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VŨ CÔNG GIAO * 

Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ khăng khít giữa quản trị nhà nước tốt và nhà nước pháp 

quyền, chỉ ra sự cần thiết phải đổi mới quản trị nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. Theo tác giả, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ chính sách, pháp luật để đổi mới 

và thực hiện hiệu quả tất cả các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt một cách song song, bổ trợ và 

phối hợp với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới vừa được Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII xác định trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022. 
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THE ROLE OF GOOD GOVERNANCE IN THE SOCIALIST RULE OF LAW STATE IN 

VIETNAM 

Abstract: The article analyzes the close relationship between good governance and the rule of 

law, pointing out the necessity of reforming state governance in building a socialist rule-of-law state 

in Vietnam. According to the author, it is necessary to continue to improve the policy and legal 

framework to effectively innovate and implement all the principles of good governance in parallel, 

supplement and coordinate with the implementation of tasks and solutions for building and perfecting 

the socialist rule-of-law state of Vietnam in the new period which has just been determined in the 

Resolution No.27-NQ/TW dated 09 November, 2022 adopted by the Sixth Conference of the 13th 

Central Committee of the Party. 
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ự chuyển đổi từ cơ chế quản lí nhà nước 

sang quản trị nhà nước (hay quản trị 

quốc gia) diễn ra trên thế giới kể từ thập kỉ 

1980 và hiện đã được hoàn thành ở nhiều 

quốc gia. Đi kèm với quá trình đó, trong mấy 

thập kỉ gần đây, quản trị nhà nước đã trở 

thành thuật ngữ thông dụng trên thế giới để 

mô tả một cơ chế quản lí xã hội mới, trong 

đó có sự tham gia và phối hợp hài hoà giữa 

nhà nước, người dân, các tổ chức xã hội và 

doanh nghiệp. 

Mặc dù là vấn đề tương đối mới song 

hiện đã có một số nghiên cứu về quản trị nhà 
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