
Bài 1 

 

CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ 

HỘI DÂN SỰ 

Cần Thơ, ngày 22 – 23 /6/2012 



Nội dung 

1. Sơ lược về chính sách công 

2.  Vai trò của xã hội dân sự  

3.  Sơ lược về nghiên cứu chính sách 



1. Sơ lược về chính sách công 



Chính sách công là gì ? 

Chính sách công (public policy) là toàn bộ các hoạt 

động của Chính phủ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh 

hưởng đến cuộc sống của người dân (Guy Petter, 1996) 

(Khác với chính sách tư) 

Luật 

Quyết định 

Thông tư 

Nghị định 

SƠ LƯỢC VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG 

Quy hoạch 

Kế hoạch hành 

động 

Chiến lược 
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SƠ LƯỢC VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG 
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2. Vai trò của xã hội dân sự 

trong chu trình chính sách 



THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ 

Xã hội dân sự là gì? 

Xã hội dân sự là lĩnh vực ngoài nhà nước, gia đình và thị 

trường, nơi mọi người cùng hoạt động vì mục tiêu chung, 

không vì mục tiêu lợi nhuận hay quyền lực chính trị. 

Các hình thức chủ yếu của xã hội dân sự: 

 

Các tổ chức hội không có thành viên gồm: các tổ chức 

nghiên cứu, khoa học công nghệ, phát triển, tư vấn, đào 

tạo, phát triển cộng đồng. 

 Các quỹ. 

 Các đoàn thể quần chúng. 

 Các tổ chức hội, liên hiệp hội, liên đoàn; 

 Các tổ chức nhóm tại cộng đồng. 

 Các mạng lưới và diễn đàn 

 Các tổ chức phi chính phủ. 

 

 



THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ 

Tại sao cần sự tham gia của XHDS? 
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THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ 

Xã hội dân sự có thể tham gia gì? 

 Thực hiện các nghiên cứu, phân tích và phản 

biện chính sách. 

 Tham gia quá trình giám sát và đánh giá chính 

sách. 

 Cung cấp thông tin, tăng cường năng lực cho 

các bên liên quan. 

 Vận động chính sách. 

 ……. 



THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ 

Một số bài học thành công 

• Các tổ chức XHDS ở Croatia, Séc … thành công 

trong việc vận động các chính sách nhằm hạn chế các 

vấn đề môi trường.  

•Các tổ chức XHDS ở cộng hòa Séc đã thành công 

trong việc vận động cho chính sách chống bạo lực gia 

đình năm 1998. 

•Các tổ chức XHDS ở Romania đã thành công trong 

việc vận động hành lang cho chính sách dành 1% thuế  

cho các tổ chức từ thiện. 



3. Nghiên cứu chính sách: Sự cần thiết  



NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH 

Nghiên cứu chính sách là gì? 

Nghiên cứu chính sách là một quá trình mang 

tính hệ thống nhằm: 

 Phân tích và đánh giá các điểm bất hợp lý, hiệu quả 

và tính khả thi của các chính sách nhằm đạt được các 

mục tiêu đề ra. 

 Đánh giá và phân tích ảnh hưởng của chính sách về 

tất cả mọi phương diện. 

 Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất các lựa chọn 

nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.  

 



NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH 

Nghiên cứu chính sách là gì?: 

Giai đoạn xây dựng Giai đoạn thực thi 

Phân tích chính sách Đánh giá chính sách 

Phân tích chính sách 
Dự đoán các tác động của chính 

sách về phương diện kinh tế, chính 

trị, xã hội. 

 Ước đoán về kết quả và tác động 

của các lựa chọn chính sách. 

 Đưa ra các khuyến nghị. 

Đánh giá chính sách 
Đánh giá kết quả của việc thực thi 

chính sách.  

 Tìm hiểu mức độ mà chính sách 

đạt được mục tiêu và tại sao chính 

sách lại thành công và thất bại.  

 

Nghiên cứu chính sách 



NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH 

Mục tiêu của nghiên cứu chính sách 

 Giảm mức độ thiếu xác thực cũng như những tác 

động không mong muốn của chính sách. 

 Cung cấp thông tin cho người có quyền quyết 

định nhằm lựa chọn các quyết sách tốt nhất. 

  Cung cấp đánh giá có tính hệ thống về mức độ 

khả thi và các tác động về mặt kinh tế, xã hội, chính 

trị khi thực thi chính sách.  


