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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Diễn ngôn nằm trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống: có thể 

là diễn ngôn giao tiếp hàng ngày trong gia đình, giữa bạn bè và những người 

thân thuộc; có thể là diễn ngôn trong văn chương, trong khoa học; có thể là diễn 

ngôn trong sách giáo khoa, trong lĩnh vực giáo dục; trong quảng cáo và truyền 

thông đại chúng; trong những bài diễn văn chính trị hay trong văn bản hành 

chính, pháp luật, v.v… Phân tích diễn ngôn có thể nghiên cứu, ứng dụng không 

chỉ đóng khung trong nội bộ ngành ngôn ngữ học mà còn liên quan đến nhiều 

ngành khoa học khác nhau. 

Phân tích diễn ngôn hiện là một lĩnh vực đang được các nhà ngôn ngữ 

học trên thế giới quan tâm. Nhiều người coi đây là ngữ pháp văn bản giai đoạn 

2 để phân biệt với ngữ pháp văn bản giai đoạn 1 của những năm đầu thế kỷ XX. 

Sự khác biệt của hai giai đoạn này là ở chỗ: trong khi ngữ pháp văn bản giai 

đoạn 1 tập trung vào khái niệm liên kết về hình thức (cohesion), thì ngữ pháp 

văn bản giai đoạn 2 lại tập trung vào khái niệm liên kết về nội dung, tức mạch 

lạc (coherence) của diễn ngôn. Với những công trình mẫu mực của Leech, 

Widdowson, Brown và Yule và một số nhà nghiên cứu khác, phân tích diễn 

ngôn đã trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn của ngôn ngữ học ứng 

dụng.   

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, diễn ngôn ngày càng thu hút sự 

quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và đã đạt được những kết quả ban đầu rất 

quan trọng. Có thể nói, đây chính là hướng đi mới của ngôn ngữ học. Trong 

những nghiên cứu về diễn ngôn, đã có một vài công trình nghiên cứu quan tâm 

đến diễn ngôn văn bản hành chính, bởi tính cần thiết của loại hình văn bản này 

trong hoạt động xã hội. Văn bản nói chung và văn bản hành chính nói riêng có 

vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ giữa các cá nhân, các 

đơn vị với nhau. Có thể thấy, xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của các văn 

bản hành chính ngày càng lớn. Mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, các 
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tổ chức xã hội từ lĩnh vực kinh tế đến lĩnh vực chính trị đều được điều hành 

thông qua loại văn bản này. Do đó, việc soạn thảo, xử lí văn bản có vai trò quan 

trọng trong cuộc sống nói chung và trong mỗi ngành nghề nói riêng. Hiện nay, 

vai trò đó ngày càng được nâng cao do nhu cầu phát triển của công tác quản lí 

xã hội. Điều đó càng cho thấy rằng, việc rèn luyện kĩ năng soạn thảo và xử lí 

văn bản đối với người Việt cần được quan tâm. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn bản hành chính và vấn đề soạn 

thảo văn bản hành chính. Tuy nhiên, những nội dung nghiên cứu và trình bày 

trong các công trình của người đi trước chủ yếu tập trung nghiên cứu những 

vấn đề mang tính lí luận nói chung, hoặc chỉ lướt qua đăc̣ điểm ngôn ngữ lồng 

ghép trong cả thể thức, ki ̃thuâṭ trình bày. Bên cạnh đó, khi nghiên cứu về thể 

loại văn bản quản lí nhà nước, các công trình nghiên cứu thường tập trung khảo 

sát văn bản quy phạm pháp luật. Cho đến nay, việc nghiên cứu văn bản hành 

chính thông thường của chính quyền địa phương với tư cách là đối tượng nghiên 

cứu của phân tích diễn ngôn vẫn chưa được quan tâm nhiều. 

Trong quá trình nghiên cứu và khảo sát, chúng tôi nhâṇ thấy, ngôn ngữ 

văn bản hành chính nói chung, văn bản hành chính thông thường cấp địa 

phương nói riêng cần vừa chuẩn mực, vừa giản dị, gần gũi, dễ hiểu. Hiện nay, 

một bộ phận công chức văn phòng còn haṇ chế về măṭ ngôn ngữ trong soaṇ 

thảo văn bản hành chính và ho ̣cần đươc̣ bồi dưỡng nhiều hơn ở khía caṇh này. 

Từ thực tế trên, chúng tôi thiết nghĩ, nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hành chính 

cấp địa phương từ góc nhìn phân tích diễn ngôn là vấn đề cần làm đối với người 

nghiên cứu ngôn ngữ và đặc biệt là nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hành chính. 

Việc đi sâu nghiên cứu đề tài này hứa hẹn sẽ có nhiều điều bổ ích và thiết thực. 

Nó không chỉ phuc̣ vu ̣tốt hơn cho công tác chuyên môn của bản thân tác giả, 

mà còn giúp những người hoạt động trong lĩnh vực soạn thảo văn bản hành 

chính có thể tham khảo để thực hiện tốt hơn công việc của mình, góp phần giữ 

gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
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Vì những lí do trên, chúng tôi choṇ đề tài Ngôn ngữ văn bản hành chính 

cấp địa phương từ góc nhìn phân tích diễn ngôn (khảo sát tại tỉnh Quảng 

Nam và thành phố Đà Nẵng) với mong muốn làm rõ hơn các chức năng của 

ngôn ngữ văn bản hành chính thông thường cấp địa phương trên cơ sở của lí 

thuyết phân tích diễn ngôn.  

2. Mục đích nghiên cứu 

- Nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ đặc trưng diễn ngôn văn bản hành 

chính từ quan điểm ngôn ngữ học chức năng hệ thống của Halliday.  

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần vào việc làm nguồn tài liêụ 

tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập về văn bản hành chính. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án xác định những nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau: 

- Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn 

và về văn bản hành chính, ngôn ngữ văn bản hành chính;  

- Nghiên cứu tổng quan làm cơ sở cho việc thực hiện đề tài; 

- Trên cơ sở những vấn đề lí luận, luận án tiến hành khảo sát, phân tích 

ngữ liệu ở các phương diện: chức năng kinh nghiệm, chức năng liên nhân và 

chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính cấp địa phương. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là ngôn ngữ văn bản hành chính cấp 

địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi thời gian: từ năm 2016 đến năm 2018 

- Phạm vi không gian: tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng 

- Phạm vi văn bản hành chính: 6 loại văn bản hành chính thông thường, 

gắn với công tác nghiệp vụ cơ bản tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp địa 

phương, đó là: quyết định, công văn, kế hoạch, báo cáo, thông báo, tờ trình. 

- Phạm vi nội dung: 
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Hiện nay, có nhiều đường hướng phân tích diễn ngôn. Để thực hiện đề 

tài, chúng tôi lựa chọn đường hướng phân tích diễn ngôn dựa trên cơ sở lí thuyết 

ngôn ngữ học chức năng hệ thống của Halliday. Cụ thể: 

+ Về chức năng kinh nghiệm của diễn ngôn văn bản hành chính, chúng 

tôi tập trung tìm hiểu phương thức thể hiện chức năng kinh nghiệm qua các 

kiểu quá trình chuyển tác.  

+ Về chức năng liên nhân của diễn ngôn văn bản hành chính, chúng tôi 

nghiên cứu từ ngữ xưng hô thể hiện các vai giao tiếp và các hành vi ngôn ngữ 

biểu hiện lực ngôn trung. 

+ Về chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính, chúng 

tôi tìm hiểu cấu trúc diễn ngôn văn bản hành chính; Đề - Thuyết và liên kết, 

mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính. 

5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn ngữ liệu 

5.1. Phương pháp nghiên cứu 

Thực hiện luận án, chúng tôi sử dụng phương pháp miêu tả. Phương pháp 

này được triển khai cụ thể qua các thủ pháp sau: 

5.2.1. Thủ pháp phân tích ngôn cảnh 

Với thủ pháp này, chúng tôi sử dụng khung lí thuyết ngôn ngữ học chức 

năng hệ thống của Halliday để phân tích diễn ngôn văn bản hành chính trong 

những ngữ cảnh cụ thể, nhằm làm rõ các chức năng của diễn ngôn văn bản hành 

chính: chức năng kinh nghiệm; chức năng liên nhân; chức năng tạo văn bản. 

Thứ nhất, đối với chức năng kinh nghiệm, chúng tôi phân tích phương 

thức thể hiện chức năng kinh nghiệm trong diễn ngôn văn bản hành chính thông 

qua 6 kiểu quá trình: quá trình vật chất; quá trình hành vi; quá trình tinh thần; 

quá trình phát ngôn; quá trình quan hệ; quá trình hiện hữu/tồn tại. Các kiểu quá 

trình này theo quan điểm của Halliday và được Hoàng Văn Vân [86] cùng nhiều 

nhà nghiên cứu Việt ngữ học vận dụng trong phân tích tiếng Việt.  

Thứ hai, đối với chức năng liên nhân, chúng tôi phân tích hệ thống các 

từ ngữ xưng hô thể hiện vai giao tiếp trong diễn ngôn văn bản hành chính; đồng 
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thời khảo sát các hành vi ngôn ngữ thể hiện lực ngôn trung trong diễn ngôn văn 

bản hành chính. 

Thứ ba, đối với chức năng tạo văn bản, chúng tôi nghiên cứu đặc điểm 

cấu trúc diễn ngôn văn bản hành chính qua bố cục nội dung văn bản mang tính 

quy định quyết định và bố cục nội dung văn bản không mang tính quy định. 

Bên cạnh đó, chúng tôi tìm hiểu Đề - Thuyết trong diễn ngôn văn bản hành 

chính qua Đề chủ đề đánh dấu và Đề chủ đề không đánh dấu. Đồng thời, chúng 

tôi tìm hiểu liên kết và mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính. 

5.2.2. Thủ pháp phân loại, thống kê và hệ thống hoá 

Chúng tôi sử dụng thủ pháp thống kê để xác định số lượng và tần số xuất 

hiện; tính tỉ lệ theo tần số xuất hiện của các đối tượng nghiên cứu đã được xác 

định, như các kiểu quá trình, từ ngữ xưng hô, hành vi ngôn ngữ, Đề - Thuyết… 

Từ đó, chúng tôi phân loại, hệ thống hoá thành những bảng biểu tương ứng và 

rút ra những kết luận. 

5.2. Nguồn ngữ liệu  

Nguồn ngữ liệu mà chúng tôi lựa chọn và khảo sát là 288 văn bản hành 

chính thông thường của Uỷ ban nhân dân các cấp tại tỉnh Quảng Nam và thành 

phố Đà Nẵng từ năm 2016 đến năm 2018. Trong đó, chúng tôi khảo sát 6 loại 

văn bản hành chính là: quyết định, công văn, kế hoạch, báo cáo, thông báo, tờ 

trình; mỗi loại chúng tôi khảo sát 48 văn bản. Chúng tôi chọn nguồn ngữ liệu 

này bởi những lí do sau:  

Thứ nhất, đối tượng mà chúng tôi quan tâm khảo sát là văn bản quản lí 

nhà nước. Nếu dựa vào tiêu chí hiệu lực pháp lí của văn bản, văn bản quản lí 

nhà nước được chia làm hai loại là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản 

hành chính. Nghiên cứu về văn bản quản lí nhà nước dưới góc độ phân tích 

diễn ngôn, đã có công trình nghiên cứu của Nguyễn Thị Hà (2010). Tuy nhiên, 

công trình nghiên cứu của Nguyễn Thị Hà chỉ dừng lại ở việc khảo sát về văn 

bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương. Có thể thấy, văn bản 

quản lí hành chính nhà nước cấp địa phương vẫn còn là lĩnh vực chưa được 
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khai thác dưới góc độ phân tích diễn ngôn. Vì thế, chúng tôi chọn khảo sát văn 

bản hành chính thông thường của các cơ quan hành chính cấp địa phương, cụ 

thể là văn bản hành chính thông thường của Ủy ban nhân dân các cấp (cấp xã, 

phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã; cấp tỉnh, thành phố). 

Thứ hai, trong điều kiện cho phép về thời gian và địa bàn nghiên cứu, 

chúng tôi chỉ chọn khảo sát các văn bản hành chính thông thường được ban 

hành tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong các năm từ 2016 đến 

2018.  

Thứ ba, văn bản hành chính thông thường có nhiều loại, chúng tôi không 

khảo sát tất cả các loại văn bản, mà chỉ khảo sát những loại văn bản các cơ quan 

hành chính nhà nước cấp địa phương ban hành thường xuyên, đó là: quyết định, 

công văn, kế hoạch, báo cáo, thông báo, tờ trình.   

Thứ tư, để có một kết quả khảo sát mang tính đại diện, chúng tôi chọn 

khảo sát ngẫu nhiên mỗi loại là 48 văn bản.  

6. Đóng góp của luận án   

Văn bản quản lí hành chính nhà nước đã và đang được nghiên cứu dưới 

nhiều góc độ khác nhau, nhưng chủ yếu là ở góc độ hành chính học. Từ góc 

nhìn lí thuyết phân tích diễn ngôn, chúng tôi mong muốn luận án sẽ mang lại 

một số đóng góp mới như sau: 

- Về mặt lí luận, các kết quả của luận án sẽ góp phần làm sáng tỏ một số 

đặc điểm của ngôn ngữ văn bản hành chính từ góc nhìn phân tích diễn ngôn. 

Thông qua việc phân tích diễn ngôn văn bản hành chính, luận án góp phần hình 

thành một phương pháp phân tích có hệ thống và hiệu quả về một loại hình diễn 

ngôn cụ thể. 

- Về mặt thực tiễn, các kết quả của luận án có thể làm tài liệu tham khảo, 

phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và soạn thảo văn bản hành chính. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, 

nội dung chính của luận án được triển khai thành bốn chương: 
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Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lí luận  

Trong chương này, chúng tôi trình bày những vấn đề cơ bản về tình hình 

nghiên cứu phân tích diễn ngôn; tình hình nghiên cứu về văn bản hành chính; 

tình hình vận dụng lí thuyết phân tích diễn ngôn vào nghiên cứu các thể loại 

diễn ngôn tiếng Việt, trong đó có diễn ngôn văn bản hành chính. 

Đồng thời trong chương này, chúng tôi trình bày một số vấn đề lí luận 

về diễn ngôn và phân tích diễn ngôn; về văn bản hành chính và diễn ngôn văn 

bản hành chính. Đây là cơ sở để chúng tôi thưc̣ hiêṇ khảo sát, nghiên cứu ở 

những chương tiếp theo. 

Chương 2: Chức năng kinh nghiệm của diễn ngôn văn bản hành 

chính  

Trong chương 2, chúng tôi áp dụng mô hình chuyển tác qua các kiểu quá 

trình theo mô hình của Halliday để nghiên cứu chức năng kinh nghiệm (tư 

tưởng quản lí của các cơ quan hành chính nhà nước) trong diễn ngôn văn bản 

hành chính. 

Bên cạnh đó, ở chương này, chúng tôi còn nghiên cứu việc sử dụng danh 

hóa trong diễn ngôn văn bản hành chính. Đây là phương thức rất hiệu quả, đưa 

được một lượng thông tin lớn vào thành phần tham tố của quá trình, trên cơ sở 

đó, giữ được cấu trúc chính của câu. Mặt khác, nó đảm bảo được nguyên tắc 

chính xác nhưng đơn giản, dễ hiểu của văn bản hành chính. 

Chương 3: Chức năng liên nhân của diễn ngôn văn bản hành chính  

Trong chương 3, chúng tôi trình bày chức năng liên nhân của diễn ngôn 

văn bản hành chính được thể hiện qua xưng hô trong giao tiếp. Từ việc tìm hiểu 

các chức năng của xưng hô trong giao tiếp, các nhân tố chi phối việc xưng hô 

trong giao tiếp, chúng tôi tiến hành khảo sát từ ngữ xưng hô thể hiện vai giao 

tiếp trong diễn ngôn văn bản hành chính.  

Bên cạnh đó, chúng tôi tìm hiểu lực ngôn trung thể hiện trong diễn ngôn 

văn bản hành chính qua các hành vi ngôn ngữ. 
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Chương 4: Chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính   

Ở chương 4, chúng tôi tập trung tìm hiểu những vấn đề liên quan đến 

chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính được thể hiện thông 

qua các đặc điểm tổ chức cấu trúc diễn ngôn, cấu trúc Đề - Thuyết và tổ chức 

nội dung diễn ngôn văn bản hành chính. 

Đối với cấu trúc diễn ngôn văn bản hành chính, chúng tôi khảo sát bố 

cục nội dung văn bản hành chính mang tính quy định, quyết định (văn bản quyết 

định) và bố cục nội dung văn bản hành chính không mang tính quy định, quyết 

định (công văn, thông báo, tờ trình, kế hoạch, báo cáo). 

Đối với cấu trúc Đề - Thuyết, trong Đề ngữ đánh dấu (đề ngữ không 

trùng khớp với chủ ngữ), chúng tôi khảo sát Đề đánh dấu chỉ thời gian và Đề 

đánh dấu chỉ quá trình, hoàn cảnh; trong Đề chủ đề không đánh dấu (đề ngữ 

trùng khớp với chủ ngữ), chúng tôi khảo sát Đề chủ đề không đánh dấu được 

quy chiếu là các đối tượng cụ thể, xác định nhằm gọi tên cơ quan, tổ chức và 

Đề chủ đề không đánh dấu là danh từ, ngữ danh từ bất định. 

Đối với tổ chức nội dung diễn ngôn, chúng tôi khảo sát liên kết và mạch 

lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính. Về liên kết, chúng tôi tập trung tìm 

hiểu liên hợp, lặp từ vựng và phép tỉnh lược. Về mạch lạc, chúng tôi tìm hiểu 

biểu hiện của mạch lạc qua quan hệ nhân quả và quan hệ lập luận. 
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Chương 1   

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 

 

Trong chương này, để có cái nhìn tổng quan về những công trình nghiên 

cứu có liên quan đến luận án, chúng tôi trình bày tổng quan tình hình nghiên về 

văn bản hành chính; tình hình nghiên cứu ứng dụng lí thuyết phân tích diễn 

ngôn và tình hình nghiên cứu diễn ngôn văn bản hành chính. Bên cạnh đó, để 

có khung lí thuyết làm cơ sở thực hiện khảo sát, phân tích ở những chương tiếp 

theo, chúng tôi tìm hiểu về diễn ngôn và phân tích diễn ngôn; văn bản hành 

chính và diễn ngôn văn bản hành chính. 

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu về văn bản hành chính 

1.1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Văn bản hành chính có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lí hành 

chính nhà nước của tất cả các quốc gia. Nó chứa đựng những quyết định và 

thông tin quản lí do các cơ quan quản lí nhà nước ban hành theo thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục, hình thức nhất định, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.  

Nghiên cứu văn bản hành chính nói chung, ngôn ngữ trong văn bản hành 

chính nói riêng từ lâu đã được các nhà nghiên cứu liên ngành và các nhà ngôn 

ngữ học trên thế giới quan tâm. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung phục vụ cho 

các mục đích ứng dụng vào việc xây dựng và ban hành văn bản hành chính, 

giảng dạy, dịch thuật…Các nhà nghiên cứu về văn bản hành chính phải kể đến 

như: Mellinkoff (1963), Prederick Schauder (1982), Bhatia (1987, 1993), Peter 

Tiersma (1999) ... 

Mellinkoff (1963) là một trong những nhà khoa học đi tiên phong trong 

nghiên cứu ngôn ngữ văn bản quản lí hành chính nhà nước. Trong cuốn Ngôn 

ngữ của luật pháp (The Language of the Law) [110], Mellinkoff cho rằng, 

nghiên cứu văn bản quản lí hành chính nhà nước không thể bỏ qua nghiên cứu 

ngôn ngữ sử dụng trong đó. Cụ thể là cần tập trung phát hiện ra những đặc điểm 
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đặc trưng của ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản quản lí hành chính nhà 

nước; đồng thời chỉ ra sự khác biệt của việc sử dụng ngôn ngữ trong thể loại 

văn bản này so với các thể loại văn bản khác. Theo tác giả, điểm nổi bật trong 

văn bản quản lí hành chính nhà nước là việc sử dụng nhiều phép lặp từ vựng 

nhằm đảm bảo tính chính xác của văn bản.  

Samuel I Feigin (1979) trong bộ sách Văn bản pháp lí và hành chính của 

Triều đại Samsu-iluna (Legal and Administrative Texts of the Reign of Samsu-

iluna) [116], đã sưu tập nhiều nhóm văn bản lớn chia sẻ về một niên đại. Công 

trình được thiết kế để trình bày các nhóm văn bản trong thời trị vì của Samsu-

iluna, vua của Babylon (khoảng 1749-1712 TCN).  

Piotr Steinkeller, J. N. Postgate, Matḥaf al-ʻIrāqī (1996) trong cuốn Văn 

bản pháp lí và hành chính thiên niên kỷ thứ ba tại Bảo tàng Iraq, Baghdad 

(Third-millennium Legal and Administrative Texts in the Iraq Museum, 

Baghdad) [115], đã trình bày các văn bản pháp lí và hành chính trong Bảo tàng 

Iraq tại Baghdad có niên đại từ thời Fara, tiền Sargonic và Sargonic, xuất phát 

từ các cuộc khai quật bất hợp pháp. Trong công trình này, hơn 70 bản sao văn 

bản được trình bày cộng với phần giới thiệu của nhóm tác giả trước phần chuyển 

ngữ và dịch các văn bản.  

Peter Tiersma (1999), trong Bản chất của ngôn ngữ pháp lí (The nature 

of legal language) [114], đã chỉ ra ngôn ngữ quản lí hành chính nhà nước là sản 

phẩm của lịch sử đất nước, của chính quyền và của toàn bộ sự phát triển hệ 

thống văn bản. Khi đề cập đến ngôn ngữ trong văn bản quản lí hành chính của 

nước Anh, Peter Tiersma cho rằng, xuất phát từ nguyên nhân lịch sử nên ngôn 

ngữ văn bản quản lí hành chính của Anh chịu nhiều ảnh hưởng của ngôn ngữ 

La tinh và ngôn ngữ Pháp (ngôn ngữ của những người Saxony và Scandinavia 

xâm lược mang đến). Chính điều này khiến ngôn ngữ trong văn bản quản lí 

hành chính nhà nước của Anh mang những đặc điểm riêng so với hệ thống ngôn 

ngữ đang hiện hành về phương diện ngữ âm, từ vựng… đặc biệt là về cấu trúc 
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câu có sự nổi trội của một số mẫu câu như câu bị động, câu chứa nhiều mệnh 

đề con. 

Paul-Alain Beaulieu (2000) trong tập Văn bản pháp lí và hành chính từ 

Triều đại Nabonidus (Legal and Administrative Texts from the Reign of 

Nabonidus) [113], đã cung cấp bản sao của những tài liệu bằng đất sét được lưu 

giữ trong Bộ sưu tập Yale Babylon. Những tài liệu bằng đất sét này chủ yếu là 

các văn bản hành chính và các hợp đồng giao dịch pháp lí, cùng với một số chữ 

cái. Trong tập sách này, tác giả cũng cung cấp phần giới thiệu về tập tài liệu, 

sổ đăng ký và danh mục mô tả của các văn bản; các mục lục về tên cá nhân, tên 

địa lí và tên của các vị thần đền thờ xuất hiện trong các văn bản.  

Alcaraz Varo (2002) trong công trình nghiên cứu Dịch thuật pháp luật 

(Legal translation) [97], đã quan tâm đến những vấn đề còn bỏ ngỏ trong dịch 

thuật ngôn ngữ văn bản pháp lí và những chủ đề gây tranh luận khi chuyển ngữ 

giữa các hệ thống văn bản pháp lí khác nhau.  

