tØnh tr−ëng, huyÖn tr−ëng vµ tr−ëng, tØnh tr−ëng kiªm chøc BÝ th− 
tØnh vµ bÝ th− c¸c c¬ quan trong bé m¸y chÝnh quyÒn; v¨n phßng tØnh uû vµ 
v¨n phßng tØnh ®· hoµ nhËp mét hîp thµnh v¨n phßng tØnh, c¸c së c¸c 
ngµnh theo chiÒu däc vµ c¸c së ngµnh t−¬ng ®−¬ng (c¬ quan chuyªn m«n) 
th−êng trùc ë tØnh lµ c¬ cÊu tæ chøc trong bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh. 

2.3.2.2. VÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña chÝnh quyÒn cÊp tØnh 
TØnh tr−ëng lµ ng−êi ®øng ®Çu bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh, ng−êi ®¹i 

diÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi, an ninh - 
quèc phßng trong ®Þa b¶n tØnh vµ ngo¹i giao theo sù giao phã cña ChÝnh phñ; 
b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt; tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ng©n s¸ch cña nhµ n−íc, kiÓm tra gi¸m s¸t mäi 
ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan bé m¸y chÝnh quyÒn tØnh. TØnh tr−ëng do Chñ tÞch 
n−íc bæ nhiÖm, di chuyÓn hay miÔn chøc theo ®Ò nghÞ cña Thñ t−íng chÝnh 
phñ. TØnh tr−ëng cã thêi h¹n 5 n¨m, kh«ng qu¸ hai nhiÖm kú. 

2.3.2.3. VÒ ®éi ngò c¸c bé c«ng chøc cÊp tØnh 
C¸n bé c«ng chøc Nhµ n−íc lµ c«ng d©n Lµo ®−îc ng−êi bÇu cö phª 

chuÈn, ®−îc tuyÓn dông ng−êi bæ nhiÖm vµo ng¹ch, chøc vô, chøc danh vµ 
®−îc h−ëng l−¬ng tõ ng©n s¸ch cña Nhµ n−íc tõ Trung −¬ng ®Õn c¬ së, c¸n 
bé c«ng chøc cÊp tØnh ®−îc chia thµnh: c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý, 
®iÒu hµnh vµ c¸n bé chuyªn m«n chuyªn nghiÖp. C¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña 
§¶ng lµ ng−êi s¾p xÕp, s¾p ®Æt ®¶ng uû c¸c cÊp, lµ ng−êi l·nh ®¹o c¸n bé 
c«ng chøc trong c¬ quan tæ chøc nhµ n−íc, lµ ng−êi chØ ®¹o kiÓm tra vÒ 

viÖc ®µo t¹o båi d−ìng vµ thi hµnh kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng chøc. ë 
CHDCND Lµo §¶ng lµ ng−êi trùc tiÕp quy ®Þnh vÒ c¸n bé c«ng chøc ®èi 
víi c¬ quan §¶ng hoÆc c¬ quan nhµ n−íc. 

Sau khi luËt chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vµ luËt c¸n bé c«ng chøc ban 
hµnh c¬ chÕ qu¶n lý c¸n bé - c«ng chøc ë cÊp tØnh ®· ®−îc cñng cè, lµm 
cho sù ph©n c«ng qu¶n lý gi÷a Trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng ®−îc cô thÓ h¬n. 
C¸n bé c«ng chøc ®· ®−îc s¾p xÕp l¹i theo ngµnh bËc vµ thi tuyÓn phï hîp 
víi tr×nh ®é kiÕn thøc chuyªn m«n.  



