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3.1 Công cụ quản lý nhà nước về KT
Khái niệm, bản chất
các công cụ QLNN
về KT

Các công cụ QLNN
về KT cụ thể
Vận dụng các công
cụ QLNN về KT
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3.1.1 Khái niệm, bản chất công cụ QLNN về
KT
Khái niệm.
Công cụ quản lý nhà
nước về kinh tế là tổng
thể những phương tiện
hữu hình và vô hình mà
nhà nước sử dụng để tác
động lên mọi chủ thể
kinh tế trong xã hội
nhằm thực hiện mục
tiêu quản lý kinh tế
quốc dân.

Bản chất
Chủ thể
sử dụng

Phạm
vi áp
dụng

Đa dạng,
phong phú
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Pháp luật

Khái niệm:
Pháp luật
Pháp luật về kinh tế
Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế
Tác động của pháp luật tới kinh tế
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Kế hoạch

Tập hợp
các mục
tiêu

Kế
hoạch
Các
phương
thức để
đạt được
mục tiêu.
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Các loại kế hoạch QLNN về KT
Chiến lược phát
triển KT-XH
Quy hoạch phát
triển KT-XH
Kế hoạch trung
hạn
Kế hoạch hàng
năm
Chương trình,
Dự án, Ngân
sách
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Vai trò của quản lý kế hoạch.
• Quản lý kế hoạch vĩ mô là căn cứ cơ bản của
quản lý kinh tế quốc dân.
• Quản lý kế hoạch vĩ mô là một khâu quan
trọng và là một bộ phận cấu thành hữu cơ của
quản lý kinh tế quốc dân.
• Quản lý kế hoạch vĩ mô là một công cụ quan
trọng của Nhà nước để điều hành kinh tế vĩ
mô.
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Đổi mới công tác kế hoạch hoá vĩ mô
a. Kết hợp kế hoạch với thị trường
b. Chuyển kế hoạch cụ thể, trực tiếp sang kế
hoạch định hướng gián tiếp.
c. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch
đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện kế
hoạch.
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Chính sách

3

Chức năng
của CS
Khái niệm,
phân loại
CS
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sách

Quá trình
CS
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Khái niệm Chính sách
* Chính sách: là
phương thức hành động
được một chủ thể khẳng
định và thực hiện nhằm
giải quyết những vấn đề
lặp đi lặp lại

* Chính sách KT-XH:
là tổng thể các quan
điểm tư tưởng, mục tiêu
tổng quát và những
phương thức cơ bản để
thực hiện mục tiêu phát
triển của đất nước.
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Phân loại chính sách
•
•
•
•
•

Cs Kinh tế
Cs xã hội
Cs Văn hóa
Cs Đối ngoại
Cs An ninh quốc
phòng

• Cs của
Trung ương
• Cs của địa
phương

• Cs vĩ mô
• Cs vi mô

Theo
lĩnh vực
tác động

Theo
phạm vi
ảnh
hưởng

Theo cấp
độ của
chính
sách

Theo thời
gian phát
huy hiệu
lực
• Cs dài hạn
• Cs trung hạn
• Cs ngắn hạn
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Phân loại chính sách
• Theo lĩnh vực tác
động:
• CS Kinh tế
• CS Xã hội
• CS Văn hóa
• CS Đối ngoại
• CS An ninh quốc phòng

• Theo phạm vi tác
động:
• CS vĩ mô
• CS vi mô
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Phân loại chính sách
• Theo cấp độ tác động:
• CS của trung ương
• CS của địa phương

• Theo thời gian phát
huy hiệu lực:
• CS dài hạn
• CS ngắn hạn
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Chức năng của chính sách
Định
hướng

Khuyến
khích
phát triển

Điều tiết

Tạo tiền
đề cho
phát triển
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Yêu cầu của chính sách
Tính
khách
quan
Tính
hiệu
quả

Tính
chính
trị

Tính
thực
tiễn

Tính
đồng bộ,
hệ thống
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Vòng đời của một chính sách

Hiệu
lực và
hiệu
quả của
chính
sách

Điểm
ngưỡng

gđ1

gđ2

gđ3

Gđ 1: đưa cs vào thực hiện
Gđ2: hiệu lực và hiệu quả
cs
Gđ3: hiệu lực và hiệu quả
suy giảm
Gđ4: suy thoái.

gđ4

Thời gian
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Quá trình chính sách

Hoạch
định
Cs

Tổ
chức
thực
hiện Cs

4

Tài sản quốc gia

Tài
nguyên
thiên
nhiên

Ngân
sách
Nhà
nước

Phân
tích Cs
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Kết cấu
hạ tầng

Hệ
thống
thông
tin

Doanh
nghiệp
Nhà
nước
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2. Các phương pháp quản lý nhà nước
về kinh tế

PP Hành
chính
PP Kinh
tế

PP Giáo
dục
Phương
pháp
QLNN về
KT

21

2.1 Khái niệm
– Phương pháp quản lý của Nhà nước về kinh tế là
tổng thể các cách thức tác động có chủ đích và có
thể có của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân và
các bộ phận hợp thành của nó để thực hiện các
mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.