Heikki E.S. Mattila (2006) trong công trình nghiên cứu Ngôn ngữ học 

pháp lí so sánh (Comparative legal linguistics) [111], đã đề cập đến chức năng 

và đặc điểm của ngôn ngữ văn bản quản lí hành chính nhà nước; nghiên cứu 

nội hàm của các khái niệm liên quan; đồng thời nghiên cứu những vấn đề trong 

dịch thuật ngôn ngữ văn bản quản lí hành chính nhà nước.  

Alenka Kocbek (2008) trong bài viết “Khung văn hóa của các văn bản 

pháp lí” (The Cultural Embeddedness of Legal Texts) [109], đã đề cập đến vai 

trò của khung văn hóa trong hoạt động dịch thuật ngôn ngữ văn bản pháp lí từ 

ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, trong bối cảnh tiếng Anh được coi là ngôn 

ngữ được sử dụng chung trên toàn thế giới. Tác giả cũng đã đưa ra những giải 

pháp cho sự không tương ứng về các khái niệm và thuật ngữ quản lí nhà nước 

trong các ngôn ngữ nhằm đề xuất những thuật ngữ mới và giúp nâng cao hiểu 

biết về văn bản quản lí hành chính nhà nước của ngôn ngữ đích.  

Jared L. Miller (2013) trong công trình Hướng dẫn của Hoàng gia Hittite 

và các văn bản hành chính liên quan (Royal Hittite Instructions and Related 
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Administrative Texts) [108], đã cho người đọc hiện đại thấy rằng, những văn 

bản hành chính có liên quan trong Hướng dẫn của Hoàng gia Hittite được coi 

là giáo huấn. Người Hittite đã phân loại chúng cùng với các hiệp ước nhà nước, 

hiểu chúng là hợp đồng hoặc nghĩa vụ, bao gồm các chỉ thị của nhà vua đối với 

các linh mục, nhân viên đền thờ, thị trưởng, sĩ quan quân đội, biên giới; những 

người chỉ huy đồn trú, và những người hầu trong cung điện.  

Ngôn ngữ văn bản hành chính thường có hiện tượng dùng lặp đi lặp lại 

những từ, những câu, những cấu trúc có sẵn, cái gọi là tính khuôn mẫu. Đặc 

điểm của loại văn bản này là yêu cầu phải thực hiện, bắt buộc thi hành những 

nội dung đã được văn bản thể hiện. Văn bản hành chính không cho phép thể 

hiện tính cá nhân mà nó mang tính tập thể, nhân danh tập thể. Vì vậy, trong các 

công trình nghiên cứu về văn bản hành chính, các tác giả thường quan tâm và 

đề cập đến vấn đề này. 

1.1.1.2. Tình hình hình nghiên cứu ở trong nước 

a) Tình hình nghiên cứu văn bản hành chính từ góc đô ̣phong cách hoc̣ 

Các nhà phong cách học đã nghiên cứu đăc̣ trưng và đăc̣ điểm sử duṇg 

phương tiêṇ ngôn ngữ của các phong cách chức năng, trong đó có phong cách 

ngôn ngữ hành chính. Trong các công trình của Võ Bình, Lê Anh Hiền, Cù 

Đình Tú, Nguyễn Thái Hòa (1982); Hữu Đạt (2000); Cù Đình Tú (2007); Đinh 

Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa (2013), các tác giả đều đưa ra khái niệm, chức 

năng, đặc trưng của phong cách hành chính - công vụ và phân loại văn bản hành 

chính - công vụ. Các nhà phong cách học đều cho rằng, phong cách ngôn ngữ 

hành chính - công vụ có tính chính xác, mạch lạc, tính nghiêm túc khách quan 

và tính khuôn mẫu. Ngôn ngữ trong văn bản hành chính mang tính lí trí, không 

biểu cảm… 

Nhóm tác giả Võ Bình, Lê Anh Hiền, Cù Đình Tú, Nguyễn Thái Hòa 

(1982) trong Phong cách học tiếng Việt [8] khi bàn về phong cách hành chính 

- công vụ cho rằng, ngôn ngữ hành chính - công vụ thực hiện chức năng thông 

báo và làm nhiệm vụ giao dịch giữa nhân dân với cơ quan nhà nước, giữa cơ 
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quan nhà nước với nhân dân, giữa cơ quan này với cơ quan khác, giữa nước 

này với nước khác. Nhóm tác giả này đã chỉ ra bốn đặc trưng của phong cách 

ngôn ngữ hành chính là tính khuôn mẫu, tính có hiệu lực, tính ngắn gọn và tính 

chính xác. 

Hữu Đạt (2011) trong Phong cách hoc̣ tiếng Viêṭ hiêṇ đaị [22], đã đề cập 

đến cơ sở phân chia các phong cách chức năng và hoạt động của các phong 

cách trong tiếng Việt. Về hoạt động của phong cách hành chính - công vụ, tác 

giả đã trình bày khái niệm, những đặc điểm cơ bản của phong cách hành chính 

- công vụ gồm đặc điểm về quan hệ của người tham gia giao tiếp; đặc điểm về 

hoạt động và tính khuôn mẫu của ngôn ngữ trong phong cách hành chính - công 

vụ; tính phi biểu cảm; tính hệ thống, đồng bộ và thống nhất; tính ngắn gọn, súc 

tích và không đa nghĩa; tính trang trọng và quốc tế; đặc điểm về cách nói tắt, 

viết tắt; tính quy ước và tính khả biến theo thời gian; đặc điểm về việc sử dụng 

từ ngữ. Đồng thời, tác giả cũng trình bày các dạng tồn tại của văn bản thuộc 

phong cách hành chính - công vụ; cấu trúc của văn bản hành chính. 

Trong Phong cách học tiếng Việt [46], Đinh Trọng Lạc và Nguyễn Thái 

Hòa (2013) đã bàn khá cụ thể về phong cách hành chính - công vụ. Theo đó, 

nhóm tác giả đã đưa ra định nghĩa về phong cách hành chính - công vụ; trình 

bày chức năng của ngôn ngữ trong phong cách hành chính - công vụ và đặc 

trưng chung của phong cách này gồm tính chính xác - minh bạch, tính nghiêm 

túc - khách quan, tính khuôn mẫu. Đồng thời, các tác giả này cũng đã chỉ ra đặc 

điểm ngôn ngữ của phong cách hành chính - công vụ, gồm đặc điểm về từ ngữ, 

về cú pháp, về cách trình bày văn bản. Các tác giả cho rằng, phong cách hành 

chính - công vụ được sử dụng trong những hoàn cảnh theo nghi thức, trong tình 

thế vai bằng nhau hay không bằng nhau giữa những người giao tiếp. Dựa vào 

hai tiêu chí là nội dung ý nghĩa sự vật - logic và đặc điểm về kết cấu, về tu từ, 

các tác giả đã phân loại văn bản hành chính - công vụ thành các kiểu/thể loại 

cụ thể. Đặc biệt, nhóm tác giả đã xác định chức năng của ngôn ngữ trong phong 

cách hành chính - công vụ là chức năng giao tiếp lí trí (thông báo) và chức năng 
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ý chí (sai khiến). Theo nhóm tác giả, đặc trưng của phong cách này là tính chính 

xác - minh bạch, tính nghiêm túc - khách quan và tính khuôn mẫu đã chi phối 

đặc điểm của việc dùng từ ngữ trong văn bản hành chính - công vụ là màu sắc 

tu từ học sách vở vừa phải; tỉ lệ phần trăm cao của các phương tiện khuôn mẫu; 

hệ thống thuật ngữ ít trừu tượng hơn so với phong cách khoa học; khuôn sáo 

hành chính luôn luôn được tái hiện; từ Hán Việt chiếm tỉ lệ khá lớn; từ ngữ 

được lựa chọn khắt khe, không thể có những từ ngữ chung chung, mơ hồ, mang 

tính hình ảnh, biểu tượng; cú pháp sách vở, rập khuôn; chủ yếu sử dụng câu 

tường thuật, cầu khiến, không sử dụng câu hỏi, cảm thán; dùng nhiều câu phức 

với các thành phần đồng chức; dùng câu tỉnh lược, câu tách biệt cú pháp… 

Ngoài ra, môṭ số giáo trình Tiếng Viêṭ thưc̣ hành cũng đã đề câp̣ đến ngôn 

ngữ văn bản hành chính từ góc đô ̣phong cách hoc̣ như:  

Hữu Đaṭ (2000), đã trình bày môṭ cách ngắn goṇ, có hê ̣thống các vấn đề 

cơ bản liên quan đến viêc̣ sử duṇg tiếng Viêṭ trong các môi trường giao tiếp 

thông duṇg. Tác giả trình bày khái niệm phong cách hành chính; dạng thức tồn 

tại của phong cách hành chính và đặc điểm ngôn ngữ của phong cách hành 

chính gồm tính khuôn mẫu, tính chính xác rõ ràng, khách quan, nghiêm túc.  

Nguyêñ Minh Thuyết, Nguyêñ Văn Hiêp̣ (2009), đã đề cập đến những 

vấn đề thiết thực đối với việc tạo lập và tiếp nhận văn bản, rèn luyện kĩ năng 

đặt câu và dùng từ. Đồng thời, nhóm tác giả cũng đã đặc biệt đề cập đến tính 

khuôn mẫu của văn bản hành chính.  

Nhóm tác giả Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (2013), đã đưa ra 

định nghĩa về văn bản hành chính, các đặc trưng cơ bản của văn bản hành chính 

là tính khuôn mẫu, tính chính xác minh bạch và tính hiệu lực cao; đồng thời 

đưa ra đặc điểm về sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong cách thức trình 

bày, diễn đạt của văn bản hành chính.  

Trong giáo trình Tiếng Viêṭ thưc̣ hành của Trường Đại học Nôị vu ̣Hà 

Nôị (2020), nhóm tác giả đã trình bày khái niệm văn bản hành chính - công vụ, 

đặc trưng của văn bản hành chính - công vụ gồm tính chính xác, mạch lạc; tính 
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khuôn mẫu; tính nghiêm túc, trang trọng, lịch sự; tính khách quan; tính phổ 

thông, đại chúng. 

b) Tình hình nghiên cứu văn bản hành chính từ góc đô ̣hành chính hoc̣, 

ứng duṇg thưc̣ tế 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về ngôn ngữ văn bản hành chính từ 

góc độ hành chính học, ứng dụng thực tế. 

Trong công trình nghiên cứu của mình, các nhà hành chính học như 

Nguyễn Văn Thâm (2010); Lưu Kiếm Thanh (2010); Vương Đình Quyền 

(2011); Nguyễn Minh Phương (2011); Triệu Văn Cường và nhóm tác giả 

(2013), đã ít nhiều đề cập đến ngôn ngữ văn bản hành chính ở phương diện đặc 

điểm và yêu cầu của nó, nhằm phục vụ cho hoạt động giao tiếp công vụ. 

Nguyêñ Văn Thâm (2010) trong Soaṇ thảo và xử lí văn bản quản lí nhà 

nước [68], đa ̃dành môṭ chương để đề câp̣ đến ngôn ngữ và văn phong của văn 

bản quản lí hành chính, gồm: những đăc̣ điểm của văn phong hành chính; cách 

hành văn trong văn bản hành chính công vu;̣ lưạ choṇ từ và thuâṭ ngữ trong văn 

bản hành chính công vu.̣ Theo tác giả, văn phong hành chính có các đăc̣ điểm 

nổi bâṭ là tính khách quan; tính ngắn goṇ, chính xác; tính chất điển hình và tiêu 

chuẩn hoá của các thuâṭ ngữ đươc̣ sử duṇg; tính rõ ràng và cu ̣thể; tính cân đối 

và sư ̣liên kết chăṭ che ̃giữa các câu trong môṭ văn bản. 

Lưu Kiếm Thanh (2010) trong Ngôn ngữ văn bản quản lí hành chính nhà 

nước [61], đã tổng hơp̣ kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ văn bản hành chính 

công vu,̣ mà cu ̣ thể là văn bản quản lí nhà nước của môṭ số nhà nghiên cứu 

thuôc̣. Những nghiên cứu cũng đã đăṭ ra rất nhiều vấn đề liên quan đến ngôn 

ngữ pháp lí, thẩm điṇh ngôn ngữ trong văn bản quy phaṃ pháp luâṭ; về tính 

chính xác của ngôn ngữ văn bản hành chính; viêc̣ ứng duṇg phân tích diêñ ngôn 

vào phân tích văn bản pháp luâṭ, văn bản quản lí hành chính… 

Nguyêñ Minh Phương (2011) trong Phương pháp soaṇ thảo văn bản 

hành chính [56], đã trình bày môṭ cách có hê ̣thống về những vấn đề cơ bản của 

văn bản hành chính: khái niêṃ, hê ̣thống văn bản hành chính, quy trình, phương 
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pháp soaṇ thảo môṭ số loaị văn bản hành chính; đồng thời, tác giả đã mẫu hóa 

môṭ số văn bản hành chính thông duṇg có thể áp duṇg cho phần lớn các cơ 

quan, đơn vi ̣. 

Vương Đình Quyền (2011) trong Lí luâṇ và phương pháp công tác văn 

thư [59], đã đề câp̣ đến bố cuc̣ nôị dung văn bản, ngôn ngữ và văn phong của 

văn bản hành chính trong phần những vấn đề chung về soaṇ thảo văn bản. Tác 

giả đã cho người đoc̣ thấy đươc̣ vai trò của ngôn ngữ trong văn bản hành chính; 

ngôn ngữ và văn phong hành chính có năm đăc̣ điểm là chính xác, mac̣h lac̣; 

khách quan, nghiêm túc; khuôn mẫu; trang troṇg; lê ̃đô,̣ lic̣h sư.̣ Đồng thời, 

trong cuốn sách này, tác giả cũng đã trình bày cách dùng từ ngữ và hành văn 

trong văn bản hành chính; cách xưng hô trong văn bản hành chính. 

Nhóm tác giả Triêụ Văn Cường, Nguyêñ Cảnh Đương, Lê Văn In, 

Nguyêñ Maṇh Cường (2013) trong Văn bản quản lí nhà nước - Những vấn đề 

lí luâṇ và ki ̃thuâṭ soaṇ thảo [15], đã trình bày những vấn đề chung về văn bản 

quản lí nhà nước; hệ thống văn bản quản lí nhà nước; kĩ thuật soạn thảo văn 

bản quản lí nhà nước; mẫu văn bản tham khảo của chính quyền cấp xã, phường; 

cấp huyện, quận và sở, ban ngành thuộc cấp tỉnh, thành phố. Trong những yêu 

cầu về ki ̃thuâṭ soaṇ thảo văn bản, nhóm tác giả cũng đã trình bày yêu cầu về 

văn phong và ngôn ngữ văn bản, gồm yêu cầu về tính chính xác, rõ ràng, mạch 

lạc; tính phổ thông, đại chúng; tính khách quan, phi cá nhân; tính trang trọng, 

lịch sự; tính khuôn mẫu. 

Ngô Sy ̃Trung (2015) trong Soaṇ thảo văn bản hành chính [80], đã cung 

cấp cho người đoc̣ những kiến thức lí luâṇ về văn bản hành chính; hướng dẫn 

các ki ̃năng cần thiết để soaṇ thảo văn bản hành chính. Đồng thời, tác giả cũng 

đã dư ̣thảo mẫu của nhiều văn bản hành chính thông duṇg. 

Về phía Nhà nước, ngôn ngữ trong văn bản hành chính đã được đề cập 

đến trong Quyết điṇh số 09/1998/QĐ-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 1998 của 

Văn phòng Chính phủ, ban hành Quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản 

của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; trong Điều 11 của Thông tư số 
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01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể 

thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính (Văn bản này đã hết hiệu lực từ 

6/2020); trong phần phụ lục của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về Công tác Văn thư có quy định về việc viết hoa trong văn bản 

hành chính.  

Vũ Ngọc Hoa (2012) trong luận án Hành động ngôn từ cầu khiến trong 

văn bản hành chính [34], đã chỉ ra đặc điểm của biểu thức ngôn hành cầu khiến 

trong văn bản hành chính là mang tính bao trùm, tính khuôn mẫu, tính lặp lại 

nhiều lần một động từ ngôn hành cầu khiến, một phụ từ cầu khiến trong một 

biểu thức ngôn hành cầu khiến và tính trực tiếp của biểu thức ngôn hành cầu 

khiến. Ngoài sự mô tả các đặc trưng, tác giả còn chỉ ra nguyên nhân dẫn đến 

tính bao trùm, tính khuôn mẫu, tính lặp lại... của biểu thức ngôn hành cầu khiến. 

Dựa theo dấu hiệu chỉ dẫn lực ngôn trung, tác giả phân loại biểu thức ngôn hành 

cầu khiến trong văn bản hành chính được phân loại thành: biểu thức ngôn hành 

cầu khiến tường minh là các biểu thức ngôn hành có các động từ ngôn hành cầu 

khiến: xin, kiến nghị, đề nghị, yêu cầu, chỉ thị… dùng ở chức năng ngôn hành; 

và biểu thức ngôn hành nguyên cấp là những biểu thức ngôn hành cầu khiến 

không có động từ ngôn hành cầu khiến mà có động từ tình thái 

nên/cần/phải//mong, các cụm từ có trách nhiệm/có nhiệm vụ/có nghĩa vụ/có 

bổn phận/chịu trách nhiệm/có quyền/có thể hoặc quan hệ của biểu thức ngôn 

hành với ngữ cảnh. Tác giả đã phân tích cường độ lực ngôn trung cầu khiến 

phụ thuộc vào các yếu tố: vị thế của người phát ngôn và người tiếp nhận. Theo 

tác giả, yếu tố ngữ cảnh đã chi phối rất mạnh tới việc lựa chọn và sử dụng hành 

động ngôn từ cầu khiến trong văn bản hành chính. Tác giả cũng đã quan tâm 

nghiên cứu đặc điểm của lịch sự ở hành động ngôn từ cầu khiến trong văn bản 

hành chính. 

Đỗ Thanh Nga (2016) trong luâṇ án Nghiên cứu ngôn ngữ hành chính từ 

góc độ dụng học [51], đa ̃khảo sát các hành vi ngôn ngữ trong văn bản hành 

chính mà cu ̣thể là hành vi tái hiện - một hành vi ngôn ngữ chủ đạo của văn bản 
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hành chính; nghiên cứu lập luận trong văn bản hành chính về phương diện cấu 

trúc, đặc điểm; nghiên cứu sự chi phối của ngữ cảnh hành chính đối với việc sử 

dụng các hành vi ngôn ngữ và cấu trúc lập luận phù hợp cho việc biểu đạt thông 

tin pháp lí, quản lí chính xác, tường minh. Từ những khảo sát, phân tích cụ thể, 

tác giả đã đi đến kết luận: trong văn bản hành chính, năm phạm trù hành vi 

ngôn ngữ: cầu khiến, tái hiện, cam kết, tuyên bố, biểu cảm đều được sử dụng.  

Tuy nhiên, do văn bản hành chính có chức năng chủ yếu là chức năng 

quản lí và chức năng pháp lí nên phương diện nội dung quan yếu của loại văn 

bản này là quy định quyền và nghĩa vụ, bắt buộc hoặc cho phép các đối tượng 

thuộc phạm vi điều chỉnh thực hiện hành vi hoặc không được thực hiện hành vi 

nào đó cho nên hành vi điều khiển tỉ lệ cao nhất, có mặt hầu như trong tất cả 

các thể loại văn bản hành chính. Chiếm tỉ lệ cao thứ hai là hành vi tái hiện. Các 

hành vi ngôn ngữ còn lại ít được dùng trong văn bản hành chính. Bên caṇh đó, 

tác giả còn khẳng điṇh lập luận có ý nghĩa quan trọng đối văn bản hành chính, 

bởi thông tin mà văn bản hành chính chuyển tải là thông tin mang ý nghĩa pháp 

lí, quản lí; là phát ngôn chính thức của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức trong hoạt động quản lí, điều hành. 

Văn bản hành chính và ngôn ngữ văn bản hành chính là đề tài mà các 

nhà nghiên cứu quan tâm. Ngoài các công trình tiêu biểu như đã đề cập ở trên, 

còn có nhiều chuyên đề, bài báo, đề tài khoa học, luận văn thạc sĩ nghiên cứu 

về ngôn ngữ văn bản hành chính ở những góc độ khác nhau, nhưng chủ yếu là 

đề cập đến đặc trưng, chức năng của văn bản hành chính, ngôn ngữ văn bản 

hành chính. Nghiên cứu về văn bản hành chính từ góc nhìn phân tích diễn ngôn 

vẫn đang còn là một miền đất rộng cần được quan tâm. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ứng dụng lí thuyết phân tích diễn ngôn 

Phân tích diễn ngôn là một địa hạt thu hút sự quan tâm của các nhà ngôn 

ngữ trong và ngoài nước. Mặc dù lí thuyết phân tích diễn ngôn du nhập vào 

Việt Nam tương đối muộn, nhưng đến nay, số lượng công trình nghiên cứu ứng 

dụng lí thuyết phân tích diêñ ngôn đã khá nhiều, nhất là những năm gần đây.  
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Trong luận án Một số tác phẩm của Nam Cao dưới ánh sáng của phân 

tích diễn ngôn và dụng học [47], Vũ Văn Lăng (2013) đã kết hợp giữa lí thuyết 

phân tích diễn ngôn và dụng học để tập trung vào tìm hiểu, phân tích các vấn 

đề bố cục, thời gian trong truyện, các lớp nhân vật, yếu tố lập luận, cách dùng 

từ ngữ và một số dấu hiệu kí hiệu học xã hội,... Qua đó, tác giả đã làm rõ nội 

dung chứa đựng trong tác phẩm trên cơ sở các chứng cứ ngôn ngữ có trong tác 

phẩm như nội dung sự việc được trình bày, tính cách và cách nhìn của nhân vật, 

tình huống vật lí và tình huống xã hội - văn hóa liên quan đến đề tài tác phẩm, 

cũng như cả quan điểm và bút pháp của tác giả. 

Đỗ Thị Xuân Dung (2015) trong luâṇ án Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn 

khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt [18], đã sử dụng đường hướng phân tích diễn 

ngôn phê phán (CDA) với khung lí thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống, 

trên cơ sở các siêu chức năng của ngôn ngữ, để mô tả một cách hệ thống các 

đặc điểm ngôn ngữ của khẩu hiệu chính trị - xã hội tiếng Anh và tiếng Việt 

thông qua các đặc điểm sử dụng từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp và cấu trúc diễn 

ngôn, qua đó góp phần chứng minh diễn ngôn không chỉ là một tập quán xã hội 

mà còn là sự thể hiện của các mặt xã hội đó. Trong luâṇ án, tác giả cũng làm rõ 

thái độ, hệ tư tưởng và quyền phát ngôn của người phát ngôn khẩu hiệu, định 

hướng những chiến lược xây dựng các khẩu hiệu đúng, thuyết phục vừa mang 

tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật và có giá trị giao tiếp cao. 

Trần Bình Tuyên (2017) trong luận án Văn chính luận Nguyễn Ái Quốc 

- Hồ Chí Minh từ góc nhìn lí thuyết phân tích diễn ngôn [84], đã sử dụng khung 

lí thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống của Halliday để phân tích ngôn ngữ 

văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong những ngữ cảnh, tình 

huống cụ thể nhằm làm rõ các phương diện: đặc trưng về Trường, đặc trưng về 

Không khí và đặc trưng về Cách thức. Khung lí thuyết được tác giả áp dụng cụ 

thể như sau: Đặc trưng về Trường được hiện thực hóa qua chức năng kinh 

nghiệm trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: liên quan đến 

nội dung về hiện thực được trình bày trong diễn ngôn thông qua các kiểu quá 
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trình với các yếu tố như tham thể, chính quá trình (vị từ trung tâm) và chu cảnh; 

đặc trưng về Không khí được hiện thực hóa qua chức năng liên nhân trong văn 

chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; đặc trưng về Cách thức được hiện 

thực hóa qua chức năng tạo văn bản trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - 

Hồ Chí Minh: liên quan đến cách thức tổ chức để tạo lập văn bản. 