 16

2.3.2.4. VÒ nguyên tắc qu¶n lý theo chiÒu däc phèi hîp víi qu¶n lý 
theo chiÒu ngang cña chÝnh quyÒn cÊp tØnh 

C¸c §¹i héi V, VI, VII, VIII cña §¶ng NDCM Lµo ®Òu yªu cÇu ph¶i 
quy ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a Trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng trªn c¬ së nguyªn 
t¾c qu¶n lý theo chiÒu däc phèi hîp víi qu¶n lý theo chiÒu ngang. Héi 
nghÞ Trung −¬ng §¶ng NDCM Lµo lÇn thø 9, kho¸ VII vµo ngµy 15 th¸ng 
9 n¨m 2004 vÒ viÖc cñng cè l¹i bé m¸y nhµ n−íc ®· nªu râ lµ: “n©ng cao 
hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña viÖc qu¶n lý nhµ n−íc, tr−íc hÕt ph¶i quy ®Þnh rõ 
nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña tõng c¬ quan tæ chøc nhµ n−íc, ph©n chia tr¸ch 
nhiÖm gi÷a c¸c ngµnh ë Trung −¬ng, víi ChÝnh phñ; gi÷a ChÝnh phñ víi 
chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña cÊp d−íi ®Ó ®¶m b¶o 
viÖc chØ ®¹o thèng nhÊt cña cÊp trªn nghiªm minh. 
 2.3.2.5. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc  
 Tõ nh÷ng n¨m ®æi míi cho ®Õn nay nhÊt lµ HiÕn ph¸p ®−îc ban hµnh 
®· t¹o ra c¬ chÕ qu¶n lý b»ng mÖnh lÖnh chØ thÞ sang c¬ chÕ qu¶n lý nhµ 
n−íc b»ng ph¸p luËt. VÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt lµ ®· cô thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh cña 
HiÕn ph¸p thµnh ph¸p luËt trong nhiÒu lÜnh vùc, biÕn c¬ chÕ qu¶n lý l·nh 
®¹o cña chñ tÞch vµ Uû ban b»ng tØnh tr−ëng, huyÖn tr−ëng vµ tr−ëng b¶n, 
biÕn c¬ chÕ qu¶n lý theo chiÒu ngang lµ chñ yÕu thµnh c¬ chÕ qu¶n lý theo 
chiÒu däc kÕt hîp chiÒu ngang, gi¶m bít sù cång kÒnh cña bé m¸y. C¸c c¬ 
quan bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®· tËp trung vµo chøc n¨ng qu¶n lý vÜ 
m«, ph©n cÊp cho ®Þa ph−¬ng, c¬ quan; t¹o sù chñ ®éng, tù chñ, tù chÞu 
tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn. C¸n bé c«ng chøc ®· ®−îc s¾p xÕp 
thi tuyÓn dông, theo ng¹ch bËc c«ng t¸c ®µo t¹o båi d−ìng ®· ®−îc ®Èy 
m¹nh, tr×nh ®é kiÕn thøc ®· ®−îc n©ng cao. ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a 
Trung −¬ng vµ cÊp tØnh ®· ®−îc c¶i thiÖn, x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ vai trß tr¸ch 
nhiÖm, ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng. 

Nguyªn nh©n cña c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc 
ChÝnh phñ ®· ph¸t huy ®−îc chøc n¨ng cña m×nh trong viÖc thÓ chÕ 

ho¸ ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng thµnh ph¸p luËt, ph¸p quy vµ qu¶n lý, ®iÒu 
hµnh cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ theo ph¸p luËt. Bé m¸y chÝnh quyÒn quan liªu, 
bao cÊp ®· ®−îc thay ®æi vµ tõng b−íc x©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn gän 
nhÑ, biªn chÕ hîp lý h¬n, ho¹t ®éng cã hiÖu lùc, cã chÊt l−îng vµ æn ®Þnh. 
§éi ngò c¸n bé c«ng chøc cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, trung thµnh, trung thùc cã 
n¨ng lùc vÒ chuyªn m«n vµ cã n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn ®−êng lèi, chÝnh 
s¸ch cña §¶ng, lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh trong ®iÒu kiÖn míi. 
 2.3.2.6. Nh÷ng h¹n chÕ 

Bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh mÆc dï ®−îc cñng cè s¾p xÕp l¹i nhiÒu 
lÇn nh−ng c¬ chÕ qu¶n lý vÉn cßn cång kÒnh, nhiÒu tÇng nÊc; sùph©n c«ng 
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thÈm quyÒn tr¸ch nhiÖm gi÷a BÝ th− §¶ng uû víi tØnh tr−ëng ch−a ®−îc chÕ 
®Þnh ®ång bé, chÆt chÏ. QuyÒn h¹n vÉn cßn tËp trung qu¸ cao ë Trung 
−¬ng; ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ch−a cã hiÖu lùc; chÕ ®é 
phèi hîp c«ng viÖc gi÷a chiÒu däc vµ chiÒu ngang ch−a ¨n khíp; biªn chÕ 
c¸n bé - c«ng chøc cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp ngµy cµng t¨ng lªn. T×nh tr¹ng 
tiÕp nhËn c«ng chøc vµo biªn chÕ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµm cho bé m¸y 
kÐm n¨ng lùc, quan liªu tham nhòng, sù s¾p xÕp, bæ nhiÖm, giao tr¸ch 
nhiÖm cho c¸n bé c«ng chøc ch−a minh b¹ch, t×nh tr¹ng −u ¸i dßng hä anh 
em b¹n bÌ vÉn phæ biÕn. 
 Nguyªn nh©n của nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc kiÖn toµn bé m¸y 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh  

Mét lµ, bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ch−a ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß, 
chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh trong viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh 
nhµ n−íc. 