22

11

22/09/2019

2.2 Đặc điểm
Các phương pháp quản lý Nhà nước về kinh tế được hình thành
từ các phương pháp quản lý nhà nước nói chung trong việc
quản lý các hoạt động kinh tế của đất nước.
Các phương pháp quản lý kinh tế mang tính chất đa dạng,
phong phú và trong từng tình huống cụ thể phương pháp quản
lý cần phải được thường xuyên thay đổi.
Mục tiêu quản lý kinh tế quyết định việc lựa chọn phương pháp
quản lý kinh tế.
Linh hoạt lựa chọn kết hợp các phương pháp QLKT
Việc sử dụng các phương pháp quản lý kinh tế vừa mang tính
khoa học vừa mang tính nghệ thuật.
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2.3 Phương pháp kinh tế
a. Khái niệm.
• Phương pháp kinh tế là cách thức tác động
gián tiếp của Nhà nước, dựa trên những lợi
ích kinh tế có tính hướng dẫn, lên đối
tượng quản lý, nhằm làm cho họ quan tâm
tới hiệu quả cuối cùng của sự hoạt động, từ
đó mà tự giác, chủ động hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
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2.3 Phương pháp kinh tế
b. Đặc điểm:
• Các phương pháp kinh tế tác động vào đối tượng
quản lý thông qua các lợi ích kinh tế, để cho đối
tượng bị quản lý lựa chọn phương án hoạt động có
hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động.
• Đề ra mục tiêu nhiệm vụ phải đạt, đưa ra các điều
kiện khuyến khích về kinh tế, những phương tiện
vật chất có thể sử dụng để họ tự tổ chức việc thực
hiện nhiệm vụ.
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2.1 Phương pháp kinh tế
b. Đặc điểm:
• Các phương pháp kinh tế có thể có những
giải pháp kinh tế khác nhau cho cùng một
vấn đề. Tuy nhiên nó phải tạo ra những điều
kiện để lợi ích cá nhân và các doanh nghiệp
phù hợp với lợi ích chung của nhà nước.
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2.3 Phương pháp kinh tế
c. Các phương pháp kinh tế trong quản lý kinh tế
vĩ mô:
• Thứ nhất, là chính sách thuế trong quản lý các
ngành, các khu vực, các sản phẩm cần được ưu
tiên phát triển sẽ được ưu đãi về thuế.
• Thứ hai, hệ thống lãi suất ngân hàng nhằm thực
hiện ý đồ quản lý của nhà nước hướng các hoạt
động kinh tế theo mục tiêu nhất định.
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2.1 Phương pháp kinh tế
• C. Các phương pháp kinh tế trong quản lý kinh
tế vĩ mô:
• Thứ ba, sử dụng các giải pháp hỗ trợ phát triển
sản xuất, các chính sách kinh tế cho các đối
tượng xã hội cụ thể (miền núi, nông nghiệp,
người nghèo…).
• Thứ tư, sử dụng các quỹ dự trữ quốc gia để
điều tiết sản xuất, đặc biệt để ổn định tiền tệ,
giá cả và mức sống dân cư.
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2.1 Phương pháp kinh tế
c. Các phương pháp kinh tế trong quản lý
kinh tế vĩ mô:
• Thứ năm, chính sách đối với các doanh nghiệp
Nhà nước để có thể kiểm soát nền kinh tế phát
triển.
• Thứ sáu, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà
nước, tạo môi trường kinh tế tốt cho các doanh
nghiệp hoạt động.
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2.4 Phương pháp hành chính
• a. Khái niệm.
• Các phương pháp hành chính trong quản lý
kinh tế là các tác động trực tiếp bằng các quyết
định mang tính bắt buộc của nhà nước lên đối
tượng quản lý Nhà nước về kinh tế nhằm thực
hiện những mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô
trong những tình huống nhất định.
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2.2 Phương pháp hành chính
b. Đặc điểm: Mang tính bắt buộc, tính quyền
lực
 Trong đó tính bắt buộc đòi hỏi các đối tượng
quản lý phải chấp hành nghiêm chỉnh các tác
động hành chính, nếu vi phạm sẽ bị xử lý thích
đáng.
 Tính quyền lực đòi hỏi các cơ quan nhà nước
chỉ được phép đưa ra các tác động hành chính