Bên cạnh đó, còn có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí cũng đã bàn về 

diêñ ngôn và phân tích diêñ ngôn như: Nguyễn Hòa với “Bàn về mạch lạc của 

diễn ngôn” (Tạp chí Khoa học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2/2002) 

và “Phân tích diễn ngôn phê phán là gì?” (Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/2005); Diêp̣ 

Quang Ban với “Thực hành phân tích diễn ngôn bài Lá rụng” (Tạp chí Ngôn 

ngữ, số 2/2009); Nguyễn Văn Thành với “Một vài dạng cấu trúc nhân quả khó 

nhận biết trong diễn ngôn nghệ thuật ngôn từ” (Tạp chí Ngôn ngữ, số 4/2009). 

Như vậy, đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng lí thuyết 

phân tích diễn ngôn. Những công trình này đã khẳng định được vai trò, vị trí 

của lí thuyết phân tích diễn ngôn trong quá trình tìm hiểu và phân tích ngôn 

ngữ; đồng thời, cho thấy những ưu điểm của lí thuyết phân tích diễn ngôn so 

với những phân ngành khoa học liên quan, góp phần hình thành hướng nghiên 

cứu ngôn ngữ mới.  

1.1.3. Tình hình nghiên cứu diễn ngôn văn bản hành chính 

Đối với văn bản hành chính, đã có một số công trình vận dụng lí thuyết 

phân tích diễn ngôn vào nghiên cứu diễn ngôn văn bản này. 

Lê Hùng Tiến (1999) trong luận án Một số đặc điểm của văn bản luật 

pháp tiếng Việt [77], đã sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn dựa trên ngữ 

pháp chức năng hệ thống của Halliday để phân tích các đặc điểm về từ vựng, 

ngữ pháp và văn bản của văn bản luật pháp tiếng Việt. Trên cơ sở một số quy 

luật đã tìm ra về thể loại văn bản luật pháp tiếng Việt, tác giả đã so sánh đối 

chiếu với các đặc điểm tương ứng ở văn bản luật pháp tiếng Anh và rút ra các 

nhận xét, kết luận theo hướng ứng dụng vào dịch thuật các văn bản luật pháp 

từ Việt sang Anh. 
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Nguyễn Thị Hường (2010) trong luận án Biểu hiện của mạch lạc trong 

thể loại báo cáo, tờ trình thuộc văn bản hành chính công vụ [41], đã vận dụng 

lí thuyết phân tích diễn ngôn vào việc phân tích các hiện tượng về mạch lạc, lí 

giải các hiện tượng được coi là “có vấn đề”. Cụ thể là tìm hiểu thực trạng của 

một số văn bản hành chính - công vụ, trong đó đi sâu vào các thể loại văn bản 

hành chính thuộc báo cáo, tờ trình; ứng dụng các công cụ phân tích ngôn ngữ 

học văn bản (phân tích diễn ngôn) vào việc xác định những vấn đề đã ổn định 

và những điểm chưa đạt yêu cầu của các văn bản thuộc những thể loại đã chọn. 

Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp khắc phục những khiếm 

khuyết trong việc diễn đạt theo hướng quy phạm hóa văn bản hành chính - công 

vụ đối với các thể loại văn bản trong diện khảo sát.  

Trong luâṇ án Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lí nhà nước 

qua phương pháp phân tích diễn ngôn [27], Nguyễn Thị Hà (2010) đã áp dụng 

phương pháp phân tích diêñ ngôn ứng duṇg do Swales, Bhatia và sau đó là 

Maley xây dưṇg, phát triển; đồng thời, tác giả áp dụng đường hướng phân tích 

diễn ngôn phê phán do Kress và Fairclough xây dựng, để tiến hành phân tích 

ba siêu chức năng ngôn ngữ theo quan điểm của Halliday: chức năng tư tưởng, 

chức năng liên nhân và chức năng văn bản; qua đó thấy được sự hiện thực hóa 

quyền lực trong văn bản quản lí nhà nước, cũng như sự tác động của các chức 

năng ngôn ngữ đến chất lượng và hiệu quả của văn bản quản lí nhà nước. Tác 

giả khảo sát nguồn ngữ liệu là nhóm văn bản quy phạm pháp luật được lấy từ 

hệ thống văn bản quản lí nhà nước Việt Nam. Cụ thể, tác giả khảo sát một số 

Bộ luật như Bộ luật Hình sự Việt Nam (1985) sửa đổi, bổ sung 1999; Bộ luật 

Lao động ban hành năm 1994, sửa đối bổ sung một số điều năm 2002, sửa đổi 

bổ sung một số điều năm 2006, sửa đổi điều 73 năm 2007; Bộ luật Giáo dục 

(2005); Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện những Bộ luật 

trên; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật sửa đổi được Quốc hội thông 

qua tại kỳ họp khóa XII, ngày 03/6/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009; 

một số Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ. 
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Trần Thị Thùy Linh (2016) trong luâṇ án Nghiên cứu ngôn ngữ văn bản 

hợp đồng tiếng Việt từ bình diện Phân tích diễn ngôn [50], đã dựa vào các mô 

hình lí thuyết ngữ vực và phương pháp phân tích thể loại để nghiên cứu ngôn 

ngữ văn bản hợp đồng tiếng Việt thông qua những đặc trưng về Trường, Ý chỉ 

và Phương thức. Tác giả đã nhấn mạnh đến chức năng của ngôn ngữ trong các 

tình huống giao tiếp, vai trò của nó trong phát ngôn, nhằm đạt được một mục 

đích giao tiếp cụ thể nào đó. Ngữ liệu mà tác giả khảo sát là 04 nhóm hợp đồng: 

hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động và hợp đồng thương 

mại.  

Nguyễn Thị Ly Na (2019) trong luận án Đặc điểm ngôn ngữ pháp luật 

trong các bản Hiến pháp của Việt Nam [50], đã sử dụng phương pháp phân tích 

diễn ngôn theo đường hướng biến đổi biến động ngôn ngữ, để chỉ ra những đặc 

điểm ngôn ngữ pháp luật thay đổi trong từng thời điểm lịch sử khác nhau giữa 

các văn bản Hiến pháp. Luận án chỉ ra được sự thay đổi ngôn ngữ pháp luật 

trong các văn bản Hiến pháp là do sự vận động thay đổi biến động xã hội, do 

nhận thức của Đảng và Nhà nước cũng như áp lực về việc phải thay đổi Hiến 

pháp của cộng đồng quốc tế dưới ánh sáng của lí thuyết ngôn ngữ học xã hội. 

Phan Thị Thu Thuỷ (2020), trong luận án Nghiên cứu văn bản quản lí 

hành chính nhà nước cấp Trung ương từ quan hệ liên nhân và chức năng tác 

động [74], đã áp dụng phương pháp phân tích diễn ngôn để phân tích đặc điểm 

tổ chức diễn ngôn Nghị định, Thông tư nhằm thực hiện quá trình giao tiếp. Trên 

cơ sở khung lí thuyết đã lựa chọn và xây dựng, tác giả vận dụng vào phân tích 

quan hệ liên nhân trong diễn ngôn Nghị định, Thông tư. Đặc biệt nhấn mạnh 

đặc điểm của giao tiếp hành chính, các nhân tố giao tiếp hành chính, ngữ cảnh 

giao tiếp hành chính, các biểu hiện của quan hệ liên nhân và yếu tố quyền lực 

trong Nghị định, Thông tư. Đồng thời, tác giả khảo sát chức năng tác động 

trong diễn ngôn Nghị định, Thông tư, các phương tiện thể hiện chức năng tác 

động. Tác giả luận án tập trung khảo sát các phương tiện tác động của hành 

động ngôn từ điều khiển và lập luận. 
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Có thể thấy, đã có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng lí thuyết phân 

tích diễn ngôn hoặc những vấn đề liên quan đến phân tích diễn ngôn được thực 

hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu về ngôn ngữ 

văn bản hành chính cấp địa phương từ góc nhìn phân tích diễn ngôn, qua thực 

tế khảo sát văn bản hành chính cấp địa phương tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Trong 

số các công trình ứng dụng lí thuyết phân tích diễn ngôn trên, đa số các tác giả 

dựa vào quan điểm ngôn ngữ học chức năng hệ thống của Halliday làm khung 

lí thuyết nghiên cứu. Những đường hướng lựa chọn, cách thức tiếp cận đối 

tượng và kết quả nghiên cứu trong những công trình của người đi trước như đã 

trình bày ở trên sẽ là cơ sở quý giá để chúng tôi có thể tham khảo cho quá trình 

thực hiện đề tài luâṇ án của mình. 

1.2. Cơ sở lí luận 

1.2.1. Diễn ngôn và phân tích diễn ngôn 

1.2.1.1. Các khái niệm liên quan 

a) Khái niệm “Diễn ngôn” 

Khái niệm “diễn ngôn” được các nhà ngôn ngữ học định nghĩa theo nhiều 

cách khác nhau. Nếu các nhà cấu trúc luận quy diễn ngôn cho một loại đơn vị 

nào đó như câu, đoạn, chương… thì các nhà chức năng luận lại xem xét khái 

niệm này như một đối tượng ngôn ngữ hành chức hay tương tác xã hội. 

David Nunan cho rằng “diễn ngôn như là một chuỗi ngôn ngữ gồm một 

số câu, những câu này được nhận biết là có liên quan nhau theo một cách nào 

đó […] các câu có thể có liên quan nhau, không chỉ theo ý tưởng mà chúng 

cùng có, mà còn theo các công việc mà chúng thực hiện trong diễn ngôn - nghĩa 

là, theo các chức năng của chúng” [94, tr.19]. 

Halliday và Hasan (1976) quan niệm, diễn ngôn gắn với chức năng giao 

tiếp của nó: “Văn bản (hay diễn ngôn) là đơn vị ngôn ngữ chức năng giao tiếp” 

[104, tr. 43].  

Widdowson (1984) phát biểu: “Diễn ngôn là một quá trình giao tiếp. Kết 

quả về mặt tình huống của quá trình này là sự thay đổi trong sự thể: thông tin 
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được chuyển tải, các ý định được làm rõ, và sản phẩm của quá trình này là văn 

bản” [117, tr. 100].  

Nguyễn Hòa cho rằng: “Diễn ngôn như là sự kiện hay quá trình giao tiếp 

hoàn chỉnh thống nhất có mục đích không có giới hạn được sử dụng trong các 

hoàn cảnh giao tiếp xã hội cụ thể” [36, tr. 33]. Chúng tôi đồng quan điểm với 

Nguyễn Hoà về khái niệm “diễn ngôn” này. 

b) Khái niệm “Phân tích diễn ngôn” 

Thuật ngữ “phân tích diễn ngôn” cho đến nay đã được dùng với nhiều ý 

nghĩa khác nhau trong nhiều lĩnh vực. Nó được dùng để mô tả các hoạt động 

trong phạm vi có tính đan xen giữa các chuyên ngành có định hướng riêng như 

ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ tâm lí học, ngôn ngữ triết học, ngôn ngữ học 

điện toán,... Trong khi các nhà tâm lí học tập trung vào những vấn đề liên quan 

đến việc nhận thức ngôn ngữ; các nhà ngôn ngữ triết học và các nhà ngôn ngữ 

học hình thức lưu ý đến mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các cặp câu và kết cấu cú 

pháp tương ứng giữa chúng; các nhà ngôn ngữ học điện toán nghiên cứu việc 

tạo ra các mô hình xử lí diễn ngôn thì các nhà ngôn ngữ học xã hội quan tâm 

đến cơ cấu của tương tác xã hội biểu hiện trong hội thoại, khi mô tả, họ thường 

chú trọng vào những đặc điểm của bối cảnh xã hội vốn hay tuân theo sự phân 

loại có tính xã hội học. Các phương hướng tiếp cận nêu trên dù có những điểm 

khác nhau, nhưng đều dựa vào một lĩnh vực, đó chính là ngôn ngữ học. 

Theo quan điểm của phân tích diễn ngôn, đối tượng nghiên cứu của nó 

phải là ngôn ngữ hoạt động trong hoàn cảnh xã hội - văn hóa chứ không phải 

là đối tượng tĩnh (có nghĩa là chuyển sang lời nói, chứ không phải ngôn ngữ 

theo thuật ngữ của Ferdinand de Saussure). Do đó, nó đòi hỏi phải hình thành 

hệ phương pháp luận mới cho cái đối tượng không những vượt ra khỏi phạm vi 

câu, mà còn phải bao được các phạm trù thuộc về bản chất của hoạt động ngôn 

ngữ như tính mạch lạc và các mối quan hệ giữa ngôn ngữ, cộng đồng người sử 

dụng ngôn ngữ, sự tác động của các yếu tố từ ngữ cảnh tình huống. Có thể thấy, 

sự quan tâm cơ bản của diễn ngôn chính là vấn đề giao tiếp trong mục đích sử 
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dụng ngôn ngữ, điều mà ngôn ngữ học truyền thống/ cấu trúc trước đó không 

đề cập đến. 

Khác quan điểm của các nhà cấu trúc luận, đối với các nhà phân tích diễn 

ngôn, ngôn ngữ được nhìn nhận không chỉ đơn giản là công cụ giao tiếp mà nó 

còn là thực tiễn xã hội, một lối sống, một cách hành động. Vì vậy, phân tích 

diễn ngôn phải mang tính lịch sử và phải được đặt trong một hoàn cảnh xã hội 

nhất định. Hay nói cách khác, phân tích diễn ngôn đặc biệt quan tâm đến các 

yếu tố như văn hóa, xã hội và tư tưởng chi phối cách tổ chức cấu trúc và thể 

hiện nội dung của diễn ngôn.  

Xuất phát từ những đặc điểm trên, Brown và Yule khi đề cập đến khái 

niệm phân tích diễn ngôn đã cho rằng: “Phân tích diễn ngôn nhất thiết là sự 

phân tích ngôn ngữ hành chức. Như vậy, không thể giới hạn phân tích diễn 

ngôn với việc miêu tả các hình thức ngôn ngữ mà không quan tâm đến mục 

đích hay chức năng mà các hình thức này tạo ra để đảm nhận trong thế giới hoạt 

động của con người” [89, tr.15]. 

Diệp Quang Ban định nghĩa: “Phân tích diễn ngôn là đường hướng tiếp 

cận tài liệu ngôn ngữ nói và viết bậc trên câu (diễn ngôn/ văn bản) từ tính đa 

diện hiện thực của nó, bao gồm các mặt ngôn từ và ngữ cảnh tình huống với 

các mặt hữu quan thể hiện trong khái niệm ngôn vực (register) mà nội dung hết 

sức phong phú và đa dạng (gồm các hiện tượng thuộc thể loại và phong cách 

chức năng, phong cách cá nhân, cho đến các hiện tượng xã hội, văn hóa, dân 

tộc)” [6, tr.158].  

Chúng tôi đồng quan điểm với định nghĩa về phân tích diễn ngôn của 

Brown và Yule.  

1.2.1.2. Quá trình phát triển của phân tích diễn ngôn 

Thuâṭ ngữ “phân tích diễn ngôn” lần đầu tiên đươc̣ Harris Z.S. (1952) đề 

cập đến trong bài báo “Phân tích diễn ngôn” (Discourse Analysis). Ông đã đề 

xuất khái niệm “diễn ngôn - discourse” là văn bản liên kết, ở bậc cao hơn câu. 

Ông coi diễn ngôn là đối tượng của phân tích diễn ngôn - discourse analysis. 
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Harris Z.S. quan niệm rằng, văn bản mới thể hiện sự hoạt động của ngôn ngữ, 

chứ không phải là câu hay từ như mọi người thường quan niệm. Theo ông, đặc 

trưng của đơn vị này là sự thống nhất giữa ý nghĩa và chức năng giao tiếp. Ở 

thời điểm của Harris Z.S, thuật ngữ này còn khá mới mẻ đối với moị người. 

Bên caṇh đó, mặc dù Harris Z.S. đã đề cập đến viêc̣ phân tích toàn bộ diễn 

ngôn, nhưng sức thuyết phục ở các luận điểm của Harris Z.S. là chưa cao và 

ông cũng chưa đưa ra một mô hình phân tích hoàn chỉnh. Vì vậy, sự phổ biến 

của khái niệm diễn ngôn, phân tích diễn ngôn ở thời điểm này còn hạn chế. 

Sau Harris Z.S., các thuâṭ ngữ “diễn ngôn”, “phân tích diễn ngôn” dần 

trở nên gần gũi hơn, phổ biến hơn bởi các công trình Towards an Analysis of 

Discourse (Về phân tích diễn ngôn) của Sinclair và Coulthard; An Introduction 

to Discourse Analysis (Dẫn luận về phân tích diễn ngôn) của Coulthard được 

công bố vào năm 1977… 

Năm 1975, trong công trình Logic and conversation (Logic và hội thoại), 

Grice đã phác thảo lí thuyết về hàm ngôn (Theory of implicature). Đây được 

xem là một trong những công trình có tầm ảnh hưởng đối với việc phát triển 

ngành ngữ dụng học. Trong lí thuyết của mình, Grice cố gắng giải thích cách 

thức người nghe hiểu được nghĩa từ phát ngôn của người nói, từ cấp độ ngữ 

nghĩa cho đến cấp độ hàm ngôn của phát ngôn. Ông mô tả hai loại hàm ngôn là 

hàm ngôn quy ước (conventional implicature) và hàm ngôn hội thoại 

(conversational implicature). Cả hai đều thể hiện cấp độ nghĩa hàm ngôn ngoài 

cấp độ ngữ nghĩa của các từ ngữ trong mỗi phát ngôn. 

Năm 1983, “phân tích diễn ngôn” dường như được nghiên cứu một cách 

đầy đủ. Nó thể hiêṇ rõ nét trong công trình Discourse Analysis (Phân tích diễn 

ngôn) của Brown và Yule khi các tác giả đã trình bày một cách cụ thể những 

vấn đề về phân tích diễn ngôn như khái niệm, phương pháp và những cơ sở lí 

thuyết của việc phân tích diễn ngôn. Đăc̣ biêṭ trong đó, các tác giả chú ý nhiều 

đến việc sử dụng phương pháp ngôn ngữ học để phân tích diễn ngôn qua nguồn 

ngữ liệu là diễn ngôn tiếng Anh. Thông qua việc khảo sát quá trình con người 
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sử dụng ngôn ngữ để thực hiện các hoạt động giao tiếp xã hội từ thành tựu của 

các lĩnh vực liên ngành, đặc biệt là thành tựu của ngôn ngữ học mô tả, cu ̣thể là 

mô tả các hình thức ngôn ngữ được sử dụng như thế nào trong giao tiếp, các 

tác giả đã khẳng định, chính con người đã giao tiếp và hiểu biết.  

Là cộng tác viên của các chương trình sau đại học về Ngôn ngữ học, 

David Nunan (1993) trong cuốn Dẫn nhập phân tích diễn ngôn [94], đã cung 

cấp cách hiểu của tác giả về những khái niệm trung tâm có liên quan đến diễn 

ngôn và phân tích diễn ngôn; trình bày những yếu tố ngôn ngữ trong diễn ngôn; 

tìm hiểu diễn ngôn về mặt nghĩa; phát triển năng lực diễn ngôn; khảo sát diễn 

ngôn và phân tích diễn ngôn trong ngữ cảnh riêng, quan điểm riêng. 

Một số công trình nghiên cứu về diễn ngôn như: Dụng học, một số dẫn 

luận nghiên cứu ngôn ngữ của George Yule (Hồng Nhâm, Trúc Thanh, Ái 

Nguyên dịch); Dẫn luận ngữ pháp chức năng của Halliday M.A.K (Hoàng Văn 

Vân dịch) cũng tập trung đề câp̣ diễn ngôn là gì, đặc điểm và chức năng của 

diễn ngôn, các vấn đề về ngữ cảnh và ý nghĩa diễn ngôn, cấu trúc thông tin của 

diễn ngôn, bản chất quy chiếu trong diễn ngôn, các đường hướng phân tích diễn 

ngôn… Những công trình này cũng góp phần tạo nên nền tảng lí thuyết quan 

trọng, định hướng cho sự tiếp cận phân tích diễn ngôn, phân tích diễn ngôn phê 

phán về sau. 

Ở Việt Nam, quá trình giao thoa và du nhập đã giúp các nhà ngôn ngữ 

học tiếp xúc với xu hướng phân tích diễn ngôn trên thế giới. Đây là một quá 

trình phát triển qua hai giai đoạn, từ ngữ pháp văn bản đến phân tích diễn ngôn.  

Giai đoạn đầu, các nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phân tích ngữ 

pháp văn bản, mà cụ thể là nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giao tiếp và 

cấu tạo của văn bản. Trong những công trình của mình, mặc dù không đi sâu 

vào khái niệm, bản chất của phân tích diễn ngôn, nhưng những quan điểm của 

các tác giả về vấn đề ngữ pháp văn bản đã mở đường cho hướng tiếp cận ngôn 

ngữ trên câu. Những yếu tố, các phương thức liên kết văn bản và đặc biệt là 

vấn đề mạch lạc trong văn bản cũng đươc̣ đề câp̣. Đây là một nhân tố quan yếu 
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của lí thuyết phân tích diễn ngôn sau này. Nó cũng là những định hướng và 

nhân tố không thể thiếu trong quá trình phân tích một diễn ngôn. Công trình Hệ 

thống liên kết văn bản tiếng Việt của Trần Ngọc Thêm (1985) là cái mốc đánh 

dấu sự ra đời của ngôn ngữ học văn bản ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Diệp Quang 

Ban với công trình Giao tiếp, Văn bản, Mạch lạc, Liên kết, Đoạn văn (2002) 

và công trình Văn bản và liên kết trong tiếng Việt (2006), … cũng đã đề cập 

đến đặc điểm hành chức và sự liên kết, … 

Giai đoạn tiếp theo, Đỗ Hữu Châu (2000), đã đề cập đến mối liên hệ giữa 

ngôn ngữ với những yếu tố ngoài ngôn ngữ. Nói cách khác, đó là các yếu tố 

văn hóa - ngữ cảnh qua bài viết “Tìm hiểu văn hóa qua ngôn ngữ”. Đây là một 

nhân tố quan trọng trong quá trình tìm hiểu và phân tích diễn ngôn.  

Nguyễn Thiện Giáp (2000) trong cuốn Dụng học Việt ngữ [26], cũng đã 

đề cập đến một số vấn đề của phân tích diễn ngôn như các quan niệm về văn 

bản và diễn ngôn, diễn ngôn và phân tích diễn ngôn, diễn ngôn và văn hóa, liên 

kết và mạch lạc, ngữ cảnh và ý nghĩa, dụng học giao văn hóa, cấu trúc thông 

tin, ngữ dụng học diễn ngôn... Ngoài ra, tác giả còn nhấn mạnh đến địa hạt ngữ 

vực bao gồm ba yếu tố là trường diễn ngôn, tính chất diễn ngôn và phương thức 

diễn ngôn. 

Trong Phân tích diễn ngôn: Một số vấn đề lí luận và phương pháp [36], 

Nguyễn Hòa (2003) đã giới thiệu một cách chi tiết và khá đầy đủ lí thuyết phân 

tích diễn ngôn. Trong công trình này, tác giả đã đưa ra một cái nhìn cụ thể về 

những vấn đề của phân tích diễn ngôn, từ lí luận đến thực tiễn áp dụng. Ngoài 

những nội dung trọng tâm như khái niệm diễn ngôn, các đặc tính và các vấn đề 

liên quan đến diễn ngôn, các đường hướng phân tích diễn ngôn, vấn đề ngữ 

cảnh và giao tiếp… tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung mạch lạc trong 

diễn ngôn và coi đây là một trong những vấn đề thuộc về bản chất của diễn 

ngôn. Trong công trình này, tác giả đã lựa chọn phương pháp phân tích diễn 

ngôn tổng hợp (integrated method) làm khung lí luận để áp dụng tìm hiểu, phân 
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tích nguồn cứ liệu là thể loại diễn ngôn tin trong tiếng Anh và thể loại bình luận 

chính trị trong tiếng Việt. 