Hai lµ, hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ n−íc cßn qu¸ nhiÒu kh©u, nhiÒu cöa, 
c¸ch gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n−íc cÊp tØnh cßn 
chËm ch¹p; hiÖn t−îng tham nhòng x©m ph¹m quyÒn lîi cña nh©n d©n ®· 
xuÊt hiÖn trong bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh. 

Ba lµ, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh vÒ c¬ b¶n lµ hîp 
lý, nh−ng ch−a v÷ng m¹nh vµ trong s¹ch, bé m¸y cßn nÆng vÒ qu¶n lý hµnh 
chÝnh mµ l¹i thiÕu bé phËn chuyªn nghiÖp; ý thøc tr¸ch nhiÖm ch−a 
nghiªm; lßng tin cña d©n suy gi¶m. 

Bèn lµ, nhiều văn bản ph¸p luËt ®· ®−îc ban hµnh trong tõng lÜnh vùc 
nh−ng ch−a ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi, ph¸p luËt trong lÜnh vùc qu¶n lý 
hµnh chÝnh phÇn nhiÒu cßn chung chung, ch−a cã h−íng dÉn c¸ch tæ chøc 
thùc hiÖn cô thÓ. 

N¨m lµ, viÖc ph©n c«ng ph©n cÊp vÒ tr¸ch nhiÖm gi÷a Trung −¬ng vµ 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh ch−a râ rÖt; sù phèi hîp trong viÖc cñng cè tæ chøc bé 
m¸y vµ việc s¾p xÕp c¸n bé c«ng chøc ch−a thùc hiÖn theo quy ®Þnh. 

 2.4. Bμi häc kinh nghiÖm 
Mét lµ, mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng b¶o ®¶m sù thµnh c«ng 

cña viÖc ®æi míi tæ chøc chÝnh quyÒn cÊp tØnh lµ ph¶i gi÷ v÷ng vµ t¨ng 
c−êng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trong viÖc x©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn 
nhµ n−íc ë c¸c cÊp tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng; kÞp thêi thÓ chÕ ho¸ 
®−êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng NDCM Lµo thµnh ph¸p luËt cña Nhµ n−íc 
®Ó qu¶n lý nhµ n−íc, qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý x· héi. §æi míi tæ chøc bé 
m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ph¶i ®ång thêi víi viÖc ®¶m b¶o ®−îc t×nh h×nh 
æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù x· héi. Hai lµ, x©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn 
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cÊp tØnh ph¶i ®¶m b¶o ®−îc tÝnh nguyªn t¾c vµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc 
®iÓm thùc tiÔn cña ®Êt n−íc, bé m¸y gän nhÑ, hîp lý ®¶m b¶o cho bé m¸y 
chÝnh quyÒn ®ñ n¨ng lùc vµ cã hiÖu qu¶. Ba lµ, n©ng cao chÊt l−îng cña 
®éi ngò c¸n bé ph¶i ®ång bé víi viÖc cñng cè kiÖn toµn bé m¸y chÝnh 
quyÒn c¸c cÊp ®¶m b¶o cho bé m¸y ®−îc æn ®Þnh; ph¶i x©y dùng vµ ®µo 
t¹o c¸n bé c«ng chøc cho ®Çy ®ñ sè l−îng vµ chÊt l−îng; quy ®Þnh râ 
rµng viÖc ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé c¸c cÊp, s¾p xÕp theo chøc danh ®Ó 
lu©n chuyÓn c¸n bé chuyªn m«n xuèng c¬ së, ph¶i cã quy chÕ ®Ó ®µo t¹o 
c¸n bé c«ng chøc vÒ lý luËn vµ chuyªn m«n cho thÝch hîp tõ chÝnh s¸ch 
®·i ngé, tiÒn l−¬ng vµ phô cÊp. Bèn lµ: tiÕp tôc thùc hiÖn m« h×nh kiªm 
hai chøc danh lµ hîp lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, tr×nh ®é ph¸t 
triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc, nh−ng ng−êi ®øng ®Çu chÝnh quyÒn 
ph¶i cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ph¶i 
cã tr×nh ®é n¨ng lùc uy tÝnh ph¶i cã nhËn thøc ®óng, cã ý thøc chÊp hµnh 
kû luËt vµ ph¸p luËt quy ®Þnh. N¨m lµ, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ 
tÝnh nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong viÖc ph©n cÊp chÝnh quyÒn; ph¶i 
ph©n ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn 
cho tõng cÊp, tõng bé phËn t¹o ra sù chñ ®éng s¸ng t¹o vÒ tæ chøc vµ 
ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh cÊp tØnh phï hîp víi møc ®é ph¸t triÓn 
kinh tÕ - x· héi. 

