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BÙI TIẾN ĐẠT * 

Tóm tắt: Bài viết phân tích sự thay đổi về lí thuyết cũng như về thực tiễn trong việc áp dụng mô 

hình nhà nước kiến tạo phát triển từ kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Thay vì các mô 

hình nhà nước chú trọng tăng trưởng của thế kỉ XX, thực tiễn về cácnhà nước kiến tạo phát triển 

kiểu mới của thế kỉ XXI ở một số quốc gia là kinh nghiệm quý giá cho việc cải cách nền quản trị nhà 

nước của Việt Nam. Theo định hướng kiến tạo phát triển như vậy, cách tiếp cận liên ngành và đa 

chiều quản trị-luật trong xây dựng và thực hiện pháp luật là xu hướng trên thế giới hiện nay. Qua 

đó, bài viết phân tích những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam nhằm 

đảm bảo bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả từ kinh nghiệm của nền quản trị công hiện 

đại phục vụ phát triển. 
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ADMINISTRATION - LAW INTERDISCIPLINARY APPROACH TO GOVERN MODERN 

STATE: GLOBAL EXPERIENCE AND APPLICATION IN VIETNAM 

Abstract: This article analyses theoretical and practical changes in the model application  of state 

development from international experiences. Instead of growth-focused state modes, Viet nam has 

drawn the lesson for public governance reforms  from emerging forms of development-oriented state 

in several countries. Development-oriented states in the world tend to favour administration – law 

interdisciplinary approach in law making and law enforcement. From these perspectives, the article 

analyzes the issues in law making and law enforcement in Vietnam to ensure a simple and effective 

government from the experience of modern development-oriented governance. 
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1. Chuyển đổi từ mô hình nhà nước 

phát triển chú trọng tăng trưởng sang nhà 

nước kiến tạo phát triển hiện đại  và cải 

cách tư duy về quản trị nhà nước 

Một vài năm gần đây, thuật ngữ “chính 

phủ kiến tạo” được nói đến nhiều ở Việt 

Nam, đặc biệt trên diễn đàn báo chí khi thuật 

lại phát biểu của người lãnh đạo Chính 

phủ.( 1 ) Những nghiên cứu học thuật trong 

kinh tế học và luật học đã dần làm sáng tỏ 

nguồn gốc khoa học của khái niệm này dưới  
                                                           
(1 ). Mai Tiến Dũng, Xây dựng Chính phủ kiến tạo, 

liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, tận tâm, tận lực phục 

vụ nhân dân, https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ 

xay-dung-chinh-phu-kien-tao-liem-chinh-hieu-luc-

hieu-qua-tan-tam-tan-luc-phuc-vu-nhan-dan-621370/, 

truy cập 24/4/2021. 
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