 Nguyễn Hoà (2006), trong công trình Phân tích diễn ngôn phê phán: lí 

luận và phương pháp [38], đã trình bày một cách chi tiết các vấn đề cơ bản của 

phân tích diễn ngôn phê phán (Critical Discourse Analysis - CDA), từ những 

vấn đề lí luận đến phương pháp vận dụng trong quá trình nghiên cứu ngôn ngữ. 

Đồng thời, dựa trên sự tích hợp các đường hướng phân tích CDA trên thế giới, 

đặc biệt là lí thuyết diễn ngôn phê phán theo quan điểm của Fairclough và lí 

thuyết chức năng hệ thống của Halliday, Nguyễn Hòa đã xây dựng mô hình 

CDA với các yếu tố cơ bản như căn cứ tiếp cận, hoàn cảnh văn hóa - xã hội, 

ngữ cảnh tình huống, phương tiện ngôn ngữ sử dụng, giao diện và cuối cùng là 

miêu tả, giải thích, tường giải. Theo tác giả, quá trình phân tích cần phải hướng 

đến cả khía cạnh cấu trúc (tức nguồn lực ngôn ngữ) và chức năng (tức sự tương 

tác). Trong công trình này, tác giả cũng dành một mục lớn (Một số trường hợp 

xem xét cụ thể) để tiến hành phân tích bài phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ - 

Bill Clinton dựa trên mô hình phân tích CDA của Fairclough, kết hợp với mô 

hình tổng hợp của chính tác giả với các yếu tố cơ bản như giá trị kinh nghiệm 

của từ vựng, ngữ pháp, hiểu và giải thích bài phát biểu... 

Trong Giáo trình Đại cương Ngôn ngữ học [12], Đỗ Hữu Châu (2012) 

đã trình bày những kiến thức về ngữ dụng học, liên quan trực tiếp đến vấn đề 

sử dụng ngôn ngữ như mối liên hệ giữa ngôn ngữ với ngữ cảnh, chiến lược giao 

tiếp, lí thuyết hành động ngôn từ, lí thuyết hội thoại, ý nghĩa tường minh và 

hàm ngôn... Những kiến thức này góp phần định hướng cho vấn đề tiếp cận 

ngôn ngữ trong giao tiếp. 

Trong công trình Giao tiếp, diễn ngôn và cấu tạo văn bản [6], Diệp 

Quang Ban (2012) đã đề cập đến diễn ngôn và phân tích diễn ngôn. Bên cạnh 

việc trình bày quá trình hình thành phân tích diễn ngôn, những vấn đề về phân 

tích diễn ngôn phê bình và ngôn ngữ học sinh thái, tác giả còn xác định một số 

hướng ứng dụng phân tích diễn ngôn vào phân tích ngôn ngữ nghệ thuật, với 
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những yếu tố như âm thanh ngôn ngữ suy diễn được, nhịp điệu suy diễn được, 

từ suy diễn được, việc chọn từ để dùng, hiện thực được miêu tả suy diễn được... 

Có thể nói, đây là một trong những công trình có nhiều đóng góp lớn về lí thuyết 

phân tích diêñ ngôn, là nguồn tài liệu quan trọng cho những nghiên cứu chuyên 

sâu về lí thuyết này. 

Ngoài ra, Cao Xuân Hạo (1991), Nguyễn Đức Dân (1996, 1998), Hoàng 

Phê (2003), ... cũng đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến diễn ngôn và phân 

tích diễn ngôn ở những góc độ khác nhau. 

1.2.1.3. Một số vấn đề về ngữ pháp chức năng hệ thống (Systemic 

functional grammar - SFG)  

Ngữ pháp chức năng hệ thống (SFG) được đề xuất bởi Halliday. Theo 

Halliday, ngôn ngữ đã phát triển để đáp ứng ba loại chức năng xã hội là chức 

năng kinh nghiệm, chức năng liên nhân và chức năng văn bản. Ba chức năng 

này để phục vụ cho nhiệm vụ chính của ngôn ngữ là giao tiếp.  

a) Chức năng kinh nghiệm  

Chức năng kinh nghiệm được dùng để truyền đạt những thông tin mới 

hay nội dung mà người nghe chưa biết. Đó có thể là những sự vật, sự kiện ở thế 

giới bên ngoài hay những quan điểm, đánh giá, tư tưởng, cảm xúc của chính 

người nói. Với chức năng này, người nói luôn phải nói đến các loại kinh nghiệm 

của bản thân về thế giới.   

Phân tích diễn ngôn từ góc độ chức năng kinh nghiệm sẽ liên quan đến 

việc lựa chọn hệ thống chuyển tác (transitivity). Hệ thống chuyển tác thể hiện 

chức năng kinh nghiệm được hiển thị thông qua các kiểu quá trình. Theo 

Halliday, có 6 kiểu quá trình: quá trình vật chất, quá trình tinh thần, quá trình 

quan hệ, quá trình phát ngôn, quá trình hiện hữu và quá trình hành vi. Dựa trên 

6 kiểu quá trình này, ngôn ngữ cung cấp những sự lựa chọn để người nói có thể 

biểu đạt các loại kinh nghiệm khác nhau và trình bày về thế giới.  

b) Chức năng liên nhân 

Chức năng liên nhân được thể hiện trong hoạt động giao tiếp giữa người 
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với người nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ với nhau. Ở chức năng này, 

chúng ta dùng ngôn ngữ để tương tác với người khác và ngôn ngữ được sử dụng 

theo lối hai chiều. Theo Halliday, chức năng liên nhân liên quan đến không khí 

(tenor) hay tính tương tác (interactivity) của diễn ngôn. Không khí hay tính 

tương tác được diễn giải qua 3 thành tố: sự thể hiện cá nhân của người nói hay 

người viết, khoảng cách xã hội, vị thế xã hội.  

c) Chức năng văn bản  

Chức năng văn bản đề cập đến việc tạo ra một văn bản phù hợp với tình 

huống giao tiếp và đúng chuẩn mực ngôn ngữ, giúp cho một văn bản được mạch 

lạc, nhất quán. Theo chức năng này, người nói tổ chức câu nói như một thông 

điệp sao cho phù hợp với những thông điệp đi trước và đi sau nó, cũng như phù 

hợp với ngữ cảnh giao tiếp rộng hơn. Với chức năng văn bản, câu nói được xem 

như là nguồn lực để tổ chức thông điệp, tức ngôn ngữ cung cấp những lựa chọn 

về cấu trúc để tổ chức thông điệp. Câu nói với tư cách là một thông điệp sẽ 

được bắt đầu bằng Đề (Theme) và kết thúc bằng Thuyết (Rheme). Hay nói cách 

khác, chức năng văn bản được biểu thị thông qua cấu trúc Đề - Thuyết. Trong 

đó Đề ngữ là thành phần được xác định rõ kết hợp với thành phần còn lại của 

cú – Thuyết ngữ để tạo nên một thông điệp. Theo Halliday, có 3 loại Đề là: Đề 

chủ đề (Topical Theme), Đề văn bản (Textual Theme) và Đề liên nhân 

(Interpersonal Theme).  

1.2.2. Văn bản hành chính và diễn ngôn văn bản hành chính 

1.2.2.1. Các khái niệm 

a) Khái niệm “Văn bản hành chính” 

Hoaṭ đôṇg giao tiếp của con người đươc̣ thưc̣ hiêṇ chủ yếu thông qua văn 

bản với các hành vi phát và nhận ngôn bản. Trải qua các giai đoaṇ phát triển 

của lic̣h sử, sư ̣ra đời của chữ viết là côṭ mốc vô cùng quan troṇg đánh dấu sư ̣

phát triển vươṭ bâc̣ của con người, đồng thời nó cũng chính là nhân tố góp phần 

lưu trữ những tài liêụ quan troṇg của nhân loaị. Cùng với sự ra đời của nhà 

nước và hệ thống bộ máy quản lí của nó, văn bản hành chính trở thành công cụ 
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quản lí quan trọng không thể thiếu trong hoạt động xã hội. 

Đã có nhiều quan niệm, định nghĩa về văn bản hành chính được đưa ra: 

Theo Nguyêñ Minh Phương trong Phương pháp soaṇ thảo văn bản hành 

chính, văn bản hành chính là “những loaị văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành 

để trao đổi, giải quyết, đề nghi ̣, phản ánh môṭ vấn đề, môṭ công viêc̣ nào đó 

theo quy điṇh của pháp luâṭ” [56; tr.7]. 

Nhóm tác giả Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng trong cuốn Tiếng Viêṭ 

thưc̣ hành cho rằng: “Văn bản hành chính là loaị văn bản dùng trong các hoaṭ 

đôṇg tổ chức, quản lí, điều hành xã hôị và thưc̣ hiêṇ sư ̣giao tiếp giữa các cơ 

quan nhà nước với nhân dân và ngươc̣ laị; giữa các cơ quan nhà nước với nhau; 

giữa các đoàn thể xã hôị với nhau, và với quần chúng. Nó bao gồm các văn bản 

luâṭ, các văn bản hôị nghi ̣ (như biên bản, nghi ̣ quyết, báo cáo hoăc̣ đề án công 

tác…), các văn bản về thủ tuc̣ hành chính (đơn từ, công văn, chỉ thi ̣, quyết 

điṇh)” [78; tr.31]. 

Ngô Sỹ Trung trong cuốn Soạn thảo văn bản hành chính cho rằng: “văn 

bản hành chính là các thông tin quản lí thành văn đươc̣ hình thành trong hoaṭ 

đôṇg quản lí, điều hành của các tổ chức tham gia quản lí xã hôị” [80; tr.6]. 

Giáo trình Văn bản của Trường Đại học Nôị vu ̣Hà Nôị điṇh nghiã: “Văn 

bản hành chính là loaị văn bản quản lí nhà nước không mang tính quy phaṃ 

đươc̣ dùng để quy điṇh, quyết điṇh, phản ánh, thông báo tình hình trao đổi công 

viêc̣ và xử lí các vấn đề cu ̣thể khác của hoaṭ đôṇg quản lí” [82; tr.13]. 

Theo khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: “Văn bản hành 

chính là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công 

việc của các cơ quan, tổ chức” [13]. 

Theo chúng tôi, văn bản hành chính là văn bản hình thành trong quá 

trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức; đươc̣ 

dùng để quy điṇh, quyết điṇh, phản ánh, thông báo tình hình, trao đổi công viêc̣ 

và xử lí các vấn đề cu ̣thể khác của hoaṭ đôṇg quản lí. 

b) Khái niệm “Diễn ngôn văn bản hành chính” 
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Diễn ngôn văn bản hành chính sử dụng phương tiện ngôn ngữ chuẩn 

mực. Văn bản hành chính là công cụ giao tiếp được dùng chủ yếu trong lĩnh 

vực quản lí của các cơ quan, tổ chức. Đây là một lĩnh vực hoạt động xã hội 

mang tính nghi thức rất cao. Dạng tồn tại chủ yếu của diễn ngôn văn bản hành 

chính là dạng viết, và được thể hiện trong các văn bản hành chính của các cơ 

quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Diễn ngôn văn bản hành chính 

luôn gắn liền với lịch sử đất nước nói chung và với tiến trình phát triển của Nhà 

nước Việt Nam nói riêng.  

Văn bản hành chính được ban hành nhằm phục vụ cho mục đích giao 

tiếp chính thức giữa các cơ quan tổ chức với nhau; giữa các cá nhân với tư cách 

là công dân với các cơ quan tổ chức; giữa các cá nhân với nhau trong khuôn 

khổ pháp luật.  

Theo chúng tôi, diễn ngôn văn bản hành chính là diễn ngôn dùng trong 

các văn bản hành chính, để giao tiếp trong các cơ quan nhà nước; các tổ chức 

chính trị, xã hội; giữa cơ quan với người dân và giữa người dân với cơ quan.  

1.2.2.2. Các loại văn bản hành chính 

Trong quản lí nhà nước, việc ban hành văn bản là hoạt động không thể 

tách rời vì văn bản là phương tiện thông tin cơ bản của các cơ quan nhà nước; 

nó ghi chép và truyền đạt các quyết định quản lí, các thông tin cần thiết nhằm 

thực hiện chức năng của các cơ quan nhà nước. Văn bản quản lí nhà nước là 

những quyết định và thông tin quản lí thành văn, do cơ quan nhà nước ban hành 

hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, ngôn ngữ và thể 

thức nhất định. 

Có thể phân loại văn bản quản lí nhà nước theo nhiều tiêu chí khác nhau 

dựa vào những đặc điểm về hình thức và nội dung của chúng. Theo tiêu chí 

hiệu lực pháp lí, văn bản quản lí nhà nước được chia làm hai loại là văn bản 

quy phạm pháp luật và văn bản hành chính. Văn bản hành chính là loại văn bản 

quản lí nhà nước không mang tính quy phạm pháp luật, được dùng để quy định, 

quyết định, phản ánh, thông báo tình hình, trao đổi công việc và xử lí các vấn 
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đề cụ thể khác của hoạt động quản lí. Đây là hình thức văn bản được sử dụng 

phổ biến trong các cơ quan, tổ chức.  

Theo quy định tại Khoản 2 điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08 

tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của nghị định số 

110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư, hệ thống 

văn bản hành chính gồm 32 loại văn bản sau: nghị quyết (cá biệt), quyết định 

(cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương 

trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, 

công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng 

nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, 

giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công. 

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, văn bản hành 

chính gồm 29 loại sau: nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy 

chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, 

phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công 

điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, 

giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công [13]. 

Nghị định 09/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 15/6/2020. So với 

Nghị định 09/2010/NĐ-CP, Nghị định 30/2020/NĐ-CP bổ sung thêm 01 loại 

văn bản đó là Phiếu báo và bớt 04 loại văn bản đó là: Bản cam kết; Giấy đi 

đường; Giấy chứng nhận; Giấy biên nhận hồ sơ. 

1.2.2.3. Đặc trưng của diễn ngôn văn bản hành chính 

Trong soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, văn phong ngôn ngữ 

là yếu tố hết sức quan trọng. Cách diễn đạt và lối hành văn góp phần tạo nên 

tính nghiêm túc, uy quyền của văn bản quản lí nhà nước, trở thành đặc trưng để 

phân biệt với những loại văn bản khác. Yếu tố này cũng thể hiện trình độ, văn 

hóa của đơn vị soạn thảo và từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của 

công tác quản lí. 

Theo Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa, “Chức năng của ngôn ngữ 
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được hiện thực hóa trong phong cách hành chính công vụ quy định sự tồn tại 

của những đặc trưng chung của phong cách này. Những đặc trưng chung ở đây 

có nghĩa là những thuộc tính khu biệt, những nét phong cách nổi bật. Phong 

cách hành chính công vụ có những đặc trưng chung sau đây: tính chính xác - 

minh bạch, tính nghiêm túc - khách quan, tính khuôn mẫu” [46, tr.68]. 

Diễn ngôn văn bản hành chính có những đặc trưng cơ bản sau: 

Thứ nhất, tính chính xác, mạch lạc 

Văn bản hành chính là văn bản chứa đựng những thông tin hết sức quan 

trọng, liên quan tới sự tồn, vong, thành, bại của Nhà nước, của một cơ quan, tổ 

chức. Do đó, viêc̣ diêñ đaṭ thông tin đòi hỏi phải chuẩn xác, mac̣h lac̣. Ngôn 

ngữ trong văn bản phải phản ánh đúng nội dung cần truyền đạt, phản ánh tường 

tận, sáng tỏ các vấn đề, không để người đọc không hiểu hoặc hiểu nhầm, hiểu 

sai ý. Giữa các ý, các phần trong văn bản phải có sự gắn kết, tiếp nối theo một 

trật tự hợp lí, lôgic.  

Thứ hai, tính khuôn mẫu 

Tính khuôn mẫu cũng là một trong những đặc trưng nổi bật của văn bản 

hành chính. Đặc trưng này được biểu hiện ở cả thể thức và ngôn ngữ của văn 

bản. Về mặt thể thức: văn bản được soạn thảo theo thể thức quy định của nhà 

nước. Hiện nay, mỗi văn bản hành chính phải có 09 thành phần thể thức bắt 

buộc, được đặt ở những vị trí theo quy định. Mỗi thể loại văn bản có mẫu trình 

bày riêng. Về ngôn ngữ: tính khuôn mẫu của văn bản hành chính thể hiện ở 

việc thường dùng lặp đi lặp lại những câu, những từ, những cấu trúc có sẵn.  

Thứ ba, tính nghiêm túc, trang trọng, lịch sự 

Văn bản hành chính là phương tiện giao tiếp, là phát ngôn chính thức của 

các cơ quan với muc̣ đích ban hành các mệnh lệnh hoặc đưa ra các thông tin 

cần thiết phuc̣ vu ̣cho quá trình giải quyết công viêc̣. Do đó, ngôn ngữ trong 

văn bản phải hết sức nghiêm túc, đó là ngôn ngữ của lí trí. Tính nghiêm túc 

được coi như một dấu hiệu đặc biệt của văn bản hành chính.  

Ngôn ngữ trong văn bản hành chính được dùng để truyền đạt các nôị 
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dung mang tính hành chính và luật pháp. Nó không phải là sự trao đổi cá nhân. 

Để đảm bảo tính nghiêm túc, cần lưu ý: tuyệt đối không dùng tiếng lóng, từ tục 

tĩu; tránh lối diễn đạt dông dài, bỡn cợt hoặc đưa những ý kiến bình giá chủ 

quan; xưng hô phải đúng thứ bậc hành chính; việc đưa ra các yêu cầu, đề nghị, 

mệnh lệnh phải phân định rõ dạng cầu hoặc dạng khiến; việc đề đạt các yêu cầu 

hay nguyện vọng cần phải được diễn đạt theo lối cầu thị, cầu tiến... 

Thứ tư, tính khách quan 

Văn bản hành chính phải trình bày thông tin môṭ cách khách quan, không 

thiên vi ̣ vì nó đươc̣ ban hành nhân danh môṭ cơ quan, đơn vi;̣ thể hiêṇ tiếng nói 

của cơ quan, đơn vi ̣ ban hành ra văn bản chứ không phải tiếng nói của cá nhân 

hoăc̣ môṭ nhóm cá nhân soaṇ thảo. Là người phát ngôn thay cho cơ quan, đơn 

vi ̣ ban hành ra văn bản, người soạn thảo văn bản không được tự ý đưa những 

quan điểm riêng của mình vào văn bản, mà phải nhân danh cơ quan, đơn vi ̣ 

trình bày đúng ý chí, ý tưởng của cơ quan, đơn vi ̣ đó. Tính khách quan được 

biểu hiện cụ thể như sau: thông tin trình bày trong văn bản phải đúng với hiện 

thực khách quan, không bị hư cấu; không dùng từ biểu cảm, ít dùng đại từ nhân 

xưng ngôi thứ nhất số ít, không dùng các danh từ chỉ mối quan hệ thân thuộc 

để xưng hô; chỉ đươc̣ dùng từ chỉ chức vụ, chức danh hoặc dùng tên cơ quan 

để xưng hô trong văn bản hành chính; không dùng từ địa phương; không dùng 

các câu, từ mang sắc thái biểu cảm; không sử dụng các biện pháp tu từ.  

Thứ năm, tính phổ thông, đại chúng 

Văn bản hành chính là tiếng nói của cơ quan, đơn vị và đối tượng tiếp 

nhận văn bản có thể ở nhiều vùng miền khác nhau. Vì vậy, không sử dụng từ 

ngữ địa phương trong văn bản hành chính, để không gây hiểu sai, hoặc không 

hiểu nội dung văn bản. Bên cạnh đó, ngôn ngữ biểu đạt trong văn bản hành 

chính phải mang tính phổ thông, đại chúng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu thì mới 

đaṭ đươc̣ hiêụ quả của giao tiếp hành chính. Tất nhiên, tính phổ thông, đại chúng 

phải không mâu thuẫn với tính khuôn mẫu, chuẩn mực.  
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1.3. Tiểu kết chương 1 

Trong chương 1, chúng tôi tiến hành tìm hiểu các vấn đề liên quan đến 

đề tài đó là lịch sử tổng quan và cơ sở lí luận.  

Văn bản hành chính đã được quan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ. Qua 

khảo sát, chúng tôi thấy đã có một số công trình nghiên cứu ứng dụng lí thuyết 

phân tích diễn ngôn hoặc những vấn đề liên quan đến phân tích diễn ngôn vào 

văn bản hành chính được thực hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có công trình 

nào nghiên cứu về ngôn ngữ văn bản hành chính cấp địa phương từ góc nhìn 

phân tích diễn ngôn, qua thực tế khảo sát văn bản hành chính cấp địa phương 

tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Trong số các công trình ứng dụng lí thuyết phân tích 

diễn ngôn trên, đa số các tác giả dựa vào quan điểm ngôn ngữ học chức năng 

hệ thống của Halliday làm khung lí thuyết nghiên cứu. Những đường hướng 

lựa chọn cũng như cách thức tiếp cận đối tượng và kết quả nghiên cứu của 

những công trình nghiên cứu đi trước trên sẽ là những gợi ý làm cơ sở quý giá 

để chúng tôi có thể tham khảo cho quá trình thực hiện đề tài luâṇ án. 

Diễn ngôn là đối tượng của nhiều ngành khoa học, trong đó có khoa học 

ngôn ngữ. Phân tích diễn ngôn là đường hướng nghiên cứu mới với đối tượng 

nghiên cứu là ngôn ngữ trong giao tiếp, trong quá trình sử dụng; nhấn mạnh 

đến chức năng và tính mục đích của ngôn ngữ trong quá trình hành chức. Trong 

các đường hướng phân tích diễn ngôn, đường hướng phân tích diễn ngôn dựa 

trên lí thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống của Halliday là một trong những 

đường hướng tiêu biểu. Những quan điểm của Halliday về lí thuyết chức năng 

ngôn ngữ sẽ là công cụ để chúng tôi tiến hành các bước phân tích và thuyết giải 

ngôn ngữ trong văn bản hành chính cấp địa phương. 

Những kết luận trên kết hợp với việc trình bày một số vấn đề liên quan 

đến lí thuyết phân tích diễn ngôn, cũng như khái quát những đặc trưng và nội 

dung cơ bản của văn bản hành chính, sẽ là nền tảng lí luận và định hướng quan 

trọng để chúng tôi tiến hành triển khai nghiên cứu những chức năng của ngôn 

ngữ văn bản hành chính trong các chương tiếp theo. 
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Chương 2  

CHỨC NĂNG KINH NGHIỆM  

CỦA DIỄN NGÔN VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 
 

Cú có vai trò rất quan trọng, nó chứa đựng một nguyên tắc chung để mô 

hình hoá thế giới kinh nghiệm, đó là, nguyên tắc thực tế được hình thành bởi 

các quá trình. Ba thành phần: quá trình, tham thể và chu cảnh cung cấp một 

khung tham chiếu để giải thích ý nghĩa kinh nghiệm của cú, nghĩa là kinh 

nghiệm của chúng ta về những gì đang diễn ra. Trong chương này, chúng tôi sẽ 

trình bày những vấn đề liên quan đến chức năng kinh nghiệm của diễn ngôn 

văn bản hành chính. Chức năng này được thể hiện qua các kiểu quá trình và 

qua hiện tượng danh hoá như là một ẩn dụ ngữ pháp. 