KÕt luËn ch−¬ng 2 

Qua viÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh cÊp tØnh ë CHDCND 
Lµo tõng b−íc ®· ®−îc cñng cè vµ kiÖn toµn lµm cho bé m¸y chÝnh quyÒn 
gän nhÑ phï hîp víi hoµn c¶nh cña ®Êt n−íc trong thêi kú ®æi míi; c¬ cÊu 
tæ chøc bé m¸y, c¸n bé c«ng chøc trong bé m¸y ®· ®−îc s¾p xÕp. §ång 
thêi, ®· s¾p xÕp vµ di chuyÓn c¸n bé chuyªn m«n tõ Trung −¬ng xuèng 
tØnh, tõ tØnh xuèng huyÖn ®Ó t¨ng c−êng n¨ng lùc thùc hiÖn ®−êng lèi chÝnh 
s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. 

Tuy nhiªn, tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh cßn nhiÒu tÇng nÊc 
trung gian, chÊt l−îng ho¹t ®éng ch−a cao. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña nhiÒu 
c¬ quan vµ ng−êi ®øng ®Çu ch−a thËt sù râ rµng; c¬ chÕ vËn hµnh vÉn cßn 
chång chÐo; ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc chuyªn 
m«n, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm; hiÖn t−îng tham nhòng dïng quyÒn lîi c¸ 
nh©n vÉn cßn cã xu h−íng gia t¨ng. VËy, cÇn kh¾c phôc mÆt h¹n chÕ, yÕu 
kÐm trªn ®©y, ®Èy m¹nh ®æi míi tæ chøc chÝnh quyÒn cÊp tØnh lµ vÊn ®Ò 
cÊp b¸ch ë CHDCND Lµo hiÖn nay. 
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Ch−¬ng 3 
Quan ®iÓm vμ gi¶i ph¸p tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc  
bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc Céng hoμ  

d©n chñ nh©n d©n Lμo hiÖn nay 
 

 3.1. Quan ®iÓm VỀ tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh 
quyÒn cÊp tØnh  

3.1.1. §æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh phải ®−îc tiÕn 
hµnh ®ång bé víi ®æi míi tæ chøc bé m¸y nhµ n−íc ë Céng hoµ D©n chñ 
nh©n d©n Lµo theo c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng NDCM Lµo  

Mét lµ, ph¶i x©y dùng mét bé m¸y nhµ n−íc võa b¶o ®¶m tÝnh kÕ 
thõa, võa thÓ hiÖn nh÷ng nhËn thøc míi phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êt 
n−íc trong giai ®o¹n míi. Hai lµ, ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c 
cÊp nhÊt lµ cÊp tØnh thùc chÊt lµ ®æi míi tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng 
cña bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp cho th«ng suèt, cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. 
Ph©n cÊp, ph©n nhiÖm giữa tõng cơ quan, từng cấp của bé m¸y chính 
quyền ®Ó b¶o ®¶m ph¸t huy vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, hiÖu lùc qu¶n lý cña 
Nhµ n−íc vµ tinh thÇn lµm chñ cña nh©n d©n trªn c¬ së quy ®Þnh râ vai trß, 
chøc n¨ng, nhiệm vụ, quyền hạn cña tõng yÕu tè cÊu thµnh vµ tõng bé phËn 
cña bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh. Ba lµ, bè trÝ, s¾p xÕp l¹i c¸n bé - c«ng 
chøc ph¶i xuÊt ph¸t tõ vai trß, chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña tõng c¬ quan, trên 
cơ sở dù báo c¬ cÊu, chøc danh, c«ng viÖc vµ sè l−îng, chÊt l−îng c¸n bé 
thÝch hîp. Trªn c¬ së tõng chøc danh c«ng viÖc mµ ®Ò ra tiªu chuÈn vÒ 
tr×nh ®é, kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm, søc khoÎ, tuæi t¸c cña c¸n bé để bố trí vµo 
c¸c chøc vô c«ng viÖc cÇn thiÕt. 