đúng với thẩm quyền của mình.
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2.4 Phương pháp hành chính
b. Đặc điểm:
 Các phương pháp hành chính tác động vào đối
tượng quản lý theo hai hướng: tác động về
mặt tổ chức và tác động điều chỉnh hành động
của đối tượng quản lý kinh tế.
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2.4 Phương pháp hành chính
b. Đặc điểm:
 Theo hướng tác động về mặt tổ chức: Nhà nước
không ngừng xây dựng và hoàn thiện khung pháp
luật, tạo ra một hành lang pháp lý cho các chủ thể
kinh tế an tâm hoạt động trong an toàn và chật tự.
 Theo hướng tác động điều chỉnh hành động:
Thể hiện trong việc ban hành các văn bản qui
định về qui mô, cơ cấu, điều lệ hoạt động, tiêu
chuẩn nhằm thiếp lập tổ chức và xác định những
mối quan hệ hoạt động trong nội bộ theo hướng
tác động điều chỉnh hành động của đối tượng
quản lý.
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2.4 Phương pháp hành chính
b. Đặc điểm:
 Đối với những quyết định hành chính thì cấp dưới
bắt buộc phải thực hiện, không được lựa chọn,
chỉ có cấp thẩm quyền ra quyết định mới có
quyền thay đổi quyết định.
 Các phương pháp hành chính đòi hỏi chủ thể
quản lý phải có quyết định dứt khoát, rõ ràng, dễ
hiểu, có địa chỉ người thực hiện, loại trừ khả
năng có sự giải thích khác nhau đối với nhiệm vụ
được giao.
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2.2 Phương pháp hành chính
c. Các phương pháp hành chính trong quản lý
kinh tế vĩ mô;
• Nhà nước đề ra chủ trương đường lối cho các hoạt
động kinh tế trong xã hội.
• Sử dụng chủ yếu hệ thống pháp luật kinh tế, kiểm
soát của nhà nước thông qua tòa án kinh tế, viện
kiểm sát nhân dân các cấp…
• Huy động có hiệu quả giám sát của nhân dân để
kịp thời ngăn chặn xử lý các sai phạm.
• Tiêu chuẩn hóa, trong sạch đội ngũ cán bộ quản lý
kinh tế.
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2.5 Phương pháp giáo dục
a. Khái niệm:
• Các phương pháp giáo dục là các cách tác động
vào nhận thức và tình cảm của con người nhằm
nâng cao tính tự giác và nhiệt tình lao động của
họ trong việc thực hiện nhiệm vụ.
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2.5 Phương pháp giáo dục
b. Đặc điểm:
 Các phương pháp giáo dục được dựa trên cơ
sở vận dụng các quy luật về tâm lý.
 Các phương pháp giáo dục thường được sử
dụng kết hợp với các phương pháp khác một
cách uyển chuyển, linh hoạt
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2.5 Phương pháp giáo dục
c. Các phương pháp giáo dục trong quản lý kinh
tế vĩ mô:
 Thông qua các phương tiện thông tin đại
chúng, Nhà nước tác động lên các doanh nghiệp
khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao quyết tâm
của các doanh nghiệp trong hoạt động làm giàu
cho bản thân doanh nghiệp và đất nước, tự giác
tuân thủ kỷ cương pháp luật nghĩa vụ đối với đất
nước, không vi phạm pháp luật.
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2.5 Phương pháp giáo dục
c. Các phương pháp giáo dục trong quản lý kinh
tế vĩ mô:
 Đối với người lao động và toàn thể xã hội, nhà
nước dẫn dắt tổ chức cộng đồng nhân dân hăng
hái thi đua sản xuất, phát triển công nghệ, giữ gìn
truyền thống và bản sắc dân tộc trong quá trình
hội nhập.
 Thông qua các hoạt động của các đoàn thể, các
tổ chức trong xã hội nhằm thực thi và giám sát tốt
các hoạt động sản xuất trong nước.
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2.5 Phương pháp giáo dục
c. Các phương pháp giáo dục trong quản lý
kinh tế vĩ mô:
 Các phương pháp tuyên truyền giáo dục còn
được nhà nước thực hiện thông qua các hoạt
động và chiến lược phát triển văn hóa-xã
hội và bằng các chính sách cụ thể.
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