2.1. Chức năng kinh nghiệm của diễn ngôn văn bản hành chính thể 

hiện qua các kiểu quá trình 

2.1.1. Các kiểu quá trình trong diễn ngôn 

Theo Hoàng Văn Vân: “Trong ngữ pháp hình thức cũng như ngữ pháp 

phi chức năng hệ thống, người ta có thể thấy một số mô hình được thiết lập để 

phân loại cái mà trong ngôn ngữ học chức năng hệ thống gọi là ‘các kiểu quá 

trình’. Tuy nhiên, những mô hình này phần lớn dựa vào ý nghĩa từ vựng của 

động từ, với các tiêu chí được thiết kế ra để kiểm nghiệm tính hợp lí của chúng 

nhìn chung không phù hợp” [86, tr. 147]. Cũng theo Hoàng Văn Vân: “Trong 

các nhà ngữ pháp không thuộc trường phái chức năng hệ thống có lẽ Dik (1978) 

là người đề xuất một mô hình các kiểu quá trình phù hợp nhất cả về phương 

diện lí luận lẫn thực tiễn mà ông gọi là ‘loại hình các sự tình’. Tuy nhiên, không 

giống các nhà ngữ pháp khác, ông đặt mô hình của mình ở cấp độ ngữ nghĩa. 

Theo Dik, các sự tình có thể được phân loại theo hai thông số cơ bản: động và 

kiểm soát” [86, tr. 148]. “Các học giả làm việc trong khung lí thuyết chức năng 

hệ thống cũng đã đề xuất một số mô hình về các kiểu quá trình. Ví dụ, Martin 

(1996), trong công trình mô tả tiếng Tagalog, đã đề nghị một mô hình gồm ba 

kiểu quá trình chính: tinh thần, vật chất và quan hệ. Theo cách tương tự, Shore 
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(1992) cũng đã đề xuất một mô hình kinh nghiệm gồm ba sự lựa chọn chính để 

mô tả tiếng Phần Lan: quan hệ, tinh thần, và vật chất” [86, tr. 149]. “Matthiessen 

(1995), khi mô hình hoá hệ thống các kiểu quá trình trong tiếng Anh, đã công 

nhận bốn kiểu quá trình chính: tinh thần, phát ngôn, vật chất và quan hệ. 

Matthiessen không xem các kiểu quá trình này là những phạm trù tách biệt hay 

tuyệt đối. Ông cho rằng có các trường hợp điển mẫu hay điển hình thuộc tất cả 

bốn kiểu quá trình này, nhưng đồng thời cũng có những trường hợp trung gian 

hay kề nhau giữa chúng” [86, tr. 150-151]. 

Hoàng Văn Vân cho rằng: “Có lẽ mô hình toàn diện nhất mà hầu hết các 

công trình mô tả ngữ pháp tiếng Anh đều dựa vào là mô hình kinh nghiệm do 

Halliday (1985,1994) phát triển… Mô hình kinh nghiệm của Halliday công 

nhận sáu kiểu quá trình: vật chất, hành vi, tinh thần, phát ngôn, quan hệ và hiện 

hữu” [86, tr.151-152]. 

Các kiểu quá trình là xuất phát điểm để phân chia kinh nghiệm về sự 

kiện, dựa trên các tham tố tham gia vào quá trình, các phương diện hướng tới 

bản thân các quá trình và số lượng các tham tố có liên quan. Theo Halliday 

[90], quá trình được đặc trưng bởi tiềm năng tổ chức các tham thể thành một 

hình thể cấu trúc; nó được hiện thực hóa bằng một động từ, cụm động từ. Tham 

thể được hiện thực hóa điển hình bằng danh từ, cụm danh từ.  

Để nghiên cứu phương thức thể hiện chức năng kinh nghiệm trong diễn 

ngôn văn bản hành chính, chúng tôi áp dụng các kiểu quá trình của Halliday. 

Hệ thống các kiểu quá trình của Halliday thường áp dụng để phân tích trong 

tiếng Anh. Ở Việt Nam, các tác giả Hoàng Văn Vân (2002), Tôn Nữ Mỹ Nhật 

(2006), Diệp Quang Ban (2012) khi nghiên cứu về vấn đề này, đã chứng tỏ 

rằng, nó có thể được áp dụng để phân tích tiếng Việt một cách thành công. Vì 

vậy, để làm cơ sở nghiên cứu trong phần chức năng kinh nghiệm của diễn ngôn 

văn bản hành chính, ngoài việc vận dụng mô hình chuyển tác các kiểu quá trình 

của Halliday, chúng tôi cũng tham khảo cách vận dụng mô hình hệ thống 

chuyển tác, các kiểu quá trình, nghĩa kinh nghiệm của tác giả Hoàng Văn Vân 

[86] để phân tích các kiểu quá trình trong diễn ngôn văn bản hành chính. 
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2.1.2. Các kiểu quá trình trong diễn ngôn văn bản hành chính  

Chúng tôi đồng ý với Halliday (Hoàng Văn Vân cũng đã vận dụng nội 

dung này của Halliday) là hệ thống chuyển tác rõ ràng ở tâm (nghĩa là, có những 

điểm để khu biệt quá trình này với quá trình khác), nhưng ở những đường biên 

thì chúng lại không rõ ràng, mờ nhạt (nghĩa là có thể có những đặc điểm của 

kiểu quá trình này giống với những đặc điểm của kiểu quá trình khác). Trong 

quá trình khảo sát ngữ liệu văn bản hành chính cấp địa phương tại Quảng Nam 

và thành phố Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy rằng, các kiểu quá trình ở đường 

biên trong văn bản hành chính khá mờ nhạt, rất khó để phân biệt giữa quá trình 

vật chất với quá trình hành vi; quá trình tinh thần với quá trình phát ngôn; quá 

trình quan hệ với quá trình hiện hữu. Chính vì vậy, trong luận án, dựa vào sáu 

kiểu quá trình (vật chất, hành vi, tinh thần, phát ngôn, quan hệ, hiện hữu) theo 

đề xuất của Halliday và vận dụng của Hoàng Văn Vân, chúng tôi khảo sát, tập 

trung phân tích những kiểu quá trình chiếm tỉ lệ cao hơn.  

Phân tích ngữ liệu trong văn bản hành chính, các kiểu quá trình dưới góc 

độ của chuyển tác được sử dụng để thể hiện thông tin chính về tư tưởng, về 

kinh nghiệm của các cơ quan nhà nước trong việc điều hành và quản lí xã hội, 

các tư tưởng đó trước hết được thể hiện thông qua các quá trình chuyển tác. 

Qua phân tích ngữ liệu, chúng tôi thấy các quá trình chuyển tác trong văn bản 

hành chính thể hiện như sau: 

Bảng 2.1: Thống kê các kiểu quá trình 

TT Kiểu quá trình  Số lượng  Tỉ lệ % 

1 Phát ngôn 685 46,3 

2 Vật chất 584 39,5 

3 Quan hệ 83 5,6 

4 Hành vi 58 3,9 

5 Tinh thần 48 3,3 

6 Hiện hữu 20 1,4 

Tổng 1478 100 
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2.1.2.1. Quá trình phát ngôn 

Theo Hoàng Văn Vân: “Ở bình diện ngữ pháp - từ vựng, có ít nhất hai 

đặc điểm để phân biệt quá trình phát ngôn với các kiểu quá trình khác trong hệ 

thống chuyển tác tiếng Việt: (i) Bản chất các mối quan hệ khác nhau của các 

tham thể trong quá trình phát ngôn; (ii) Đồng định vị chặt chẽ giữa quá trình 

phát ngôn với Chu cảnh chỉ vấn đề” [86, tr. 244-245]. 

Quá trình phát ngôn chỉ các cách thức nói năng như: hỏi, ra lệnh, đề nghị, 

phát biểu. Trung tâm của quá trình phát ngôn là hệ thống các động từ chỉ chỉ 

hoạt động nói năng. Để thấy được ý nghĩa biểu hiện của các quá trình, trong đó 

có quá trình phát ngôn, bên cạnh việc khảo sát lớp động từ chỉ quá trình, điều 

cơ bản là phải đặt nó trong cấu trúc cú để thấy được mối quan hệ với các Tham 

thể và Chu cảnh. Ba thành phần Quá trình, Tham thể và Chu cảnh cung cấp một 

khung tham chiếu để giải thích ý nghĩa kinh nghiệm của cú. 

Nguyễn Thị Thơm khi bàn về đặc trưng của sự tình phát ngôn tiếng Việt 

cho rằng: “Cấu trúc vị tố - tham thể là tiêu chí đầu tiên khi nói đến đặc trưng 

của một sự tình. Mỗi sự tình có những đặc trưng riêng để khu biệt với các sự 

tình khác. Sự tình tạo nên nghĩa biểu hiện của câu; mà nghĩa biểu hiện của câu 

được đặc trưng bởi cấu trúc vị tố - tham thể” [72]. Chúng tôi thống nhất với 

cách gọi tên trung tâm của quá trình là “Vị tố” và chúng tôi sử dụng tên gọi này 

trong các cấu trúc quá trình.  

Khi xem xét một quá trình phát ngôn, chúng ta cần xem xét nó trong mối 

quan hệ với các thành tố khác trong cấu trúc. Cấu trúc này có thể được hiện 

thực hoá như sau: 

Phát ngôn thể + Tham tố mở rộng + Vị tố phát ngôn + 

Tiếp ngôn thể + Ngôn thể + Đích ngôn thể + Chu cảnh 

Về bản chất của các mối quan hệ khác nhau của các Tham thể và Chu 

cảnh trong quá trình phát ngôn, ở dạng đầy đủ, một hành động hữu ngôn thường 

bao gồm một người, hay một nguồn tượng trưng nào đó phát ra lời nói, được 
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gọi là Phát ngôn thể; đối tượng tiếp nhận phát ngôn đó, được gọi là Tiếp ngôn 

thể; đối tượng thực sự mà phát ngôn hướng tới được gọi là Đích ngôn thể; cái 

được nói ra hay tên gọi của phát ngôn đó, được gọi là Ngôn thể; thành phần 

tạo hậu cảnh hay tình huống cho quá trình, giải thích một cách khái quát quá 

trình xảy ra ở đâu, như thế nào, khi nào, tại sao, v.v. được gọi là Chu cảnh. 

Trong các thành tố của cấu trúc trên, Vị tố phát ngôn và Ngôn thể bắt buộc 

phải có mặt; các thành tố khác có thể có hoặc không có mặt. 

Thực tế, một quá trình phát ngôn có thể bao gồm một hay nhiều hơn một 

tham thể hàm chỉ rằng từ quan điểm chuyển tác nó có thể hoặc là một quá trình 

nội hướng hoặc là một quá trình ngoại hướng và từ quan điểm khiến tác, nó có 

thể hoặc là một quá trình trung tính hoặc là một quá trình tác động.  

Đối với đồng định vị chặt chẽ giữa quá trình phát ngôn với chu cảnh chỉ 

vấn đề, một trong những đặc điểm quan trọng để nhận diện các quá trình phát 

ngôn trong tiếng Việt là rất nhiều động từ hiện thực hoá quá trình phát ngôn 

xuất hiện trong thế đồng định vị với thành phần chu cảnh chỉ vấn đề. 

Chúng ta xem xét một số ví dụ sau: 

Ví dụ 1: UBND xã Trà Giáp thông báo niêm yết công khai kết quả rà 

soát, xét duyệt các hộ có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và những 

hộ có đơn đăng kí được rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 để toàn thể 

nhân dân được biết [TB.150]. 

Phát 

ngôn 

thể 

Vị tố  

phát 

ngôn 

Ngôn thể 

Chu 

cảnh 
Đích 

ngôn thể 

Chu 

cảnh 

UBND 

xã Trà 

Giáp 

thông 

báo 

niêm yết công khai kết quả rà 

soát, xét duyệt các hộ có tên 

trong danh sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và những hộ có 

đơn đăng kí được rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 

2016 

để toàn thể 

nhân dân 

được 

biết 
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Ví dụ 2: UBND xã Trà Giang kính đề nghị quý cơ quan sớm bổ sung 

triển khai thi công xây dựng trước mùa mưa năm 2016 để đảm bảo an toàn 

giao thông vệ sinh môi trường trong khu vực [CV.50]. 

Phát 

ngôn thể 

Tham tố 

mở rộng 

Vị tố  

phát ngôn 

Tiếp 

ngôn thể 
Ngôn thể Chu cảnh 

UBND 

xã Trà 

Giang 

kính đề nghị quý cơ 

quan 

sớm bổ sung 

triển khai thi 

công xây 

dựng trước 

mùa mưa 

năm 2016 

để đảm bảo 

an toàn giao 

thông vệ 

sinh môi 

trường trong 

khu vực 

Ví dụ 3: Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc yêu cầu các địa phương nghiêm 

túc triển khai thực hiện nội dung công văn này [CV.66]. 

Phát ngôn thể Vị tố phát ngôn  Tiếp ngôn thể Ngôn thể 

Uỷ ban nhân dân 

huyện Đại Lộc 

yêu cầu các địa 

phương 

nghiêm túc triển 

khai thực hiện nội 

dung công văn này 

Ví dụ 4: UBND xã Tam Mỹ Đông có ý kiến như sau: Dự án Đường dây 

500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi là dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Dự án có vai 

trò quan trọng trong cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, tuy nhiên nó cũng có các ảnh hưởng về môi trường. [CV.57]. 

Phát ngôn 

thể 

Vị tố  

phát ngôn 
Ngôn thể Chu cảnh 

UBND xã 

Tam Mỹ 

Đông 

có ý kiến như sau: Dự án Đường dây 500kV Quảng 

Trạch - Dốc Sỏi là dự án phát triển 

cơ sở hạ tầng. Dự án có vai trò 

quan trọng trong cung cấp điện cho 

phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, tuy nhiên nó cũng có các 

ảnh hưởng về môi trường 
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Ví dụ 5: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND thành phố, chủ 

trì cuộc họp đã kết luận một số nội dung sau: [TB.156]. 

Phát ngôn thể 
Chu 

cảnh 

Vị tố phát 

ngôn 
Ngôn thể 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch 

UBND thành phố, chủ trì cuộc họp 

đã kết luận một số  

nội dung sau: 

Ví dụ 6: Nay UBND xã Tam Thạnh trả lời cho ông được biết và rút đơn 

[TB.168]. 

Chu 

cảnh 

Phát ngôn 

thể 

Vị tố phát 

ngôn  

Tham tố 

mở rộng 

Tiếp 

ngôn thể 
Ngôn thể 

Nay UBND xã 

Tam Thạnh 

trả lời cho ông được biết và 

rút đơn 

Ví dụ 7: UBND quận Sơn Trà có những đề xuất, kiến nghị về triển khai 

thực hiện “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2016” tại địa phương như sau: 

[BC.218]. 

Phát ngôn 

thể 

Tham tố 

mở rộng  

Vị tố phát 

ngôn 
Ngôn thể 

UBND quận 

Sơn Trà 

có 

những 

đề xuất, kiến 

nghị 

về triển khai thực hiện “Năm văn 

hoá, văn minh đô thị 2016” tại 

địa phương như sau: 
 

Bảng 2.2:  Thống kê các động từ chỉ quá trình phát ngôn 

Động từ chỉ 

quá trình phát ngôn 
Số lượng Tỉ lệ% 

đề nghị 198 28,9 

yêu cầu 164 23,9 

thông báo 98 14,3 

có ý kiến 83 12,1 
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kết luận 47 6,9 

kiến nghị  45 6,6 

đề xuất 28 4,1 

trả lời 22 3,2 

Tổng 685 100 

Có thể thấy rằng, trong văn bản hành chính, các quá trình phát ngôn 

thường được thể hiện như sau:  

Thứ nhất, các động từ xuất hiện trong quá trình phát ngôn của văn bản 

hành chính thường gặp như: thông báo, đề nghị, yêu cầu, có ý kiến, kết luận, 

kiến nghị, đề xuất, trả lời. 

Thứ hai, chủ thể phát ngôn (Phát ngôn thể) ở đây là các cơ quan nhà 

nước, tức là các thực thể có ý thức (theo cách gọi của Hoàng Văn Vân) chứ 

không phải là cá nhân cụ thể như trong các văn bản khác.  

Thứ ba, tùy theo từng trường hợp, từng vấn đề cụ thể mà các cơ quan 

nhà nước có những đề nghị, yêu cầu, thông báo nhất định.  

Văn bản hành chính sử dụng lời nói một cách “trực tiếp”, “bắt buộc” và 

các động từ biểu thị quá trình phát ngôn thường gặp như: thông báo, yêu cầu, 

đề nghị... cho thấy ngay trong nội hàm của các từ đó đã thể hiện tính ý chí, 

mệnh lệnh của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, việc sử dụng những động từ 

ngôn hành nêu trên đã thể hiện hành vi tại lời: nói tức là hành động. 

Trong các quá trình phát ngôn, các cơ quan nhà nước (UBND quận Sơn 

Trà; UBND xã Tam Thạnh; Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc; UBND xã Trà 

Giang; UBND xã Trà Giáp) hoặc đại diện các cơ quan nhà nước (Chủ tịch 

UBND thành phố; Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND thành phố) 

đã có những thông báo, đề nghị, yêu cầu, có ý kiến, kết luận, trả lời, đề xuất, 

kiến nghị về những vấn đề có liên quan đối với các hoạt động của tập thể, cơ 

quan. Những thông báo, đề nghị, yêu cầu, có ý kiến, kết luận, trả lời, đề xuất, 

kiến nghị về những vấn đề có liên quan này hoàn toàn không mang tính chất cá 

nhân, không phục vụ cho lợi ích của cá nhân, mà phục vụ cho hoạt động của cơ 
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quan, tập thể. Động từ chỉ quá trình phát ngôn chiếm tỉ lệ cao nhất là đề nghị 

(28,9%) và yêu cầu (23,9%) cho thấy tính chất mệnh lệnh của phát ngôn văn 

bản hành chính, tính bắt buộc thực hiện, bắt buộc chấp hành của cấp trên đề 

nghị, yêu cầu cấp dưới là rất cao. Đây chính là điểm riêng của văn bản hành 

chính để thực hiện chức năng hành chức của mình. 

2.1.2.2. Quá trình vật chất 

Theo Hoàng Văn Vân: “Quá trình vật chất là một quá trình thể hiện điển 

hình một kiểu hành động vật chất hay một sự kiện nào đó trong thế giới bên 

ngoài. Ý nghĩa cơ bản của nó là một thực thể nào đó hành động một cái gì đó 

có thể cảm nhận hay quan sát được, hay thực hiện một hành động nào đó có thể 

được mở rộng (hay không được mở rộng) sang một thực thể khác” [86, tr. 160].  

Giống như quá trình phát ngôn, khi xem xét quá trình vật chất, chúng ta 

cũng cần xem xét nó trong mối quan hệ với các thành tố khác trong cấu trúc. 

Cấu trúc liên quan đến quá trình vật chất có thể được hiện thực hoá như sau:  

Hành thể + Vị tố vật chất + Đích thể + Chu cảnh 

Liên quan đến quá trình này thường có một hoặc hai tham thể cố hữu 

được gọi là Hành thể - một người hay một thực thể được thực hiện một hành 

động nào đó và Đích thể - một người hay một thực thể bị tác động hay được 

mang lại bởi quá trình.  

 Để nhận diện quá trình vật chất và phân biệt quá trình vật chất với các 

quá trình khác trong tiếng Việt, Hoàng Văn Vân đã đưa ra các tiêu chí nhận 

diện như: “(i) Số lượng và bản chất các tham thể; (ii) Đồng định vị với các động 

từ chỉ hướng; (iii) Cách dò câu trả lời” [86, tr. 160]. Chúng tôi đã vận dụng 

cách phân tích, nhận diện các quá trình vật chất của Hoàng Văn Vân để phân 

tích và nhận diện các quá trình vật chất trong văn bản hành chính. Cụ thể, đối 

với tiêu chí nhận diện là số lượng và bản chất của các tham thể, Hoàng Văn 

Vân cho rằng một quá trình vật chất có thể một tham thể - Hành thể, hay hai 

tham thể - Hành thể và Đích thể. Hành thể là một thực thể thực hiện hành động, 

nó thường được hiện thực hoá điển hình bằng một cụm danh từ. Đích thể là một 
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thực thể mà quá trình được mở rộng hay hướng tới. Về tiêu chí nhận diện cách 

dò câu hỏi, vì các quá trình vật chất có thể được định nghĩa như là một hành 

động hay một sự kiện cho nên các cách dò chúng cũng có thể được thực hiện 

từ hai bình diện này. Đối với tiêu chí nhận diện này, chúng tôi xác định quá 

trình vật chất bằng cách đặt câu hỏi: Ai/cơ quan, đơn vị nào đã làm gì? 

Để thấy được ý nghĩa biểu hiện của các quá trình vật chất, chúng tôi khảo 

sát lớp động từ chỉ hoạt động tác động và đặt nó trong cấu trúc cú để thấy được 

mối quan hệ với các tham thể khác như Hành thể hay Đích thể… 

Các động từ chính xuất hiện trong các quá trình vật chất của văn bản 

hành chính là động từ hành động thể hiện những sự kiện, sự việc mang tính tác 

động. Chúng ta có thể xem xét một số ví dụ sau: 

Ví dụ 8: UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Hội đồng Tư vấn đặt, đổi 

tên đường và công trình công cộng thành phố [CV.76]. 

Hành thể 
Chu 

cảnh 

Vị tố  

vật chất 
Đích thể Chu cảnh 

UBND thành 

phố Đà Nẵng 

đã chỉ đạo Hội đồng 

Tư vấn 

đặt, đổi tên đường và công 

trình công cộng thành phố 

Ví dụ 9: Uỷ ban nhân dân xã giao cho Mặt trận, các ban ngành, hội đoàn 

thể, các trường và các thôn trên địa bàn xã, khẩn trương thực hiện một số công 

việc sau: [CV.54]. 

Hành 

thể 

Vị tố  

vật chất 

Chu 

cảnh 
Đích thể Chu cảnh 

Uỷ ban 

nhân dân 

xã 

giao cho Mặt trận, các ban 

ngành, hội đoàn thể, 

các trường và các 

thôn trên địa bàn xã, 

khẩn trương 

thực hiện một 

số công việc 

sau: 

Ví dụ 10: Sau khi sự việc xảy ra, đồng chí Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu đã 

trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và yêu cầu mở ngay điểm đóng hàng rào 

tại khu vực ghềnh đá Nam Ô [CV. 90]. 
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Chu 

cảnh 
Hành thể 

Chu 

cảnh 

Vị tố 

vật chất 

Đích 

thể 
Chu cảnh 

Sau khi 

sự việc 

xảy ra 

đồng chí Bí 

thư Quận 

uỷ Liên 

Chiểu 

đã 

trực 

tiếp 

xuống hiện 

trường 

kiểm tra và yêu cầu 

mở ngay điểm đóng 

hàng rào tại khu vực 

ghềnh đá Nam Ô 

Ví dụ 11: UBND thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch “Tổ chức phát 

động đợt thi đua lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng 20 

năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (01/01/1997- 01/01/2017) với các nội dung 

cụ thể như sau: [KH.101]. 

Hành thể Vị tố vật chất Đích thể 

UBND thị 

xã Điện 

Bàn 

ban hành Kế hoạch “Tổ chức phát động đợt thi đua 

lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích 

chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh 

Quảng Nam (01/01/1997- 01/01/2017) 

Ví dụ 12: UBND xã Trà Giáp xây dựng kế hoạch triển khai công tác 

giảm nghèo năm 2017. [KH.107] 

Hành thể Vị tố vật chất Đích thể 

UBND xã Trà Giáp xây dựng kế hoạch triển khai công 

tác giảm nghèo năm 2017 

Ví dụ 13: Năm 2017, UBND xã Bhalêê tổ chức đăng cai giao ban giáp 

ranh giữa bốn xã Bhalêê, Anông huyện Tây Giang và xã Aroàng, Ađớt huyện 

A Lưới [KH.122]. 

Chu cảnh Hành thể Vị tố vật chất Đích thể 

Năm 2017 UBND xã 

Bhalêê 

tổ chức đăng cai giao ban giáp ranh 

giữa bốn xã Bhalêê, Anông 

huyện Tây Giang và xã 

Aroàng, Ađớt huyện A Lưới 
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Ví dụ 14: Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức tự đánh giá xác định chỉ số cải 

cách hành chính của địa phương [BC.193]. 