ViÖc ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ph¶i ®¶m b¶o vai 
trß §¶ng l·nh ®¹o, më réng d©n chñ, t¨ng c−êng tÝnh kû luËt, quyÒn vµ lîi 
Ých ph¶i ®i ®«i víi tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n, c¸n bé nh©n viªn chøc trong 
bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp. 
 3.1.2. Môc tiªu ®æi míi  
 Môc tiªu ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp tõ Trung −¬ng 
®Õn ®Þa ph−¬ng trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ: X©y dùng mét bé m¸y chÝnh 
quyÒn nhµ n−íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i ho¸, 
ho¹t ®éng cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ theo nguyªn t¾c cña nhµ n−íc ph¸p 
quyÒn XHCN d−íi sù l∙nh ®¹o cña §¶ng, x©y dùng c¸n bé c«ng chøc cã 
phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t 
triÓn ®Êt n−íc. 

ë cÊp Trung −¬ng, viÖc ®iÒu chØnh chøc n¨ng cña ChÝnh phñ vµ Bé, 
c¬ quan ngang bé ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn; trªn c¬ së ®ã, ®iÒu 
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chØnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y bªn trong cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ 
quan thuéc ChÝnh phñ theo h−íng : Bé, c¬ quan ngang Bé tâp trung chủ 
yếu thực hiện chức năng quản lý nhà nước vĩ mô ®èi víi ngµnh, lÜnh 
vùc trong ph¹m vi c¶ n−íc.  
 Môc tiªu đổi mới bộ máy chính quyền cấp tỉnh là: 

 X©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh lµ mét cÊp hµnh chÝnh ho¹t 
®éng th«ng suèt, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ theo nguyªn t¾c cña nhµ n−íc ph¸p 
quyÒn XHCN d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng NDCM Lµo, cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó 
qu¶n lý mäi mÆt ®êi sèng x· héi ở địa phương b»ng ph¸p luËt, phục vụ 
nhân dân  
 3.1.3. §Þnh h−íng ®æi míi bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh  

Thø nhÊt, nghiªn cøu x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ, chøc n¨ng cña bé m¸y chÝnh 
quyÒn cÊp tØnh trong bé m¸y nhµ n−íc CHDCND Lµo. Thø hai, nghiªn cøu 
hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh phï hîp víi chøc 
n¨ng ®¹i diÖnc ho quyÒn lùc nhµ n−íc Trung −¬ng theo uû quyÒn, ph©n cÊp 
qu¶n lý vµ ®¹i diÖn cho quyÒn tù qu¶n cña nh©n d©n ®Þa ph−¬ng. Thø ba, 
n©ng cao vai trß, chøc n¨ng vµ hoµn thiÖn chÕ ®é lµm viÖc cña ng−êi ®øng 
®Çu bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®ång thêi t¨ng c−êng vai trß l·nh ®¹o cña 
§¶ng ®èi víi tiÕn tr×nh ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh. Thø t−, 
ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn cña c¸c cÊp hµnh chÝnh cho phï hîp 
víi tÝnh chÊt vµ yªu cÇu cña tõng ngµnh vµ tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng, víi 
chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng cÊp hµnh chÝnh, tõng ®Þa bµn phï hîp víi 
®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng c¸c ®Þa ph−¬ng; g¾n quan hÖ ph©n cÊp víi t¨ng 
c−êng sù phèi hîp qu¶n lý theo ngµnh vµ l·nh thæ. Thø n¨m, ®æi míi hoµn 
thiÖn ®ång bé c«ng t¸c c¸n bé, x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò 
c¸n bé - c«ng chøc vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, t− t−ëng, ®¹o ®øc vÉn lµ yÕu 
tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong c«ng cuéc ®æi míi. 

3.2. Gi¶i ph¸p vÒ ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn 
cÊp tØnh ë n−íc Céng hoμ d©n chñ nh©n d©n Lμo hiÖn nay 

3.2.1. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ së ph¸p luËt vÒ tæ chøc bé m¸y chÝnh 
quyÒn cÊp tØnh ë n−íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo hiÖn nay  

