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CÁC THÁCH THỨC CỦA BỘ QUY TẮC MẪU  

 Chính quyền địa phương các cấp và các hiệp hội của mình với tư cách là cơ quan phụ 
trách tổ chức tạo ra, xác định giới hạn cụ thể và triển khai các dịch vụ công thuộc thẩm 
quyền vì lợi ích của người dân mà họ đại diện.   

Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ này và để tăng cường tính liên kết 
xã hội và lãnh thổ, các hội đồng có quyền quyết định, các thị trưởng và các chủ tịch 
liên quan phải có các lựa chọn ngắn hạn và dài hạn tương ứng : lựa chọn phương thức 
quản lý, lựa chọn nhà thầu, xác định chất lượng và biểu phí dịch vụ, kiểm tra dịch vụ.   

Bộ quy tắc mẫu này có mục tiêu làm sáng tỏ cách thức tiến hành và đạo đức người 
lãnh đạo của các chủ thể nêu trên trong một bối cảnh kinh tế và một môi trường lập 
quy ở cấp quốc gia và cấp Châu Âu có tính khuyến khích cao.   

Ngoài các yêu cầu về tính liên tục, sự bình đẳng trong việc tiếp cận và tính linh hoạt, 
Bộ quy tắc đặc biệt hướng tới việc xác định các nguyên tắc và mục tiêu mà chính quyền 
địa phương các cấp phải dựa vào để quyết định việc tạo ra và các phương thức quản 
lý các dịch vụ công của mình.   

Sáng kiến ở quy mô quốc gia này cũng đề cao việc chính quyền địa phương các cấp 
thực hiện đánh giá mẫu mực các hành động của mình. Việc đánh giá này chính là đối 
trọng của nguyên tắc phụ trợ và nguyên tắc tự quản lý trong khuôn khổ Cộng đồng 
Châu Âu và Pháp.  

Bộ quy tắc dành cho toàn bộ các chủ thể hay đối tác dịch vụ công : người sử dụng, 
khách hàng, công dân-người đóng thuế, chính quyền địa phương là cơ quan phụ trách 
tổ chức, người làm công ăn lương và nhà thầu.   

Các mục tiêu và các hành động được khẳng định bởi những người tham gia ký Bộ quy 
tắc này có giá trị cam kết và quy chiếu đối với hành động của chính họ và đối với sự 
giúp đỡ mà họ dành cho các thành viên trong việc tổ chức và quản lý khai thác các 
dịch vụ công địa phương.   

Những người tham gia ký kết Bộ quy tắc khuyến khích toàn bộ các chủ thể dịch vụ 
công địa phương triển khai thực hiện và phát huy Bộ quy tắc này theo cách thức phù 
hợp nhất đối với họ.   

Những người tham gia ký kết Bộ quy tắc thỏa thuận về việc thành lập một Ủy ban theo 
dõi Bộ quy tắc.   
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Những người tham gia ký kết Bộ quy tắc sẽ thực hiện sáng kiến thành lập một Viện 
dịch vụ công địa phương theo các phương thức sẽ được xác định cùng toàn bộ các 
đối tác liên quan.   

Thượng viện, là đơn vị đại diện cho chính quyền địa phương các cấp của Cộng hòa 
Pháp sẽ giúp đỡ và bảo trợ cho Bộ quy tắc này.  

Bằng việc có mặt trong buổi ký kết Bộ quy tắc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tỏ rõ sự quan 
tâm đặc biệt của mình tới Bộ quy tắc.  

  

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KÝ KẾT BỘ QUY TẮC THEO ĐUỔI CÁC MỤC TIÊU SAU :  
  

  

  

Tính rõ ràng trong việc  

phân chia trách nhiệm  

1 Xác định cụ thể vai trò của nhiều chủ thể khác 
nhau tham gia vào dịch vụ công 

  

Sự làm chủ các nhiệm vụ  
2 Xác định rõ ràng các nhiệm vụ dịch vụ công để 

làm chủ các mục đích và việc triển khai chúng  

  

Tự do lựa chọn-khả năng 
thay đổi  

3 Làm cho việc các đại biểu dân cử lựa chọn 
phương thức quản lý và thay đổi phương thức 
này dễ dàng hơn  

  

Thi đua qua việc so sánh  
4 Làm sáng tỏ một sự lựa chọn cụ thể bằng cách 

so sánh khách quan giữa nhiều phương thức 
quản lý và giữa nhiều nhà thầu  

  

Sự tin tưởng-Quan hệ đối 
tác  

5 Xây dựng được các quan hệ được cân bằng bởi 
một cơ chế đối tác lâu dài và mang tính trách 
nhiệm của các chủ thể  

  

Tính minh bạch và công 

bằng  

6 Đảm bảo tính minh bạch của các chi phí và phân chia 
công bằng các khoản lợi nhuận hiệu quả thu được  

  

Đánh giá và Dân chủ ở cơ sở  
7  Tăng cường thảo luận trong quần chúng về các 

lựa chọn chính dựa trên cơ sở đánh giá độc lập 
và đa chiều  

  

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KÝ KẾT BỘ QUY TẮC CAM KẾT TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG  
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SAU:  

- Cơ quan phụ trách công tác tổ chức tổ chức có vai trò xác định giới hạn các nhiệm vụ 
đặt ra cho dịch vụ công địa phương và ấn định các quy tắc chung về mặt tổ chức trong 
khuôn khổ các văn bản hiện hành và trong sự thống nhất với nhiều đối tác liên quan.  