Hành thể Chu cảnh Vị tố vật chất Đích thể 

Uỷ ban 

nhân dân xã 

đã tổ chức tự đánh giá xác định chỉ số cải 

cách hành chính của địa 

phương 

 Qua quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy rằng, quá trình vật chất là 

một trong những quá trình chiếm tỉ lệ cao, trong 1478 kiểu quá trình mà chúng 

tôi khảo sát được có 584 kiểu quá trình vật chất, chiếm tỉ lệ 39,5%. Các động 

từ chỉ quá trình vật chất như: chỉ đạo, giao, ban hành, xây dựng, tổ chức xuất 

hiện nhiều hơn các động từ chỉ quá trình vật chất khác trong các văn bản hành 

chính thông thường của UBND các cấp chính quyền địa phương. 

Bảng 2.3: Thống kê các động từ chỉ quá trình vật chất 

Động từ chỉ  

quá trình vật chất 
Số lượng Tỉ lệ % 

ban hành 132 22,6 

chỉ đạo 109 18,7 

giao 98 16,8 

xây dựng 93 15,9 

tổ chức 77 13,2 

thực hiện 25 4,3 

thành lập 17 2,9 

hướng dẫn 13 2,2 

điều chỉnh 11 1,9 

xuống 9 1,5 

Tổng 584 100 

Qua bảng thống kê, có thể thấy rằng, trong văn bản hành chính, kiểu quá 

trình vật chất thường gặp ở đây chủ yếu là quá trình vật chất cụ thể được biểu 
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thị bằng các động từ như: tổ chức, ban hành, chỉ đạo, giao, xây dựng, hướng 

dẫn, thành lập, thực hiện, điều chỉnh, xuống. Thực chất, đây là những hành 

động của các cơ quan nhà nước liên quan đến vấn đề thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn của mình, trong mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân, 

giữa cơ quan này với cơ quan khác. Những hoạt động này thể hiện tính thực tế 

khách quan, nhằm đạt được mục đích nhất định của các cơ quan nhà nước; đồng 

thời cũng thể hiện được tính chủ động, tính công vụ, tính quy trình thực hiện 

nhiệm vụ và quan hệ quyền lực của các cơ quan nhà nước.  

Kết quả khảo sát cho thấy, động từ chỉ quá trình vật chất ban hành chiếm 

tỉ lệ cao nhất 22,6 %; tiếp đến là động từ chỉ đạo (18,7%), động từ giao (16,8%), 

động từ xây dựng (15,9%), động từ tổ chức (13,2%). Những hoạt động vật chất 

như ban hành, chỉ đạo, giao, xây dựng, tổ chức đã phản ánh những hoạt động 

của các cơ quan nhà nước, liên quan đến các vấn đề cụ thể của cơ quan, đơn vị; 

hoặc hành thể thực hiện một quá trình liên quan đến một đích thể nào đó. Đó là 

mối quan hệ giữa các hành thể tham gia vào quá trình. Ở đây, cụ thể là UBND 

thành phố Đà Nẵng với Hội đồng Tư vấn để đặt, đổi tên đường và công trình 

công cộng thành phố; Uỷ ban nhân dân xã với Mặt trận, các ban ngành, hội 

đoàn thể, các trường và các thôn trên địa bàn xã; Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu 

kiểm tra và yêu cầu mở ngay điểm đóng hàng rào tại khu vực ghềnh đá Nam 

Ô; UBND thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch; UBND xã Trà Giáp xây dựng 

kế hoạch; UBND xã Bhalêê tổ chức đăng cai giao ban giáp ranh giữa bốn xã; 

Uỷ ban nhân dân xã tổ chức tự đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính 

của địa phương… Hoạt động ban hành các văn bản, xây dựng các văn bản và 

chỉ đạo, giao, tổ chức các mặt hoạt động quản lí nhà nước là hoạt động diễn ra 

thường xuyên, liên tục của các cơ quan nhà nước. Văn bản hành chính là một 

trong những phương tiện cần thiết trong hoạt động quản lí nhà nước. Tất cả 

những chỉ đạo và thực hiện trong quản lí nhà nước đều thông qua văn bản. 

Soạn thảo văn bản là một khâu quan trọng của hoạt động quản lí. Xuất 

phát từ vai trò của văn bản phục vụ chủ yếu cho hoạt động này, từ việc ban 
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hành các chủ trương, chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; 

chỉ đạo điều hành thực hiện cho đến việc phản ánh tình hình công việc, đề đạt 

ý kiến lên cấp trên, trao đổi công việc…đều phải dùng đến văn bản hay nói 

cách khác được văn bản hoá. Chất lượng của văn bản được soạn thảo thể hiện 

được nhận thức chính trị, năng lực công tác, nghệ thuật lãnh đạo, hiệu suất và 

tác phong làm việc của lãnh đạo cơ quan, tổ chức. Đồng thời cũng là thước đo 

trình độ chính trị, năng lực chuyên môn và khả năng nắm bắt thực tiễn của tập 

thể, cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức.  

2.1.2.3. Quá trình quan hệ 

Theo Hoàng Văn Vân [86], quá trình quan hệ được thể hiện dưới hai hình 

thức là quy gán và đồng nhất. Quá trình quan hệ quy gán là quá trình được khái 

quát hóa bằng công thức “A mang đặc điểm X”, trong đó A mang thuộc tính 

được gọi là đương thể, còn X là đặc tính của A được gọi là thuộc tính. Quá trình 

quan hệ đồng nhất được khái quát hóa bằng công thức “A được đồng nhất bởi 

X”. Trong hình thức này, thành phần thứ nhất được gọi là Biểu hiện (bị đồng 

nhất thể) và thành phần thứ hai được gọi là Giá trị (đồng nhất thể). Ví dụ: Uyên 

là bác sĩ thì ở đây “Uyên” là biểu hiện, “là” (quá trình quan hệ) và “bác sĩ” (giá 

trị). Quá trình quan hệ quy gán là quá trình thể hiện mối quan hệ giữa người 

hay vật trong một chu cảnh nào đó. Quá trình quan hệ đồng nhất là quá trình 

thể hiện sự cân bằng giữa hai thực thể của quá trình. Hai thực thể này có thể là 

các thành phần chu cảnh chỉ thời gian, địa điểm.  

Phân tích các quá trình quan hệ trong văn bản hành chính, qua ngữ liệu 

khảo sát, chúng tôi thấy, văn bản hành chính xuất hiện các kiểu quá trình quan 

hệ đồng nhất. Quá trình quan hệ có thể được mô tả trong cấu trúc sau: 

Chu cảnh + Bị đồng nhất thể + Vị tố quan hệ + Đồng nhất thể 

Chúng ta xem xét các ví dụ sau: 

Ví dụ 15: UBND xã là cơ quan quản lí nhà nước về công tác hoà giải ở 

cơ sở - một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng đồng 

[BC.211]. 
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Bị đồng nhất thể Vị tố quan hệ Đồng nhất thể 

UBND xã là cơ quan quản lí nhà nước về công 

tác hoà giải ở cơ sở - một hoạt động 

mang tính xã hội tự nguyện, tự quản  

ở cộng đồng 

Ví dụ 16: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan cấp thẩm quyền 

tham gia quản lí nhà nước về hoà giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp 

hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở; phối hợp 

kiểm tra, tổng kết và khen thưởng về hoà giải ở cơ sở [BC.211]. 

Bị đồng nhất thể Vị tố quan hệ Đồng nhất thể 

Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

là cơ quan cấp thẩm quyền tham gia 

quản lí nhà nước về hoà giải ở cơ sở; 

vận động tổ chức, cá nhân chấp 

hành pháp luật, giám sát việc thực 

hiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở; 

phối hợp kiểm tra, tổng kết và khen 

thưởng về hoà giải ở cơ sở. 

Ví dụ 17: Trên cơ sở thực tế trong công tác hoà giải ở cơ sở, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận là cơ quan ít chú trọng, 

ít tổ chức phối hợp hoạt động hoà giải ở cơ sở, bỏ trắng cho UBND xã chủ trì 

hoạt động [BC.211]. 

Chu cảnh 
Bị đồng nhất 

thể 
Vị tố quan hệ Đồng nhất thể 

Trên cơ sở 

thực tế trong 

công tác hoà 

giải ở cơ sở 

Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam và 

các thành viên 

của mặt trận 

là cơ quan ít chú trọng, ít 

tổ chức phối hợp hoạt 

động hoà giải ở cơ sở, 

bỏ trắng cho UBND xã 

chủ trì hoạt động. 
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Ví dụ 18: Tam Thạnh là một xã miền núi nằm ở phía Tây của huyện Núi 

Thành, có tổng diện tích tự nhiên 5395,77 ha, dân số có 1177 hộ với 4244 nhân 

khẩu, được phân bổ ở 4 thôn, xã được phân loại đơn vị hành chính thuộc loại 

2 [BC.216]. 

Bị đồng 

nhất thể 
Vị tố quan hệ Đồng nhất thể 

Tam 

Thạnh 

là một xã miền núi nằm ở phía Tây của huyện 

Núi Thành, có tổng diện tích tự nhiên 

5395,77 ha, dân số có 1177 hộ với 4244 

nhân khẩu, được phân bổ ở 4 thôn, xã được 

phân loại đơn vị hành chính thuộc loại 2. 

 Có thể thấy, các quá trình quan hệ trong ngữ liệu văn bản hành chính mà 

chúng tôi khảo sát chỉ có quá trình quan hệ đồng nhất. Về ngữ nghĩa, quá trình 

quan hệ đồng nhất giải thích ý nghĩa xác định hay mối quan hệ đồng nhất. Nói 

theo ngôn ngữ tín hiệu học, quan hệ giữa hai vế trong cú đồng nhất là quan hệ 

hiện thực hóa. Về ngữ pháp - từ vựng, cú đồng nhất thường bao gồm hai tham 

thể và tham thể thứ hai thường được hiện thực hóa điển hình bằng một danh từ 

(cụm danh từ) xác định; đồng thời hai tham thể trong quá trình quan hệ đồng 

nhất có thể đổi chỗ cho nhau, cả hai đều có thể được sử dụng để xác định lẫn 

nhau, nghĩa là, cả hai đều có thể đóng chức năng là Bị đồng nhất thể và Đồng 

nhất thể. 

 Quá trình quan hệ trong văn bản hành chính nhằm mô tả, thể hiện rõ ràng 

những chức năng, đặc điểm của các cơ quan hành chính nhà nước là như thế 

nào, hoạt động ra sao, thường thực hiện những chức năng nhiệm vụ gì, như 

Tam Thạnh là xã có đặc điểm gì; chức năng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam là gì; UBND xã có nhiệm vụ gì.v.v 

2.1.2.4. Quá trình hành vi 

Nằm ở ranh giới giữa các quá trình vật chất, tinh thần và phát ngôn, các 

quá trình hành vi có những đặc điểm chung với cả ba quá trình này. Chúng diễn 
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giải hành vi, bao gồm tinh thần, ngôn từ và ứng xử như một phiên bản sinh 

động của các quá trình phát ngôn và tinh thần, nghĩa là cả nói và cảm nhận cùng 

được lí giải như một hành động. 

Theo Hoàng Văn Vân [86], quá trình hành vi trong tiếng Việt thường thể 

hiện hành vi tâm lí và sinh lí (ví dụ: khóc, than, rên rỉ, cười, thở...). Một hành 

vi chính nó phải có một thực thể hay một người nào đó đang cư xử. Vai diễn 

cố hữu này được gọi là Ứng thể. Một hành vi cũng có thể bao gồm một thực 

thể hay một cái gì đó đang được cư xử hay ứng xử. Vai diễn tham thể này được 

gọi là Hiện tượng. Có thể hiện thực hóa quá trình hành vi trong cấu trúc sau:  

Ứng thể + Vị tố hành vi + Hiện tượng 

Văn bản hành chính có những đặc điểm riêng về ngôn ngữ. Vì vậy, khác 

với hành vi tâm lí và sinh lí như Hoàng Văn Vân mô tả, quá trình hành vi trong 

văn bản hành chính thường được thể hiện bằng các động từ như: thống nhất, 

thoả thuận, chịu trách nhiệm... Ở đây, thể hiện những ứng xử của các cơ quan 

nhà nước về những hoạt động đã, đang và có thể xảy ra trong thực tiễn. Chúng 

ta xem xét một số ví dụ sau: 

Ví dụ 19: Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Trà My thống nhất chuyển dời 

thời gian Hội nghị tổng kết vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/01/2017 [TB.153]. 

Ứng thể Vị tố hành vi  Hiện tượng 

Uỷ ban nhân dân 

huyện Bắc Trà My 

thống nhất chuyển dời thời gian Hội nghị tổng 

kết vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 

19/01/2017. 

Ví dụ 20: UBND huyện thống nhất phương án thiết kế công trình theo 

hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Quảng 

Long đã lập [TB.164]. 

Ứng thể Vị tố hành vi Hiện tượng 

UBND huyện thống nhất phương án thiết kế công trình theo hồ sơ 

báo cáo kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ 

phần tư vấn xây dựng Quảng Long đã lập. 
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Ví dụ 21: Bộ phận Tài chính - Kế toán và các bộ phận chuyên môn có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này [QĐ. 05]. 

Ứng thể Vị tố hành vi Hiện tượng 

Bộ phận Tài chính - Kế toán và các 

bộ phận chuyên môn có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. 

Ví dụ 22: Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trong các tiết mục dự thi 

[KH.121]. 

Ứng thể Vị tố hành vi Hiện tượng 

Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trong các tiết mục dự thi 

Từ ngữ liệu trên, có thể thấy, quá trình hành vi trong văn bản hành chính 

là những hành vi mà các ứng thể, tiếp thể đã ứng xử, tiếp nhận ứng xử. Những 

hành vi này là, sự thống nhất, sự chịu trách nhiệm của ứng thể đối với tiếp thể. 

Sự thống nhất ở đây thường là cấp trên thống nhất với những đề xuất, đề nghị, 

những phương án của cấp dưới. Sự chịu trách nhiệm thường là cấp dưới thực 

hiện tuân thủ và có trách nhiệm với những chỉ đạo của cấp trên. Sự thống nhất, 

chịu trách nhiệm ở đây thể hiện tính đồng thuận (hoặc không đồng thuận), tính 

trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị. 

2.1.2.5. Quá trình tinh thần 

Các quá trình tinh thần bao gồm: quá trình tri giác, tri nhận, tình cảm. 

Tham tố được tiếp nhận - cảm thể, tham tố cảm nhận, liên quan đến quá trình 

tri nhận - có lợi thế là có nhận thức, các cụm từ định danh với chức năng như 

một cảm thể biểu hiện những thực thể không có khả năng nhận thức buộc phải 

được diễn giải theo lối ẩn dụ như là “nhân cách hóa”. 

Theo Hoàng Văn Vân, trong lí thuyết chức năng hệ thống, tham thể cảm 

giác được gọi là Cảm thể và tham thể được cảm gọi là Hiện tượng. Không 

giống với quá trình vật chất trong đó có thể có sự hiện diện của một, hai hay 

thậm chí ba tham thể, một quá trình tinh thần điển hình trong tiếng Việt thường 

bao gồm hai tham thể cố hữu. Các quá trình tinh thần có thể là quá trình tinh 
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thần tri giác (ví dụ: nghe thấy, cảm thấy, ngắm nghía); quá trình tinh thần tri 

nhận (ví dụ: nghĩ, hiểu, biết); quá trình tinh thần mong muốn (ví dụ: mong 

muốn, hi vọng); quá trình tinh thần tình cảm (ví dụ: yêu, ghét, quý, mến). Cảm 

thể trong quá trình tinh thần thường cũng là thực thể có ý thức (người hoặc thực 

thể được cảm giác, suy nghĩ hay mong muốn). Những sự lựa chọn này hình 

thành nên một hệ thống được gọi là hệ thống cảm giác hay hệ thống các kiểu 

quá trình tinh thần. Quá trình tinh thần được thể hiện trong cấu trúc:  

Chu cảnh + Cảm thể + Vị tố tinh thần + Hiện tượng 

Trong văn bản hành chính, quá trình tinh thần xuất hiện chủ yếu là quá 

trình tinh thần mong muốn (mong, kính mong…); quá trình tinh thần tri giác 

(nhận thấy, thấy…). Quá trình này thường xuất hiện trong các văn bản của cấp 

dưới gửi lên cấp trên với mong muốn được xem xét, được đồng ý, được phê 

duyệt một hoạt động nào đó, một chủ trương nào đó, một phương án nào đó; 

hoặc xuất hiện trong văn bản của cấp trên đối với cấp dưới khi đánh giá các 

hoạt động. Quá trình này bộc lộ rõ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới trong giao 

tiếp hành chính; đồng thời nó thể hiện kinh nghiệm về quan hệ thứ bậc trong 

giao tiếp mang tính nghi thức nhà nước. Chúng ta xem xét một số ví dụ sau: 

Ví dụ 23: UBND xã Trà Giang rất mong Ban Công tác mặt trận thôn và 

Tổ bầu cử thông báo cho nhân dân biết ngày bầu cử để tham gia bỏ phiếu đảm 

bảo [TB.157]. 

Cảm 

thể 

Chu cảnh  Vị tố tinh thần Hiện tượng 

UBND 

xã Trà 

Giang 

rất mong Ban Công tác mặt trận thôn và 

Tổ bầu cử thông báo cho nhân 

dân biết ngày bầu cử để tham gia 

bỏ phiếu đảm bảo. 

Ví dụ 24: Sau khi khảo sát thực tế tại địa phương, UBND phường nhận 

thấy trên địa bàn phường có nhiều trường học nhưng chưa có khu giáo dục thể 
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chất, bên cạnh đó được biết Trụ sở của Chi cục thuế Hải Châu tại số 20 Phan 

Đình Phùng thuộc phường Hải Châu I chuẩn bị di dời [TTr. 270]. 

Chu cảnh 
Cảm 

thể 

Vị tố  

tinh thần 
Hiện tượng 

Sau khi khảo 

sát thực tế 

tại địa 

phương 

UBND 

phường 

nhận thấy trên địa bàn phường có nhiều trường 

học nhưng chưa có khu giáo dục thể 

chất, bên cạnh đó được biết Trụ sở 

của Chi cục thuế Hải Châu tại số 20 

Phan Đình Phùng thuộc phường Hải 

Châu I chuẩn bị di dời 

Ví dụ 25: UBND phường xét thấy trường hợp của 09 ông (bà) có tên sau 

thường trú tại địa phương đủ điều kiện hưởng mới [CV.93]. 

Cảm thể Vị tố tinh thần Hiện tượng 

UBND 

phường 

xét thấy trường hợp của 09 ông (bà) có tên sau 

thường trú tại địa phương đủ điều kiện 

hưởng mới. 

Ví dụ 26: UBND xã Đại Cường rất mong được sự quan tâm của Phòng 

Văn hoá thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể dục thể thao huyện Đại Lộc chấp 

thuận cho địa phương được thay đổi thời gian nêu trên [TTr.242]. 

Cảm 

thể 

Chu cảnh  Vị tố tinh thần Hiện tượng 

UBND 

xã Đại 

Cường 

rất mong được sự quan tâm của Phòng 

Văn hoá thông tin, Trung tâm 

Văn hoá - Thể dục thể thao huyện 

Đại Lộc chấp thuận cho địa 

phương được thay đổi thời gian 

nêu trên. 
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Ví dụ 27: UBND xã Tam Mỹ Đông rất mong sự quan tâm kịp thời của 

quý lãnh đạo cho phép đấu nối từ trạm biến áp để phục vụ điện cho các hộ dân 

sinh hoạt [TTr.245]. 

Cảm thể Chu cảnh  Vị tố tinh thần Hiện tượng 

UBND xã 

Tam Mỹ 

Đông 

rất mong sự quan tâm kịp thời của quý 

lãnh đạo cho phép đấu nối từ 

trạm biến áp để phục vụ điện 

cho các hộ dân sinh hoạt  

Qua các ví dụ trên, có thể thấy quá trình tinh thần trong văn bản hành 

chính chủ yếu là thể hiện sự mong muốn của cảm thể để thực hiện hiện tượng. 

Những hiện tượng này có thể đã xảy ra, đang xảy ra hoặc chưa xảy ra và “rất 

mong được sự quan tâm của Phòng Văn hoá thông tin, Trung tâm Văn hoá - 

Thể dục thể thao huyện Đại Lộc chấp thuận cho địa phương được thay đổi thời 

gian nêu trên”; “rất mong sự quan tâm kịp thời của quý lãnh đạo cho phép đấu 

nối từ trạm biến áp để phục vụ điện cho các hộ dân sinh hoạt”; “nhận thấy trên 

địa bàn phường có nhiều trường học nhưng chưa có khu giáo dục thể chất, bên 

cạnh đó được biết Trụ sở của Chi cục thuế Hải Châu tại số 20 Phan Đình Phùng 

thuộc phường Hải Châu I chuẩn bị di dời”… Quá trình này không mang tính 

bắt buộc thực hiện như quá trình vật chất, quá trình hành vi. Trong quá trình 

tinh thần, chủ yếu là cảm thể thể hiện sự mong muốn nhận được sự quan tâm, 

đồng ý của cơ quan cấp trên; hoặc cảm thể nhận thấy, xét thấy những vấn đề, 

hiện tượng có liên quan để kịp thời có những hướng chỉ đạo giải quyết. 

2.1.2.6. Quá trình hiện hữu 

Các quá trình hiện hữu là quá trình giải thích đặc điểm chuyển tác của sự 

hiện hữu hay biến mất. Nó là quá trình thể hiện kinh nghiệm bằng cách thừa 

nhận rằng một vật, một thực thể nào đó tồn tại, hay xảy ra được thể hiện ở dạng 

tĩnh. Trong quá trình hiện hữu, thường có một tham thể cố hữu được gọi là 

“hiện hữu thể”. Nó cũng có thể bao gồm một hay nhiều hơn một chu cảnh. Về 

ngữ nghĩa, quá trình hiện hữu là quá trình thể hiện sự tồn tại của một thực thể 
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trong thời gian hay không gian. Về ngữ pháp - từ vựng, quá trình hiện hữu khác 

với các quá trình khác, đặc biệt là quá trình vật chất ở một số khía cạnh: cấu 

trúc ngữ pháp, khả năng di chuyển của vị trí trong câu về thời gian, địa điểm 

và khả năng cho phép sự xuất hiện của các cách diễn đạt tình thái, thể và của 

các chu cảnh chỉ phương tiện, phẩm chất. Theo Hoàng Văn Vân: “Quá trình 

hiện hữu trong tiếng Việt được hiện thực hóa điển hình bằng các động từ như: 

có, còn” [86, tr.318]. Quá trình hiện hữu được hiện thực hóa trong cấu trúc sau:  

Chu cảnh + Hành thể + Vị tố hiện hữu + Hiện hữu thể 

Trong văn bản hành chính, quá trình hiện hữu được thể hiện như sau: 

Ví dụ 28: Phường Xuân Hà có một hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quốc phòng áp dụng mức phạt, điều khoản chưa đúng [BC. 220]. 

Hành thể Vị tố hiện hữu Hiện hữu thể 

Phường Xuân 

Hà 

có một hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quốc phòng áp dụng 

mức phạt, điều khoản chưa đúng. 

Ví dụ 29: Uỷ ban nhân dân phường Mân Thái hiện có tài khoản ngừng 

hoạt động, không sử dụng gồm: 1. Tài khoản hoạt động Trung tâm học tập cộng 

đồng (375109051374). 2. Tài khoản tiền gửi phí chợ (37230904159800000) 

[TTr. 283]. 