Thứ nhất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền 
cấp tỉnh phải được quy định bằng Hiến pháp và luật. Thứ hai, củng cố, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước một cách đồng bộ ở các cấp. 
 Ở cấp trung ương phải: Rµ so¸t vµ hÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n quy 
ph¹m ph¸p luËt theo tõng lÜnh vùc, lo¹i bá nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt kh«ng 
cßn hiÖu lùc hoÆc chång chÐo, trïng l¾p; t¨ng c−êng x©y dùng míi nhiÒu 
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v¨n b¶n ph¸p luËt theo t− duy ph¸p lý míi, ®Æc biÖt lµ v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ 
tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp. Đæi míi quy tr×nh x©y dùng vµ ban 
hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt phải trở thành một nhiệm vụ, một giải 
pháp quan trọng và cấp bách hiện nay ở nước CHDCND Lào: Một là, ph¶i 
ph©n ®Þnh ®óng h×nh thøc ph¸p luËt ®Ó quy ®Þnh tổ chức và hoạt động của 
bộ máy chính quyền cấp tỉnh, lo¹i viÖc nµo cÇn ph¶i cã luËt, ph¸p lÖnh ®iÒu 
chØnh, lo¹i nµo cÇn cã v¨n b¶n d−íi luËt ®iÒu chØnh.Hai lµ, hoµn thiÖn ph¸p 
luËt về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh ph¶i phï 
hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi của địa phương trong tõng giai ®o¹n. Ba 
là, ph¶i tăng cường công tác thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật , n©ng 
cao hiÖu lùc thi hµnh ph¸p luËt. Ph¸p luËt chØ phát huy hiệu lực khi c¸c quy 
ph¹m cña nã ®−îc thùc hiÖn trong thùc tÕ. Bốn là, viÖc hoµn thiÖn ph¸p 
luËt về tæ chøc, hoạt động của toµ hµnh chÝnh. 

3.2.2. Gi¶i ph¸p kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc cña bé m¸y 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh  

1. §æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé c«ng chøc phï hîp 
víi qu¸ tr×nh đổi mới tổ chức chính quyền cấp tỉnh 

2. C¶i c¸ch tiÒn l−¬ng vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®·i ngé  
3. §µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc  
4. Hoàn thiện thể chế và phương pháp quản lý cán bộ, công chức 
5. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng së vµ quy chÕ ho¸ chÕ ®é lµm viÖc trong hÖ 

thèng hµnh chÝnh. Trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i vÒ v¨n phßng 
cho c¸c c«ng së, g¾n víi viÖc n©ng cao kü n¨ng hµnh chÝnh cña c«ng chøc, 
®æi míi ph−¬ng thøc phôc vô cña c«ng chøc theo h−íng hiện đại, v¨n minh 
đồng thời phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Lào 

3.2.3. T¨ng c−êng sự l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi qu¸ tr×nh tiÕp 
tôc ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc Céng hoµ d©n 
chñ nh©n d©n Lµo  

Mét lµ, n©ng cao tr×nh ®é lý luËn, tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn 
m«n cho c¸n bé, c«ng chøc nhÊt lµ c¸n bé, c«ng chøc quản lý, lãnh đạo 
trong bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp. Hai lµ, thùc hiÖn nghiªm tóc nguyªn 
t¾c tËp trung d©n chñ trong sinh ho¹t ®¶ng, trong tæ chøc chÝnh quyÒn vµ 
c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi. Đảng bộ tỉnh phải tôn trọng những nguyên 
tắc tổ chức và hoạt động của từng cơ quan, tổ chức để tìm ra và thực hiện 
phương thức lãnh đạo phù hợp. Ba lµ, ph¶i coi träng viÖc x©y dùng sù ®oµn 
kÕt thèng nhÊt trong §¶ng, tr−íc hÕt lµ trong c¸c cÊp uû. Bèn lµ, thËt sù ®æi 
míi c«ng t¸c c¸n bé, tiÕp tôc hoµn thiÖn viÖc tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé, tr−íc lµ 
c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý chñ chèt cÊp tØnh. Cán bộ, đảng viên phải thật 
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sự gương mẫu trong công việc và cuộc sống. N¨m lµ, tÝch cùc n©ng cao chÊt 
l−îng ®¶ng viªn, kiªn quyÕt ®−a ra khái §¶ng nh÷ng ng−êi kh«ng cã t− c¸ch 
®¶ng viªn. S¸u lµ, ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh chèng tham nhòng trong bé 
m¸y tæ chøc ®¶ng, bé m¸y chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, 
lµm cho c¸c tæ chøc trong bé m¸y trong s¹ch, v÷ng m¹nh. 