- Người sử dụng dịch vụ công  ở trung tâm của dịch vụ công, dịch vụ công đóng góp vào 
việc tăng cường liên kết xã hội và lãnh thổ.  

- Sự « phát triển bền vững » của dịch vụ công bao hàm các khía cạnh liên quan tới sự an 
toàn, tới sức khỏe và tới môi trường.  

- Các tính chất của dịch vụ công được xác định từ việc nghiên cứu các nhu cầu cần đáp 
ứng, mà nghiên cứu này thường xuyên được cập nhật. Các quy chế dịch vụ nêu chi tiết 
các quy định áp dụng đối với người sử dụng. - Các quy tắc về khai thác và các giai đoạn 
phát triển chính đáp ứng các nhu cầu được dự báo được xác định trong các văn bản 
gắn liền với mỗi hình thức quản lý : quy chế tự quản, hồ sơ mời thầu, chương trình các 
công đoạn.  

- Để đảm bảo việc tự do lựa chọn phương thức quản lý và khả năng có thể thay đổi sự 
lựa chọn này, các điều kiện tổ chức các hình thức quản lý khác nhau được hài hòa hóa 
tại mỗi cấp độ quản lý hành chính liên quan, những yếu tố khác biệt khách quan còn 
tồn động được xem xét trong việc so sánh hiệu quả dịch vụ. Quan hệ hợp đồng được 
phát triển theo hướng đại trà.   

- Việc thay đổi hoàn cảnh của nhân sự được tổ chức trong sự tôn trọng quy định pháp 
quy hiện hành nhằm có được sự đối xử công bằng cho những người ở trong các tình 

huống đặc biệt.  

- Trong trường hợp quản lý theo ủy thác, việc lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo thủ 
tục đấu thầu lành mạnh với việc áp dụng các thủ tục quy định trong pháp luật của Pháp 
và của Liên minh Châu Âu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tốt nhất.  

- Các chỉ số hiệu quả mang tính đại diện được Viện các dịch vụ công xác định ở cấp độ 
quốc gia. Mỗi cơ quan phụ trách việc tổ chức lựa chọn và hoàn thiện các chỉ số hiệu quả 
mà cơ quan này cho là xác đáng nhất, mỗi cơ quan đều có thể đưa vào các cơ chế 
khuyến khích tăng hiệu quả vào trong các mục tiêu được xác định cho nhà thầu là đơn 
vị tự quản Nhà nước hay bên nhận ủy thác.  

- Các thông tin kinh tế và kỹ thuật cần thiết cho việc so sánh các  hiệu quả các dịch vụ 
công được Viện các dịch vụ công tập hợp, xử lý và phổ biến.  
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- Nhiều đối tác khác nhau cung cấp các thông tin được yêu cầu và đóng góp vào việc tài 
trợ chi phí cho việc xử lý các thông tin này.  

- Nhà nước trung ương và các cơ quan nhà nước phụ trách công tác tổ chức thành lập và 
hỗ trợ các mạng lưới chuyên gia độc lập nhằm hỗ trợ các cơ quan dân bầu với tư cách 
như các bộ phận giúp việc kỹ thuật, tài chính và hành chính.   

- Trình độ nghiệp vụ của các giám định viên công hoặc tư được giao nhiệm vụ tư vấn và 
hỗ trợ các cơ quan nhà nước phụ trách công tác tổ chức phải được thừa nhận hoặc xác 
nhận bởi một tổ chức độc lập.   

- Một nguồn tư liệu đa dạng và mang tính đại diện về các chủ đề khác nhau liên quan đến 
việc tổ chức và quản lý các dịch vụ công địa phương được thành lập bởi Viện các dịch 
vụ công địa phương và có thể tiếp cận bằng các công nghệ thông tin và truyền thông, 

đặc biệt là bằng thông tin điện tử các dữ liệu đã được số hóa.   

- Cơ quan nhà nước phụ trách tổ chức lựa chọn và ấn định các mục tiêu cần đạt được 
một cách cân đối, trên cơ sở tính đến yêu cầu về chất lượng, giá cho người tiêu dùng, 
các quy tắc và tiêu chuẩn cần tuân thủ.  

- Cơ quan nhà nước phụ trách tổ chức và nhà thầu, là đơn vị tự quản nhà nước hoặc bên 
nhận ủy thác, sử dụng các lợi nhuận thu được nhờ hiệu quả nhằm thúc đẩy tiến bộ xã 
hội, kinh tế và môi trường mà vẫn khuyến khích nhà thầu tổ chức công tác quản lý một 
cách hiệu quả. Các chi phí không trực tiếp liên quan đến dịch vụ, phí chung, chi phí cho 
trụ sở phải được tính đến một cách minh bạch.  

- Cơ quan nhà nước phụ trách tổ chức thành lập và tổ chức hoạt động Ủy ban tư vấn về 
dịch vụ công địa phương.  

- Cơ quan nhà nước phụ trách tổ chức đảm bảo chế độ báo cáo hoạt động, phân tích và 
phổ biến các báo cáo đó. Cơ quan này đảm bảo cung cấp thông tin cho người dân về 
chất lượng dịch vụ và về giá đồng thời đảm nhận việc theo dõi định kỳ và giải quyết 
các khiếu nại của người dân, nếu có.   

- Cơ quan phụ trách tổ chức tổ chức lấy ý kiến người dân địa phương bằng những hình 
thức phù hợp nhất, đặc biệt là các ý kiến về các trang thiết bị và cung cấp dịch vụ. Các 
cuộc tranh luận công khai với các đánh giá từ nhiều phía phải được tổ chức khi lựa chọn 

hoặc đưa ra những quyết định quan trọng.   
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