Hành thể 
Chu 

cảnh 
Vị tố hiện hữu Hiện hữu thể 

Uỷ ban 

nhân dân 

phường 

Mân Thái 

hiện có tài khoản ngừng hoạt động, không 

sử dụng gồm: 1. Tài khoản hoạt 

động Trung tâm học tập cộng đồng 

(375109051374). 2. Tài khoản tiền 

gửi phí chợ (37230904159800000).  
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Ví dụ 30: Thôn Đông Lâm, xã Hoà Phú có vị trí trung tâm, thôn trọng 

điểm và là bộ mặt của xã [TTr. 268]. 

Hành thể Vị tố hiện hữu Hiện hữu thể 

Thôn Đông Lâm, 

xã Hoà Phú 

có vị trí trung tâm, thôn trọng điểm và 

là bộ mặt của xã 

Ví dụ 31: Trong 6 tháng cuối năm 2016, dự báo kinh tế vẫn còn nhiều 

khó khăn [BC.219]. 

Chu cảnh Vị tố hiện hữu Hiện hữu thể 

Trong 6 tháng cuối năm 2016 

 dự báo kinh tế vẫn 

còn nhiều khó khăn 

Trong văn bản hành chính, quá trình hiện hữu được hiện thực hoá bằng 

các động từ có, còn. Quá trình này chủ yếu xuất hiện trong các báo cáo và tờ 

trình với chức năng phản ánh thực trạng hiện hữu tồn tại của một số mặt hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị nhằm phản ánh tình hình hoặc tường trình, để có 

cơ sở có những đề xuất kiến nghị liên quan trong hoạt động quản lí nhà nước 

của các cơ quan. 

Tóm lại, qua khảo sát các kiểu quá trình trong diễn ngôn văn bản hành 

chính, có thể nhận thấy rằng, những dẫn giải, phân tích sự thể hiện các quá trình 

nêu trên cho thấy tư tưởng quản lí của các cơ quan nhà nước. Khảo sát 288 văn 

bản hành chính thông thường của UBND các cấp tại tỉnh Quảng Nam và thành 

phố Đà Nẵng, qua phân tích ngữ liệu, có 1478 quá trình, trong đó quá trình phát 

ngôn chiếm tỉ lệ cao nhất 46,34%; tiếp đến là quá trình vật chất 39,51%; các 

quá trình còn lại chiếm tỉ lệ thấp trong văn bản hành chính (quan hệ 5,65%; 

hành vi 3,92%; tinh thần 3,24% và hiện hữu 1,4%). 

Căn cứ vào tỷ lệ các kiểu quá trình sử dụng trong diễn ngôn văn bản hành 

chính thông thường, chúng tôi rút ra một số nhận xét như sau: 

Thứ nhất, các câu có cấu trúc chính thể hiện quá trình phát ngôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất (46,34%) bởi: việc phản ánh kinh nghiệm thực tế, phản ánh thông 

tin một cách chính xác và khách quan là đặc điểm nổi bật của văn bản hành 
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chính. Quá trình phát ngôn cung cấp những thông thông cần thiết trong hoạt 

động quản lí nhà nước. Những thông tin đó có thể là những thông tin có tính 

chất mệnh lệnh, cầu khiến như đề nghị, yêu cầu; có thể là những thông báo; có 

thể là những kết luận của lãnh đạo, những kết luận này chính là tiếng nói chung 

của cơ quan để làm cơ sở giải quyết, xử lí những vấn đề có liên quan; cũng có 

thể là những trả lời của cấp có thẩm quyền, cụ thể là cấp trên với cấp dưới; 

những trả lời của cơ quan ngang cấp trong giao tiếp hành chính; những kiến 

nghị, đề xuất, mong muốn của cơ quan cấp dưới đối với cơ quan cấp trên và 

của cơ quan ngang cấp với nhau. 

Chức năng thông tin là chức năng bao quát nhất của văn bản hành chính. 

Đây cũng là chức năng quan trọng nhất, bởi vì thông qua chức năng này các 

chức năng khác mới được thể hiện. Hoạt động thông tin bằng văn bản trong 

quản lí nhà nước là một quá trình diễn ra thường xuyên, liên tục nhằm đạt mục 

tiêu của quản lí nhà nước. Theo đó, thông tin được ghi lại và truyền đạt một 

cách chính thống, bền vững và có độ chính xác cao nhất. Trong văn bản hành 

chính, thông tin gồm nhiều loại, được phân chia theo nhiều tiêu chí khác nhau 

tùy mục tiêu, tính chất và nội dung công việc như theo lĩnh vực quản lí có thông 

tin chính trị, thông tin kinh tế, thông tin văn hóa - xã hội…; theo thẩm quyền 

tạo lập thông tin có thông tin từ trên xuống, thông tin từ dưới lên, thông tin 

ngang cấp, thông tin nội bộ; theo thời điểm của thông tin có thông tin quá khứ, 

thông tin hiện hành, thông tin dự báo… 

Chức năng thông tin của văn bản hành chính thể hiện qua các mặt sau: 

(1) Ghi lại và truyền đạt thông tin quản lí từ nơi này đến nơi khác trong hệ thống 

quản lí hay từ cơ quan đến nhân dân; (2) Giúp các cơ quan thu nhập những 

thông tin cần cho hoạt động quản lí; (3) Giúp các cơ quan đánh giá các thông 

tin thu được qua các hệ thống truyền đạt thông tin khác. 

Có thể khẳng định, không thể đạt được hiệu lực và hiệu quả quản lí nhà 

nước nếu không có các văn bản quản lí được xây dựng và ban hành trên cơ sở 
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thu thập, xử lí và truyền đạt thông tin hiệu quả, đúng đối tượng, đúng vị thế. Để 

làm được điều này, quá trình phát ngôn có vai trò quan trọng. 

Thứ hai, tiếp theo quá trình phát ngôn là quá trình vật chất cũng chiếm tỉ 

lệ cao trong các kiểu quá trình, cụ thể là 39,51%. Quá trình vật chất chiếm tỉ lệ 

cao bởi lẽ quá trình này tồn tại phổ biến mà qua đó giúp người soạn thảo văn 

bản tái tạo, lột tả được bức tranh sinh động của hiện thực. Tần số xuất hiện của 

quá trình vật chất cao cho thấy đặc trưng của văn bản hành chính là trần thuật, 

khái quát những vấn đề đang diễn ra hoặc được thực hiện trong thế giới vật chất 

bên ngoài.  

Thứ ba, các quá trình quan hệ, hành vi, tinh thần, hiện hữu chiếm tỉ lệ 

thấp hơn trong các văn bản hành chính được khảo sát cho thấy đặc trưng riêng 

của văn bản hành chính là ít hoặc không mang tính cảm tính của quá trình tinh 

thần; không mang tính chủ quan, cá nhân của một người cụ thể mà tiếng nói 

trong văn bản là tiếng nói mang tính khuôn mẫu, tính quy phạm, tính nghi thức, 

tiếng nói đại diện cho tập thể. Việc mô tả các thuộc tính của các hành thể trong 

quá trình quan hệ cũng ít diễn ra trong văn bản hành chính bởi lẽ văn bản hành 

chính là những mệnh lệnh hành chính, những quyết định, những thông tin trao 

đổi giao dịch chứ không phải là sự mô tả giải thích cho từng thuộc tính của từng 

đối tượng. Kiểu quá trình nằm ở đường biên của quá trình vật chất, quá trình 

tinh thần và quá trình phát ngôn là quá trình hành vi cũng ít được sử dụng trong 

văn bản hành chính bởi lẽ quá trình vật chất và quá trình phát ngôn đã chiếm 

ưu thế để cung cấp những thông tin thực hiện hoạt động quản lí nhà nước. 

Có thể thấy rằng, một trong những điểm làm cho văn bản hành chính 

khác với các thể loại văn bản khác là sự việc được phản ánh mang tính thực 

tiễn khách quan thông qua cái chung. Tiếng nói trong văn bản hành chính là 

tiếng nói của cơ quan, của tập thể chứ không phải là tiếng nói của cá nhân. Việc 

chọn quá trình nào để thể hiện tư tưởng quản lí phụ thuộc vào sự kiện trong 

thực tế, vào vấn đề, vào lĩnh vực và vào thời điểm ban hành văn bản. Các nội 
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dung thể hiện trong văn bản thực chất đó là những hoạt động liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước.  

2.2. Chức năng kinh nghiệm của diễn ngôn văn bản hành chính thể 

hiện qua hiện tượng danh hoá 

2.2.1. Danh hóa và hiện tượng danh hoá trong tiếng Việt 

Chuyển loại là một hiện tượng khá phổ biến trong các ngôn ngữ. Đó là 

hiện tượng một từ vốn thuộc từ loại này được biến đổi thành một từ loại khác 

hoặc được sử dụng trong vai trò một từ loại khác. Danh hóa chính là một trong 

các phương thức chuyển loại như thế.  

Tùy thuộc vào các ngôn ngữ, danh hóa có thể được nhận diện qua những 

dấu hiệu ngữ pháp - ngữ nghĩa khác nhau. Với các ngôn ngữ biến hình, đó là 

các yếu tố hình thái học (như trong tiếng Anh có các yếu tố: the, that, the fact 

that và các hậu tố: -ing, -tion, -ness, -er, -ment, -ance, ity, -or, -y, -al…). Với 

một ngôn ngữ không biến hình như tiếng Việt, danh hóa được thực hiện thông 

qua sự xuất hiện của một yếu tố ngữ pháp chuyên dùng (sau đây xin gọi là các 

“yếu tố danh hóa”) đi kèm như cái, sự, việc, cuộc… (cái đẹp, sự lo lắng, cuộc 

đấu tranh, việc học tập…), hay đơn giản là qua cách dùng một động từ, tính từ 

với đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một danh từ.  

Theo Diệp Quang Ban, “danh hóa (nominalization) là quá trình cấu tạo 

danh từ từ một từ thuộc từ loại khác” [5, tr.162]. 

Có thể hiểu, danh hóa là một phương thức ngữ pháp dùng để biến đổi 

một động từ, một tính từ hoặc một mệnh đề thành một danh từ hoặc một tổ hợp 

danh từ bằng cách kết hợp động từ, tính từ hay mệnh đề ấy với một yếu tố danh 

hóa nhất định. 

Khi khảo sát về từ loại tiếng Việt, các nhà Việt ngữ học thường gặp hiện 

tượng là có những từ có thể được dùng với tư cách ngữ pháp của từ loại này 

nhưng với những đặc tính ngữ nghĩa - ngữ pháp của từ loại khác. Tuy nhiên, 

nhiều nghiên cứu cho thấy, danh hóa trong tiếng Việt không phải chỉ là một 

hiện tượng chuyển loại đơn thuần mà còn có những giá trị về mặt từ vựng, ngữ 



64 

nghĩa, phong cách… 

Trên bình diện từ vựng - ngữ nghĩa, nhiều ý kiến cho rằng danh hóa còn 

là một trong những phương thức cấu tạo từ. Hồ Lê đã khẳng định: “Sự chuyển 

loại là một phương thức cấu tạo từ, có khả năng tạo từ mới trên cơ sở từ đã có, 

bằng cách giữ nguyên vỏ âm của từ cũ, tạo ra một nghĩa mới có mối quan hệ 

lô-gích nội tại nhất định với nghĩa của từ cũ, và đưa vào những đặc trưng ngữ 

pháp khác với đặc trưng ngữ pháp của từ cũ... và giữa nghĩa của từ ấy với nghĩa 

của từ được chuyển loại chỉ có một sự liên hệ duy nhất” [48, tr.164]. Theo Lê 

Biên, “Ở tiếng Việt, chuyển loại diễn ra là do sự thay đổi cách thức phản ánh 

của người Việt, chứ không phải là sự thay đổi đối tượng phản ánh. Đó là sự 

thay đổi cấu trúc sở biểu của từ” [7, tr.178]. 

Từ góc nhìn phong cách học, danh hóa được quan tâm bởi vai trò của nó 

trong các phong cách chức năng khác nhau. Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa 

[46, tr.72] đã đề cập tới tính chất danh từ của lời nói hành chính công vụ trong 

đó có sự danh hóa khi bàn về đặc điểm ngôn ngữ của văn bản thuộc phong cách 

hành chính - công vụ trong tiếng Việt. Tác giả cũng đã đề cập đến việc danh 

hóa có vai trò quan trọng trong việc tạo ra tính chính xác cho văn bản.  

Hoàng Tất Thắng (2021) khi nghiên cứu về loại từ trong các phong cách 

ngôn ngữ tiếng Việt cho rằng: “Trong các phong cách ngôn ngữ như khoa học, 

hành chính – sự vụ và chính luận, sau các từ sự, cuộc và việc, nói chung, là 

những từ biểu thị các hành động, tính chất thuộc lĩnh vực chính trị xã hội, sản 

xuất kinh doanh hoặc nghiên cứu khoa học…” [65, tr.67]. Chúng tôi đồng quan 

điểm với Hoàng Tất Thắng khi ông kết luận: “Các loại từ sự, việc, cuộc trong 

các phong cách ngôn ngữ này có một chức năng chung là danh hoá (hay sự vật 

hoá) các hành động, tính chất, làm cho các từ được danh hoá mang tính khái 

quát cao, khách quan, không mang sắc thái biểu cảm” [65, tr.67]. 

Khi nghiên cứu từ loại danh từ trong tiếng Việt, Đinh Văn Đức [23] đã 

chỉ ra rằng, những danh từ không chỉ sự việc (như việc làm, đóng góp, thắng 

lợi...) thực chất là sản phẩm của một cách thức phản ánh của người bản ngữ, là 
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sự “sự vật hóa” một hành động trong quá trình tri giác của người bản ngữ, gắn 

cho nó mối quan hệ khác như trừu tượng hóa và hình dung nó như một sự việc. 

Như vậy, ý nghĩa của danh từ là sản phẩm của quá trình danh hóa là ý nghĩa 

ngữ pháp. Loại ý nghĩa này được gọi là “ý nghĩa phi sự vật”, nó cùng với ý 

nghĩa sự vật làm thành ý nghĩa thực thể của danh từ. Đinh Văn Đức [23, tr.40] 

đã kết luận: “Ý nghĩa phi sự vật cùng với ý nghĩa sự vật làm thành ý nghĩa thực 

thể của danh từ là ý nghĩa thuần túy ngữ pháp, nó xuất hiện do mối quan hệ 

giữa các khái niệm trong tư duy của người bản ngữ (nghĩa là thuộc về phạm trù 

cách thức phản ánh chứ không phải đối tượng phản ánh...)”.  

Theo Đinh Văn Đức [23, tr.46] danh hóa trong tiếng Việt có thể được 

thực hiện theo hai phương thức chính: 

Thứ nhất, mỗi động từ, tính từ trong tiếng Việt có khả năng có một danh 

từ tương ứng bằng cách kết hợp với một yếu tố ngữ pháp chuyên dùng như: 

“việc”, “sự”, “cái”, “nỗi”, “niềm” … 

Thứ hai, danh hóa các động từ và tính từ trên cách dùng và giữ nguyên 

vỏ ngữ âm của từ. Ví dụ, “thắng lợi” là động từ và tính từ trong trường hợp: 

“Chúng ta đang thắng lợi” hoặc “Chúng ta (hoàn toàn) rất thắng lợi (việc này)”. 

Nhưng trong trường hợp “thắng lợi của chúng ta là rất to lớn” thì nó lại trở 

thành danh từ, tức là đã được danh hóa. Phương thức danh hóa này là sử dụng 

một định ngữ sở hữu đằng sau nó, vì đây là một phương thức để danh hóa một 

động từ hoặc tính từ mà không dùng đến những từ công cụ để dẫn xuất. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngôn ngữ học hiện đại, danh hóa 

hiện đang được xem xét theo những vai trò, chức năng mới: là một hiện tượng 

ngữ pháp mang tính ẩn dụ (ẩn dụ ngữ pháp, sản phẩm của quá trình ý niệm hóa, 

theo quan niệm của ngôn ngữ học tri nhận) hay một hiện tượng ngữ pháp có 

giá trị kinh nghiệm (theo lí thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống)… Nghiên 

cứu danh hóa như một quá trình ý niệm hóa, hay như một hiện tượng ngữ pháp 

có giá trị kinh nghiệm trong văn bản hành chính là một hướng đi cần thiết và 

hữu ích cho việc làm sáng tỏ đặc điểm ngôn ngữ diễn ngôn văn bản hành chính. 
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2.2.2. Danh hóa trong diễn ngôn văn bản hành chính 

Ẩn dụ ngữ pháp là một trong những hiện tượng ngôn ngữ được Halliday 

giới thiệu trong công trình nghiên cứu về ngữ pháp chức năng hệ thống của 

ông. Ẩn dụ ngữ pháp thể hiện qua hai kiểu cơ bản là ẩn dụ tư tưởng và ẩn dụ 

liên nhân. Trong ẩn dụ ở bình diện tư tưởng, theo Halliday: “Danh hóa là một 

nguồn lực đơn lẻ mạnh mẽ nhất để tạo ẩn dụ ngữ pháp. Bằng phương tiện này, 

các quá trình (tạo lời tương thích bằng các động từ) (…) được tạo lời lại thông 

qua ẩn dụ thành các danh từ; thay vì đóng chức năng là Quá trình hay Thuộc 

tính trong cú, chúng đóng chức năng Sự vật trong cụm danh từ” [90, tr.624-

625]. Trong ẩn dụ danh hóa, một câu đơn được đóng gói trong một vài ý tưởng 

trừu tượng phức tạp và một câu dài trở nên dày đặc về mật độ từ vựng. Do đó, 

danh hóa sẽ làm giảm các yếu tố ngôn ngữ và tăng độ đậm đặc của thông tin. 

Danh hóa là một trong những phương thức thể hiện chức năng phản ánh 

kinh nghiệm trong phân tích diễn ngôn. Xuất phát từ những đặc điểm của ngôn 

ngữ văn bản hành chính là tính chính xác mạch lạc, tính khuôn mẫu, tính 

nghiêm túc, khách quan, tính phổ thông đại chúng, qua khảo sát, chúng tôi thấy 

nổi bật lên hiện tượng danh hóa. Hiện tượng này xuất hiện tương đối nhiều 

trong văn bản hành chính. 

Để làm rõ vị trí và chức năng của danh hóa trong văn bản hành chính, 

chúng tôi khảo sát, thống kê danh hóa trong 288 văn bản hành chính thông 

thường cấp địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng với 6 loại 

văn bản hành chính là: quyết định, công văn, kế hoạch, báo cáo, thông báo, tờ 

trình từ năm 2016 đến năm 2018. Kết quả như sau: 

Bảng 2.4: Thống kê ngữ liệu danh hóa 

TT 

Loại 

văn 

bản 

Số 

lượng 

văn bản  

Số 

lượng 

danh 

hoá  

Vị trí 

Trích 

yếu ND 

CV 

Trích 

yếu ND 

VBCTL 

Căn 

cứ 
Nội dung 

1 KH 48 157 0 6 0 151 
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2 BC 48 120 0 7 0 113 

3 CV 48 105 48 0 0 57 

4 QĐ 48 104 0 35 47 22 

5 TB 48 82 0 32 0 50 

6 TTr 48 69 0 21 0 48 

Tổng 288 637 48 101 47 441 

Tỉ lệ %   7,5 15,9 7,4 69,2 

 Về số lần xuất hiện của danh hóa trong văn bản hành chính qua ngữ liệu 

khảo sát, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.5: Thống kê số lần xuất hiện của danh hóa 

TT Loại văn bản  
Số lượng văn 

bản  

Số lượng 

danh hoá  

Số lần xuất hiện/ 1 

văn bản  

1 Kế hoạch 48 157 3,27 lần 

2 Báo cáo 48 120 2,5 lần 

3 Công văn 48 105 2,18 lần 

4 Quyết định 48 104 2,16 lần 

5 Thông báo 48 82 1,7 lần 

6 Tờ trình 48 69 1,43 lần 

Tổng 288 637 2,21 lần 

Về số lượng danh hóa với việc và với sự, kết quả như sau: 

Bảng 2.6: Thống kê số lượng danh hóa với việc, sự 

TT 
Yếu tố kết 

hợp  

Số 

lượng 

danh 

hoá  

Tỉ lệ 

danh 

hoá 

%  

Vị trí  

Trích 

yếu 

ND 

CV 

Trích 

yếu ND 

VBCTL 

Căn 

cứ 

Nội 

dung 

1 Việc 623 98 48 101 47 429 

2 Sự 14 2 0 0 0 12 

Tổng 637 100 48 101 47 441 
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Qua ngữ liệu được khảo sát, chúng tôi nhận thấy rằng tần số xuất hiện 

của danh hóa trong văn bản hành chính khá thường xuyên. Nó xuất hiện trung 

bình khoảng 2,21 lần trong mỗi văn bản, trong đó chủ yếu là danh hóa với việc 

(chiếm 98% trong tổng số danh hóa khảo sát). Chúng tôi xin dẫn ra một số ví 

dụ cụ thể về danh hóa với việc:  

Ví dụ 32: Văn phòng - Thống kê xã giúp UBND thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; [QN.15.07]. 

Ví dụ 33: Việc chấp hành thực hiện theo Quyết định là một trong các nội 

dung về thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Nam [QN.15.07]. 

Ví dụ 34: Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo 

đảm ATTP phải đồng bộ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mỗi cơ quan, tổ chức [ĐN.17.96]. 

Ví dụ 35: Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm 

nhập lậu, gian lận thương mại [ĐN.17.96]. 

Ví dụ 36: Vì vậy đề nghị Hội LHPN phường cần tập trung quản lý chặt 

chẽ, hướng dẫn việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao nhất và chỉ đạo các tổ 

vay vốn thực hiện nghiêm túc quy trình thu hồi lãi, thu hồi vốn [ĐN.16.68]. 

Bên cạnh danh hóa với việc, trong văn bản hành chính chúng tôi còn thấy 

có sự xuất hiện của danh hóa với sự. So với việc, danh hóa với sự xuất hiện rất 

ít, chiếm tỉ lệ 2% trong tổng số danh hóa khảo sát. Sau đây là một số ví dụ danh 

hóa với sự: 

Ví dụ 37: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo 

an ninh, trật tự trong tình hình mới [QN.18.129]. 

Ví dụ 38: Sự chỉ đạo điều hành trên một số lĩnh vực còn bộc lộ những 

yếu kém, chưa tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt [QN.17.109]. 

Từ ngữ liệu khảo sát, chúng tôi nhận thấy danh hóa trong văn bản hành 

chính có những đặc điểm sau: 
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Thứ nhất, danh hóa xuất hiện hầu hết trong các văn bản hành chính thông 

thường với tần suất 2,21 lần/ 1 văn bản. Việc xuất hiện nhiều trong văn bản 

hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng. Danh hóa là một trong những phương 

thức thể hiện chức năng phản ánh kinh nghiệm. Chính danh hóa đã phản ánh, 

làm nổi bật các quá trình và đẩy quá trình vào hậu cảnh từ đó chức năng phản 

ánh kinh nghiệm được bộc lộ rõ hơn. Việc quản lí, việc tổ chức, việc xem xét 

đánh giá, việc đề nghị yêu cầu… là những việc thực hiện thường xuyên trong 

hoạt động quản lí nhà nước và nó được thể hiện qua các văn bản hành chính. 