3.2.4. Tiếp thu có chọn lọc và vận dụng môt số kinh nghiệm của nước 
ngoài, đặc biệt là của CHXHCN Việt Nam về cải cách hành chính, đổi mới 
tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương  

Rút ra kinh nghiệm về việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp và 
pháp luật trong thập kỷ qua của Việt Nam, đặc biệt là những định hướng 
và các đề án cải cách cụ thể về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa 
phương, đề xuất tiếp thu để vận dụng một cách phù hợp vào thực tiễn của 
Lào. Một là, đổi mới c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn địa phương theo 
phương châm có sự phân biệt giữa chính quyền dô thị và chính quyền 
nông thôn, giữa các đơn vị hành chính cơ bản và trung gian phù hợp với 
các nguyên lý chung về tổ chức nền hành chính quốc gia và điêu fkiện cụ 
thể của mỗi nước. Hai là, Đẩy mạnh cải cách hành chính với các trọng 
tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn ở tất cả các cấp chính quyền 
 3.2.5. KiÕn nghÞ vµ luËn chøng m« h×nh tæ chøc bé m¸y chÝnh 
quyÒn cÊp tØnh cña n−íc Céng hoµ D©n chñ nh©n d©n Lµo theo c¸c 
gi¶i ph¸p nªu trªn  
 Thø nhÊt, phương châm nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức bộ 
máy cấp tỉnh 

X©y dùng bé m¸y nhµ n−íc ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®−êng lèi, nhiÖm vô cña 
c¸ch m¹ng trong tõng giai ®o¹n, g¾n liÒn víi t×nh h×nh thùc tÕ, sù ph¸t triÓn 
kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc vµ tõng ®Þa ph−¬ng.  
 Thứ hai, thiÕt lËp mét hÖ thèng c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®a d¹ng, 
tuú thuéc vµo nhu cÇu qu¶n lý, tÝnh chÊt cña tõng lo¹i ®¬n vÞ hµnh chÝnh. 

Ở các đơn vị hành chính này nghiên cứu mô hình thành lập hội đồng 
tự quản cấp tỉnh và cấp làng bản để thực hiện chức năng đại diện nhân dân 
giải quyết những việc của cộng đồng dân cư trên địa bàn.  
 Ở cÊp Trung −¬ng, cấp tỉnh vÉn duy tr× thùc hiÖn chÕ ®é kiªm nhiÖm 
chức danh lãnh đạo đảng và chính quyền theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, phù 
hợp víi môc tiªu tæ chøc bé m¸y nhµ n−íc ph¶i theo m« h×nh "h×nh ph¸p" .  
 Thø ba, điều chỉnh, sắp xếp lại c¬ cÊu tæ chøc V¨n phßng tØnh gän 
nhÑ, cã ®ñ n¨ng lùc víi t− c¸ch lµ c¬ quan tham m−u trùc tiÕp cho bÝ th− 
®¶ng bé tØnh vµ tØnh tr−ëng.  
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KÕt luËn ch−¬ng 3 

§Þnh h−íng ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc 
CHDCND Lµo trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ mét bé phËn cña ®æi míi hÖ 
thèng chÝnh trÞ cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo. Do vËy ®Ó ®æi míi bé m¸y 
chÝnh quyÒn cÊp tØnh cã hiÖu qu¶ ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu ®æi míi bé 
m¸y chÝnh quyÒn, lµm râ vÞ trÝ, vai trß, chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña 
c¬ quan chÝnh quyÒn tØnh, x¸c ®Þnh ®óng mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè t¹o 
thµnh bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp ®ã. §æi míi bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp 
tØnh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trªn c¬ së các bài học kinh nghiÖm rót ra tõ mÆt 
tiªu cùc vµ mÆt tÝch cùc trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh 
quyÒn c¸c cÊp; ®ång thêi, x©y dùng vµ ph¸t huy nÒn d©n chñ trong bé m¸y 
nhµ n−íc; b¶o ®¶m t¨ng c−êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n t¨ng c−êng sù 
l·nh ®¹o của Đảng trªn các lÜnh vùc ®êi sèng x· héi, n©ng cao hiÖu lùc 
hiÖu qu¶ trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn nhµ n−íc cÊp tØnh, 
lµm cho nã thùc sù lµ bé m¸y nhµ n−íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n; më réng 
vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n trong tØnh t¹o ra ®éng lùc tæng 
hîp thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, x©y dùng vµ ph¸t triÓn chÕ ®é 
d©n chñ nh©n d©n theo ®Þnh h−íng XHCN. 

