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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

Khoa học tổ chức nhà nước với
việc hoàn thiện hệ thống công vụ,
công chức ở Việt Nam.

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

GHI CHÚ

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận của
việc vận dụng khoa học tổ chức nhà nước (KHTCNN) vào hoàn thiện
hệ thống công vụ, công chức, soi vào thực trạng hệ thống công vụ,
công chức ở Việt Nam, đề xuất phương hướng hoàn thiện hệ thống
công vụ, công chức của Việt Nam.
Đơn vị chủ trì:
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
Viện Khoa học
cứu chính của đề tài và các sản phẩm trung gian nếu có.
tổ chức nhà
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
nước
quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về KHTCNN với
hoàn thiện hệ thống công vụ, công chức; đánh giá được thực trạng hệ
thống công vụ, công chức ở Việt Nam dưới góc độ của KHTCNN; từ
đó đề xuất phương hướng hoàn thiện hệ thống công vụ, công chức ở
Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn của
tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đề xuất
quan điểm, giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng
yêu cầu chuyển đổi số ở Việt Nam.
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu
Đơn vị chủ trì:
Tổ chức và hoạt động của Chính
chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có.
Học viện Hành
phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan đến
chính
Quốc gia
đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận tổ chức và hoạt động của Chính
phủ số trong mối liên quan chính phủ số; đánh giá được thực trạng tổ chức và
hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở Việt Nam; từ đó đề
xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp
ứng yêu cầu chuyển đổi số.
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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực
tiễn về vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong xây dựng nền quản trị
hiện đại, hiệu quả, đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện vai trò,
trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu
quả.
Vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
trong xây dựng nền quản trị hiện
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có
đại, hiệu quả.
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về vaoi trò, trách
nhiệm của Bộ Nội vụ trong xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu quả;
đánh giá được thực trạng vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ; từ đó đề
xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội
vụ trong xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu quả.
Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực
tiễn về quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay,
đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi
đua trong giai đoạn hiện nay.
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
Quản lý nhà nước về công tác thi
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có.
đua trong giai đoạn hiện nay.
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận của quản lý nhà
nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay; đánh giá thực trạng
quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đề xuất giải pháp,
kiến nghị đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn
hiện nay.

GHI CHÚ

Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học
tổ chức nhà
nước

Đơn vị chủ trì:
Ban Thi đua Khen thưởng
Trung ương.
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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực
tiễn về năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam, đề
xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự
nghiệp ở Việt Nam.
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
Nâng cao năng lực quản trị đơn vị
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có.
sự nghiệp công lập ở Việt Nam.
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về năng lực quản
trị của đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá thực trạng năng lực quản trị
của đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam; đề xuất giải pháp, kiến
nghị nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt
Nam.
Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực
tiễn về mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở
nông thôn, đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện mô hình tổ chức và
hoạt động của chính quyền địa phương ở nông thôn.
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có.
Nghiên cứu mô hình tổ chức và
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
hoạt động của chính quyền địa
quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về mô hình tổ
phương ở nông thôn.
chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nông thôn; đánh giá
thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nông
thôn ở Việt Nam; đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện mô hình tổ
chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nông thôn ở Việt
Nam.

GHI CHÚ

Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học
tổ chức nhà
nước

Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học
tổ chức nhà
nước
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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực
tiễn của cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh cách mạng
công nghiệp 4.0 ở Việt Nam, đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện
cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
Cung ứng dịch vụ công trực tuyến
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có.
trong bối cảnh cách mạng công
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
nghiệp 4.0 ở Việt Nam.
quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về cung ứng dịch
vụ công trực tuyến trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; đánh
giá thực cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh cách mạng
công nghiệp 4.0 ở Việt Nam; đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện
cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0 ở Việt Nam.
Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, thực
tiễn của trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước, đề
xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện trách nhiệm giải trình của cơ quan
hành chính nhà nước ở Việt Nam
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
Trách nhiệm giải trình của cơ quan
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có
hành chính nhà nước.
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về trách nhiệm
giải trình của cơ quan hành chính nhà nước; đánh giá trách nhiệm giải
trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; đề xuất giải pháp,
kiến nghị hoàn thiện trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính
nhà nước ở Việt Nam

GHI CHÚ

Đơn vị chủ trì:
Học viện Hành
chính Quốc gia

Đơn vị chủ trì:
Trường Đại
học Nội vụ Hà
Nội
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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ cơ sở khoa học chuyển một
số đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp công thành công ty cổ phần,
đề xuất giải pháp, kiến nghị chuyển một số đơn vị sự nghiệp kinh tế và
sự nghiệp công thành công ty cổ phần.
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
Cơ sở khoa học chuyển một số đơn
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có.
vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
công thành công ty cổ phần.
quan đến đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về chuyển đổi đơn
vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp công thành công ty cổ phần; đánh giá
trách nhiệm chuyển một số đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp công
thành công ty cổ phần ở Việt Nam; đề xuất giải pháp, kiến nghị
chuyển một số đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp công thành công
ty cổ phần ở Việt Nam.
Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ
phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Nội vụ.
Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp
Sản phẩm đầu ra: Hệ thống dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội
ngành Nội vụ phục vụ chỉ đạo, điều
vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Nội vụ.
hành của Lãnh đạo Bộ Nội vụ.
Yêu cầu cần đạt được: Hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ
phục vụ đầy đủ, rõ ràng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều
hành của Lãnh đạo Bộ Nội vụ.

GHI CHÚ

Đơn vị chủ trì:
Trường Đại
học Nội vụ Hà
Nội

Đơn vị chủ trì:
Văn phòng Bộ
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TÊN NHIỆM VỤ KHOA
HỌC&CÔNG NGHỆ

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực
tiễn về kiểm soát quyền lực trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền,
phân cấp, đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm
soát quyền lực trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp ở Việt
Nam.
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
Kiểm soát quyền lực trong điều
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có.
kiện đẩy mạnh phân quyền, phân
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên quan
cấp.
đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền
lực trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; đánh giá thực
trạng kiểm soát quyền lực trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền, phân
cấp ở Việt Nam; đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế
kiểm soát quyền lực trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp ở
Việt Nam.
Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực
tiễn về Tổ chức và hoạt động của Bộ Nội vụ trong điều kiện chuyển
đổi số, đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện tổ chức và hoạt động của
Bộ Nội vụ trong điều kiện chuyển đổi số.
Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên
Tổ chức và hoạt động của Bộ Nội
cứu chính của đề tài và các sản phầm trung gian nếu có.
vụ trong điều kiện chuyển đổi số.
Yêu cầu cần đạt được: Tổng quan được các nghiên cứu đã có liên
quan đến đề đề tài; làm rõ được những vấn đề lý luận về tổ chức và
hoạt động của Bộ Nội vụ trong điều kiện chuyển đổi số; đánh giá thực
trạng tổ chức và hoạt động của Bộ Nội vụ trong điều kiện chuyển đổi
số; đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện Tổ chức và hoạt động của
Bộ Nội vụ trong điều kiện chuyển đổi số.

GHI CHÚ

Thực hiện theo
phương thức
tuyển chọn

Thực hiện theo
phương thức
tuyển chọn