 
KÕt luËn 

 
Bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo ®−îc chÝnh thøc 

ra ®êi tõ khi lËt ®æ chÕ ®é tËp quyÒn phong kiÕn, thiÕt lËp nªn chÕ ®é 
CHDCND Lµo vµo ngµy 2/12/1975. Tuy ra ®êi vµ ®· tõng tån t¹i theo c¬ 
chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp kÐo dµi gÇn 20 n¨m, cã nhiÒu h¹n chÕ vµ 
cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm, song bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh vÉn ®ãng vai trß 
quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, qu¶n lý x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 
Khi ®Êt n−íc b−íc sang giai ®o¹n míi, ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr−êng 
®Þnh h−íng XHCN, bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®· béc lé kh«ng Ýt thiÕu 
sãt, khuyÕt tËt vµ sai lÇm. 

Do t×nh h×nh khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi n¶y sinh ra nh÷ng sai lÇm 
khuyÕt ®iÓm trong sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc chËm 
®−îc kh¾c phôc, nhiÒu tr−êng hîp ®Ò ra chñ tr−¬ng thiÕu c¬ së v÷ng ch¾c, 
ch−a cã quan ®iÓm râ rµng, véi v·, biÕn h×nh thøc doanh nghiÖp vµ h×nh 
thøc së h÷u c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n−íc thµnh nh÷ng bé phËn phô 
thuéc vµo kinh tÕ phi nhµ n−íc, khiÕn cho nhµ n−íc bÞ mÊt søc m¹nh vÒ 
kinh tÕ, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kÐm hiÖu lùc vÒ chÝnh trÞ. 
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§Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã, §¶ng NDCM Lµo l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn 
hµnh sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn, trong ®ã ®æi míi kinh tÕ lµ träng t©m, 
®ång thêi tõng b−íc tiÕn hµnh ®æi míi chÝnh trÞ, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ 
®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh chÝnh trÞ, kh©u then chèt lµ ®æi 
míi tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp. 
§Ó bé m¸y nhµ n−íc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao nh»m ®¸p øng yªu cÇu cho 
viÖc ®æi míi toµn diÖn ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn 
c¸c cÊp nhÊt lµ cÊp tØnh nh»m b¶o ®¶m cho viÖc thùc hiÖn quyÒn lùc cña 
nh©n d©n, thùc hiÖn tèt nÒn d©n chñ nh©n d©n trªn ®Þa bµn ë ®Þa ph−¬ng. 

Ph−¬ng h−íng vµ néi dung c¬ b¶n ®Ó ®æi míi tæ chøc bé m¸y chÝnh 
quyÒn cÊp tØnh trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ: 

1. Hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý b»ng c¸ch söa ®æi, bæ sung LuËt chÝnh 
quyÒn ®Þa ph−¬ng, tiÕn tíi x©y dùng LuËt chÝnh quyÒn cÊp tØnh ®Ó lµm c¬ 
së tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn 
cÊp tØnh ë n−íc CHDCND Lµo. 

2. TiÕp tôc ®æi míi c¬ b¶n tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña 
tõng bé phËn trong bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh, trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®óng 
vÞ trÝ, vai trß, chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña tõng yÕu tè cÊu thµnh trong 
bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh: Quy ®Þnh râ h¬n mèi quan hÖ gi÷a §¶ng bé 
vµ chÝnh quyÒn cÊp tØnh. 

3. Thùc hiÖn tèt nÒn d©n chñ vµ ph¸p chÕ d©n chñ nh©n d©n ë cÊp tØnh 
trong c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x· héi cña nh©n d©n theo quan ®iÓm ®æi míi 
cña §¶ng. 

4. Hoµn thiÖn vµ cñng cè bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh dùa trªn c¬ së 
®−êng lèi, chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc; 
®Ó b¶o ®¶m sù c«ng b»ng x· héi, lµm cho bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp tØnh 
trong s¹ch v÷ng m¹nh, qu¶n lý x· héi cã hiÖu qu¶. X©y dùng chÝnh quyÒn 
cÊp tØnh lµ mét cÊp hµnh chÝnh ®¶m b¶o cho bé m¸y th«ng suèt; thùc sù lµ 
cña d©n phôc vô nh©n d©n.  

§æi míi tæ chøc ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp 
tØnh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, ®ång thêi x©y dùng vµ ph¸t huy nÒn 
d©n chñ nh©n d©n, t¹o ra mét ®éng lùc tæng hîp n©ng cao chÊt l−îng l·nh 
®¹o cña §¶ng, t¨ng c−êng hiÖu lùc qu¶n lý cña nhµ n−íc, ph¸t huy quyÒn 
lµm chñ vµ n¨ng lùc s¸ng t¹o cña nh©n d©n nh»m x©y dùng vµ ph¸t triÓn 
chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n theo ®Þnh h−íng XHCN.  
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