Thứ hai, qua bảng 2.5 chúng tôi thấy rằng, tần số xuất hiện của danh hóa 

trong văn bản Kế hoạch là nhiều nhất (3,27 lần/ 1 văn bản), tiếp đó là Báo cáo 

(2,5 lần/ 1 văn bản), tiếp theo nữa là Công văn và Quyết định (2,18 và 2,16 lần/ 

1 văn bản), thấp hơn là Thông báo (1,7 lần /1 văn bản) và cuối cùng là Tờ trình 

(1,43 lần /1 văn bản). Trong ngữ liệu mà chúng tôi khảo sát cũng có một số văn 

bản kế hoạch, quyết định, báo cáo, tờ trình không có danh hóa, nhưng số văn 

bản không có danh hóa là rất ít 5/288 (1,7%); trong đó, công văn là loại văn 

bản có 100% danh hóa. Việc tần số xuất hiện của danh hóa trong Kế hoạch cao 

hơn các loại văn bản hành chính khác cũng là điều dễ lí giải bởi Kế hoạch là 

văn bản dùng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp tiến 

hành một lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của nhà nước hoặc của từng ngành, cơ 

quan, đơn vị. Theo nguyên tắc, khi kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt thì bắt buộc các cơ quan, đơn vị hữu quan triển khai thực hiện và hoàn 

thành đúng thời hạn. Kế hoạch đề ra (hoặc được giao) có được hoàn thành tốt 

và đúng thời hạn hay không là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ được giao của một cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, nội dung kế hoạch 

phải ngắn gọn, thông tin phải đầy đủ, cụ thể, rõ ràng và có tính khả thi để tạo 

thuận lợi cho việc nghiên cứu, thực hiện. Việc sử dụng danh hóa trong văn bản 

Kế hoạch góp phần nhấn mạnh những trọng tâm thông tin cần thể hiện trong 

văn bản. 
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Thứ ba, về vị trí của các danh hóa, trong 637 danh hóa khảo sát từ 288 

văn bản, chúng tôi thấy rằng, số danh hóa nằm ở nội dung của văn bản là nhiều 

nhất (441/637, chiếm tỉ lệ 69,2 %); tiếp đến là danh hóa ở trích yếu nội dung 

của văn bản có tên loại (101/637, chiếm tỉ lệ 15,9 %); danh hóa ở trích yếu nội 

dung công văn là 48/637, chiếm tỉ lệ 7,5 % và danh hóa ở phần căn cứ để ban 

hành quyết định là 47/637, chiếm tỉ lệ 7,4 %. Lí giải cho việc danh hóa xuất 

hiện nhiều nhất trong phần nội dung của văn bản, chúng tôi cho rằng, toàn bộ 

thông tin mà các cơ quan ban hành văn bản muốn thể hiện để thực hiện mục 

đích quản lí đều được thể hiện ở toàn bộ nội dung văn bản, bởi vậy đây là phần 

chiếm dung lượng câu từ lớn nhất trong văn bản. Vì thế, danh hoá xuất hiện 

nhiều ở phần này để thực hiện các chức năng của ngôn ngữ văn bản quản lí 

hành chính nhà nước.  

Thứ tư, khảo sát 288 văn bản thì có 147 văn bản trong phần trích yếu nội 

dung có xuất hiện của danh hóa, chiếm hơn 50%. Trích yếu nội dung của văn 

bản hành chính là vấn đề chính, là cốt lõi, là nội dung trọng tâm của văn bản. 

Khi tiếp nhận một văn bản hành chính, quan tâm đầu tiên của người tiếp nhận 

là xem trích yếu nội dung của văn bản. Vì vậy, việc sử dụng danh hóa tại trích 

yếu nội dung văn bản nhằm nhấn mạnh nội dung quyết định về việc gì, thông 

báo về việc gì, báo cáo về việc gì, trình việc gì, hay trao đổi giao dịch, đôn đốc 

nhắc nhở về việc gì… để đối tượng tiếp nhận dễ dàng tiếp nhận đúng được nội 

dung chính của văn bản. 

Thứ năm, so sánh tần số xuất hiện giữa danh hóa với việc và danh hóa 

với sự trong ngữ liệu văn bản hành chính mà chúng tôi khảo sát. Chúng tôi thấy 

rằng, đa số danh hóa trong văn bản hành chính là danh hóa với việc (98%), rất 

ít danh hóa với sự (2%). Việc liên quan đến vấn đề, đến sự việc; sự liên quan 

đến sự tình. Văn bản hành chính là phương tiện giao tiếp, là phát ngôn chính 

thức của các cơ quan nhằm ban hành mệnh lệnh hoặc giải quyết công việc. 

Ngôn ngữ trong văn bản phải hết sức nghiêm túc, đó là ngôn ngữ của lí trí. Và 

tính nghiêm túc, lí trí được coi như một dấu hiệu đặc biệt của văn bản hành 
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chính. Đối với văn bản thuộc các phong cách khác như văn bản nghệ thuật, văn 

bản chính luận, văn bản báo chí... thì hình thức, kết cấu của văn bản phụ thuộc 

vào ý tưởng riêng của tác giả. Với văn bản hành chính, điều này không được 

phép. Văn bản hành chính phải được soạn thảo theo một khuôn mẫu nhất định 

do Nhà nước quy định. Tính khuôn mẫu của ngôn ngữ văn bản hành chính giúp 

cho người thực hiện văn bản dễ tiếp nhận nội dung thông tin, biết chỗ nào là 

quan trọng cần chú ý, chỗ nào có thể lướt qua. Như vậy, có thể thấy danh hóa 

với sự phù hợp trong những văn bản nội dung chứa sắc thái biểu cảm hơn là 

văn bản hành chính, vì vậy mà trong văn bản hành chính xuất hiện rất ít danh 

hóa với sự và hầu như không có danh hóa với cuộc, nỗi, niềm. Điều này thể 

hiện rõ yêu cầu trung tính về sắc thái biểu cảm trong văn bản hành chính cũng 

như yêu cầu về tính khuôn mẫu trong văn bản hành chính. Trong văn bản hành 

chính, người ta ban hành quyết định về việc gì, xây dựng kế hoạch về việc gì, 

báo cáo về việc gì… chứ không ban hành quyết định về sự gì, xây dựng kế 

hoạch về sự gì và cũng không báo cáo về sự gì. 

Thứ bảy, việc sử dụng danh hóa trong văn bản hành chính là phương thức 

rất hiệu quả, vừa tiết kiệm được ngôn ngữ, vừa đảm bảo nguyên tắc đơn giản 

và dễ hiểu của văn bản hành chính. Văn bản hành chính cần có những khái quát 

hóa, trừu tượng hóa, không nên quá cụ thể hoá, chi li, chi tiết. Danh hóa có tác 

dụng cung cấp thông tin ngắn gọn, chính xác nhất cho người nhận văn bản. 

Thông tin này chỉ rõ đối tượng chỉ đạo hành động và chỉ đạo theo phương thức 

nào để việc thực hiện được nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn.  

2.3. Tiểu kết chương 2 

Trong chương này, chúng tôi áp dụng mô hình chuyển tác, các kiểu quá 

trình của Halliday để nghiên cứu hệ thống chuyển tác trong văn bản hành chính. 

Chúng tôi đã khảo sát, miêu tả, phân tích các kiểu quá trình trong diễn ngôn 

văn bản hành chính cấp địa phương của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. 

Trong diễn ngôn văn bản hành chính, quá trình phát ngôn chiếm tỷ lệ cao nhất 

bởi quá trình phát ngôn cung cấp những thông tin cần thiết trong hoạt động 
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quản lí nhà nước. Việc phản ánh kinh nghiệm thực tế, phản ánh thông tin một 

cách chính xác và khách quan là đặc điểm nổi bật của văn bản hành chính. Bên 

cạnh quá trình phát ngôn là quá trình vật chất chiếm tỉ lệ cao thứ 2 trong các 

kiểu quá trình. Quá trình vật chất chiếm tỉ lệ cao bởi lẽ quá trình này tồn tại phổ 

biến mà qua đó giúp người soạn thảo văn bản tái tạo, lột tả được bức tranh sinh 

động của hiện thực. Tần số xuất hiện của quá trình vật chất cao cho thấy đặc 

trưng của văn bản hành chính là trần thuật, khái quát những vấn đề đang diễn 

ra hoặc được thực hiện trong thế giới vật chất bên ngoài.  

Bên cạnh đó, để làm rõ chức năng phản ánh kinh nghiệm trong diễn ngôn 

văn bản hành chính, ở chương này, chúng tôi còn khảo sát, miêu tả, phân tích 

hiện tượng danh hoá. Có thể thấy rằng, việc sử dụng danh hóa trong diễn ngôn 

văn bản hành chính là phương thức rất hiệu quả, đưa được một lượng thông tin 

lớn vào thành phần tham tố của quá trình, trên cơ sở đó giữ được cấu trúc chính 

của câu, mặt khác, nó đảm bảo được nguyên tắc chính xác nhưng đơn giản, dễ 

hiểu của văn bản hành chính. 
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Chương 3  

CHỨC NĂNG LIÊN NHÂN CỦA DIỄN NGÔN  

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

Có thể thấy rằng, ưu điểm của ngữ pháp chức năng so với ngữ pháp 

truyền thống là ở chỗ nó phản ánh được khía cạnh xã hội và tính chất động của 

ngôn ngữ, đặt ngôn ngữ trong bối cảnh xã hội và chú trọng vào chức năng giao 

tiếp của ngôn ngữ. Trong một giao tiếp cụ thể, để thực hiện được các ý định 

giao tiếp của mình, người nói cần thiết phải bộc lộ mình qua ngôn ngữ với một 

thái độ trung thực. Nghĩa là, người nói phải thể hiện được các đặc điểm về cá 

nhân, giai tầng xã hội mà mình thuộc về, vùng ngữ vực mà mình và giai cấp 

mình sử dụng. Điều này cho thấy được chức năng liên nhân của diễn ngôn. 

Chức năng này là thứ nghĩa có hình thức như một sự tác động để xác lập quan 

hệ giữa người nói và người nghe. Chức năng liên nhân được bộc lộ qua những 

nhận định, những câu hỏi, những đề nghị, những mệnh lệnh, kèm theo những 

tình thái nhất định. Đây là chức năng mang tính xã hội rõ nhất, vì bản chất ngôn 

ngữ, suy cho cùng, là làm mối dây liên hệ giữa người với người trong một cộng 

đồng đã được xác định. Trong chương này, để làm rõ chức năng liên nhân của 

diễn ngôn văn bản hành chính, chúng tôi khảo sát, phân tích xưng hô trong diễn 

ngôn văn bản hành chính và lực ngôn trung trong diễn ngôn văn bản hành chính. 

3.1. Chức năng liên nhân của diễn ngôn văn bản hành chính thể hiện 

qua từ ngữ xưng hô 

3.1.1. Xưng hô và các chức năng của từ ngữ xưng hô trong giao tiếp 

3.1.1.1. Xưng hô trong giao tiếp 

Trong đời sống xã hội, giao tiếp là cách để con người trao đổi thông tin 

với nhau. Đối với giao tiếp, xưng hô là một phần không thể thiếu. Xưng hô là 

phương thức con người tự xưng mình và gọi người khác khi giao tiếp.  

Đỗ Hữu Châu cho rằng: “Phạm trù xưng hô hay phạm trù ngôi bao gồm 

những phương tiện chiếu vật nhờ đó người nói tự quy chiếu, tức tự đưa mình 



74 

vào diễn ngôn (tự xưng) và đưa người giao tiếp với mình (đối xưng) vào diễn 

ngôn. Như thế, phạm trù ngôi thuộc quan hệ vai giao tiếp ngay trong cuộc giao 

tiếp đang diễn ra với điểm gốc là người nói” [12, tr.73]. Theo Nguyễn Văn 

Khang: “xưng hô hay xưng gọi là thuật ngữ dùng để chỉ sự tự gọi tên mình 

(xưng) và gọi tên người khác (hô)” [44, tr.361]. Theo Từ điển tiếng Việt: “Xưng 

là: (1) Tự gọi mình là gì đó khi nói với người khác, biểu thị tính chất mối quan 

hệ giữa mình với người ấy; (2) Tự nhận cho mình một danh hiệu cao quý nào 

đó và tuyên bố để mọi người biết; (3) Tự nói ra những điều về bản thân mình 

cho người khác biết” [88, tr.1486-1487]; “Hô là: cất tiếng cao, to thành lời rất 

ngắn gọn để ra lệnh, thúc giục hoặc biểu thị yêu cầu, quyết tâm, v.v. [88, tr.590]; 

“Xưng hô là: tự xưng mình và gọi người khác là gì đó khi nói với nhau để biểu 

thị tính chất của mối quan hệ với nhau” [88, tr.1487]. 

Xưng hô là một bộ phận của diễn ngôn, là một thành tố không thể vắng 

mặt trong quá trình giao tiếp. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng “xưng” 

là tự gọi mình là gì đó khi giao tiếp, biểu thị tính chất mối quan hệ giữa mình 

với đối tượng giao tiếp; còn “hô” là gọi đối tượng giao tiếp với mình là gì đó, 

biểu thị tính chất mối quan hệ giữa mình với đối tượng giao tiếp ấy. 

Xưng hô là hành động diễn ra thường xuyên, liên tục trong các diễn ngôn, 

trong những lượt lời của những đối tượng tham gia giao tiếp. Khi nhân vật giao 

tiếp lựa chọn một từ ngữ xưng hô nào đó để xưng hô, thì ngay lúc đó nhân vật 

giao tiếp đã xác định và bị lệ thuộc vào cái khung quan hệ do chính từ xưng hô 

mang lại. Xưng hô gắn liền với các nhân tố giao tiếp như: nhân vật giao tiếp, 

nội dung giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, cách thức giao tiếp, mục đích giao tiếp. 

Theo chúng tôi: “Xưng” là tự gọi mình, gọi cơ quan mình là gì đó khi 

giao tiếp với người khác, cơ quan khác; biểu thị mối quan hệ trong giao tiếp. 

“Hô” là gọi người giao tiếp với mình, gọi cơ quan giao tiếp với cơ quan mình 

là gì đó; biểu thị mối quan hệ giữa mình với người khác, cơ quan mình với cơ 

quan khác khi giao tiếp. Trong giao tiếp hành chính, “xưng hô” là tự gọi tên cơ 

quan mình và gọi tên cơ quan khác là gì đó khi giao tiếp; biểu thị mối quan hệ 
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giữa cơ quan mình với cơ quan ấy.  

3.1.1.2. Các chức năng của từ ngữ xưng hô trong giao tiếp 

Các chức năng của từ ngữ xưng hô trong giao tiếp được thể hiện ở nhiều 

phương diện. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của việc nghiên cứu về văn bản hành 

chính, chúng tôi chỉ đề cập đến hai phương diện chủ yếu có liên quan là chức 

năng định vị và chức năng thể hiện quan hệ liên nhân của từ ngữ xưng hô. 

a) Chức năng định vị của từ ngữ xưng hô 

Theo Đỗ Việt Hùng: “định vị là xác định vị trí của vật được nói tới theo 

một phương diện nào đó và theo một điểm gốc nào đó để giúp người nhận phân 

biệt vật đó với các vật khác” [40, tr. 37]. Cũng theo tác giả: “trong hoạt động 

giao tiếp các nhân vật luân phiên đổi vai cho nhau: vai người phát và vai người 

nhận. Định vị ngôi là định vị theo vai giao tiếp theo điểm gốc là người phát. 

Người phát tự đưa mình vào diễn ngôn thông qua các từ ngữ chỉ ngôi thứ nhất 

và đưa người nhận vào diễn ngôn thông qua các từ chỉ ngôi thứ hai. Các từ ngữ 

có chức năng xác định sự vật (chủ yếu là người) được nói đến theo vai giao tiếp 

là những biểu thức ngôn ngữ định vị ngôi” [40, tr. 37]. Đỗ Việt Hùng đã chỉ ra 

rằng: “bên cạnh các từ xưng hô chân thực, tiếng Việt còn sử dụng các danh từ 

khác để xưng hô - những từ xưng hô lâm thời. Đảm nhận chức năng xưng hô 

lâm thời là các danh từ chỉ thân tộc: ông, bà, chú, bác, cô, cậu, anh, chị, em 

v.v.; danh từ chỉ nghề nghiệp, chức vụ: bác sĩ, thầy giáo, thủ trưởng, giám đốc, 

chủ tịch v.v.; các từ chỉ quan hệ xã hội: bạn v.v.” [40, tr. 38-39]. 

Cũng theo Đỗ Việt Hùng, các từ ngữ xưng hô tiếng Việt được sử dụng 

trong giao tiếp, ngoài tác dụng định vị ngôi còn có tác dụng định vị quan hệ xã 

hội giữa những người tham gia giao tiếp [40, tr.39]. 

Chức năng định vị của từ ngữ xưng hô có tác dụng tự bộc lộ vị thế của 

các nhân vật giao tiếp. Đó là vị thế trên, dưới, hoặc ngang bằng giữa các nhân 

vật giao tiếp. Để sử dụng từ ngữ xưng hô đúng, bản thân người giao tiếp cần 

định vị vị thế của mình đối với đối tượng giao tiếp. Việc định vị vị thế của mình 

trong giao tiếp có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn ngôn ngữ. Trong giao 
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tiếp hành chính, với cơ quan cấp trên diễn đạt khác, với cơ quan cấp dưới khác 

và với cơ quan ngang cấp khác. Định vị vị thế trong giao tiếp sẽ giúp lựa chọn 

ngôn ngữ đúng, từ đó giúp việc giao tiếp đạt hiệu quả cao.  

Để tiến hành giao tiếp thì đối tượng tham gia giao tiếp phải thiết lập được 

quan hệ giao tiếp. Vai giao tiếp là cương vị xã hội của một cá nhân hay tập thể 

nào đó mà họ giữ trong một hệ thống các quan hệ xã hội và được hình thành 

trong quá trình giao tiếp. Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội cho 

nên một người sẽ có nhiều vai khác nhau. Ví dụ: một lãnh đạo của một cơ quan 

A, có vai lãnh đạo khi giao tiếp trong cơ quan, nhưng là vai cấp dưới đối với 

cơ quan chủ quản, vai ngang cấp đối với những lãnh đạo của cơ quan ngang 

cấp với cơ quan anh ta. Bên cạnh việc ý thức về vai giao tiếp của mình, người 

tham gia giao tiếp phải nhận thức được vai giao tiếp của người đối thoại; tức là 

phải nhận thức được mình trong quan hệ với người khác và phải biết những đặc 

điểm về đối tượng giao tiếp như trình độ văn hóa, vị thế xã hội… để có những 

ứng xử phù hợp với đối tượng. Những yếu tố này chi phối đến việc sử dụng từ 

xưng hô. Việc định vị mình trong quá trình giao tiếp thể hiện ở cách sử dụng từ 

xưng hô. Trước một khách thể có vị thế cao hơn mình, chủ thể giao tiếp thường 

dùng từ xưng hô khác với người ở vị thế thấp hơn hay ngang bằng với mình. 

Điều này cũng được thể hiện trong văn bản hành chính. 

b) Chức năng thể hiện quan hệ liên nhân của từ ngữ xưng hô 

Nguyễn Văn Hiệp cho rằng, khoảng cách xã hội (social distance) chỉ mức 

độ gần gũi của các bên giao tiếp. Chẳng hạn, việc dùng các đại từ nhân xưng 

“mày”, “tao” hay dùng tên biệt hiệu (nickname) cho thấy mức độ thân mật, việc 

dùng các danh xưng chức vụ như “giáo sư”, “giám đốc”, “thiếu tướng” cho thấy 

mức độ quan cách, khách khí giữa các bên giao tiếp [32]. 

Vị thế xã hội tương đối (relative social status) cho biết các bên giao tiếp 

có ngang hàng với nhau hay không, xét về quyền lực hay mức độ hiểu biết về 

đối tượng, vấn đề đang được bàn luận. Chẳng hạn, quan hệ giữa cấp trên và cấp 

dưới trong cơ quan được xem là không ngang hàng (cấp dưới phục tùng cấp 
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trên). Hoặc trong các hành động ngôn từ (speech acts), vị thế xã hội tương đối 

được biểu thị qua việc ai là người hỏi, ai là người trả lời, ai là người được chọn 

chủ đề giao tiếp, điều khiển lượt lời, v.v. [32]. 

Chính từ ngữ xưng hô bộc lộ quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp (gần 

gũi hay cách biệt, ngang bằng vị thế hay chênh lệch, thân mật hay xa lạ…). 

Quan hệ liên nhân trong xưng hô thể hiện ở các phương diện như: quan hệ tôn 

ti trong gia tộc, quan hệ quyền thế hay vị thế trong xã hội và quan hệ kết liên 

trong xã hội. Trong văn bản hành chính, quan hệ tôn ti trong gia tộc hầu như 

không tồn tại. 

Quan hệ quyền thế hay vị thế là quan hệ ứng xử xã hội, tạo thành các vị 

thế trên dưới xếp thành theo trục dọc. Quan hệ này được đặc trưng bằng yếu tố 

quyền lực và tạo ra khoảng cách. Tuy nhiên, quan hệ quyền hay vị thế chỉ có 

tính tương đối vì có thể người này có vị thế cao hơn người kia nhưng lại thấp 

hơn một người khác, hoặc là trong hai người có thể người này có vị thế cao hơn 

người kia về phương diện này nhưng lại thấp hơn về phương diện khác.  

Có thể thấy rằng, chức năng định vị và chức năng thể hiện quan hệ liên 

nhân của từ ngữ xưng hô trong giao tiếp không tách bạch độc lập mà tích hợp 

với nhau. Việc tách ra từng chức năng chỉ có tính chất tương đối và là để tiện 

lợi cho nghiên cứu mà thôi. 

3.1.2. Xưng hô trong diễn ngôn văn bản hành chính 

3.1.2.1. Các cách xưng hô trong diễn ngôn văn bản hành chính  

Chúng tôi tiến hành khảo sát các cách “xưng” và “hô” trong 288 văn bản 

hành chính thông thường của Uỷ ban nhân dân các cấp tại tỉnh Quảng Nam và 

thành phố Đà Nẵng từ năm 2016 đến năm 2018, trong đó chúng tôi khảo sát 

ngữ liệu trên 6 loại văn bản hành chính được ban hành tương đối thường xuyên 

tại các cơ quan là: quyết định, công văn, kế hoạch, báo cáo, thông báo, tờ trình; 

mỗi loại chúng tôi khảo sát 48 văn bản.  

Trong quá trình khảo sát, về việc tính số lượng theo từng cách xưng hô, 

chúng tôi tính như sau:  
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- Như trong Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của 

Uỷ ban nhân dân phường Hoà Cường Bắc về việc đăng kí mua sắm hàng hoá 

tập trung, cụm “UBND phường Hoà Cường Bắc” xuất hiện 3 lần trong văn bản 

với tư cách “xưng” trong giao tiếp, thì trong bảng thống kê chúng tôi tính số 

lượng là 1/ 1 văn bản.  

- Như trong Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 

của UBND quận Thanh Khê về việc phân loại cán bộ phường năm 2016, điều 

cuối cùng về trách nhiệm thi hành Quyết định được thể hiện như sau:  

“Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Nội 

vụ quận, Chủ tịch UBND các phường, thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./.”  

“Hô” trong Quyết định này là: “Chánh văn phòng HĐND và UBND 

quận” (1), “Trưởng phòng Nội vụ quận” (2), “Chủ tịch UBND các phường” 

(3), “thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan” (4), chúng tôi tính số lượng là 4/ 

1 văn bản. 

Qua khảo sát, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 3.1: Thống kê “xưng” trong văn bản hành chính 

TT Cách xưng  
Số 

lượng  

Tỉ lệ 

% 
Ví dụ  

01 Tên cơ quan 201/288 

văn bản 

69,8 Uỷ ban nhân dân phường Tam 

Thuận; Uỷ ban nhân dân xã Đại Tân; 

Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà; Uỷ 

ban nhân dân huyện Núi Thành; Uỷ 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam… 

02 Chức vụ của 

người đứng 

đầu cơ quan 

87/ 288 

văn bản 

30,2 Chủ tịch UBND phường Hoà Quý; 

Chủ tịch UBND xã Trà Ka; Chủ tịch 

UBND quận Liên Chiểu; Chủ tịch 
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UBND huyện Nam Giang; Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Nam… 

 

Bảng 3.2: Thống kê “hô” trong văn bản hành chính 

TT Cách hô  Số lượng  Tỉ lệ % Ví dụ  

01 Tên cơ quan, đơn vị, 

tổ chức cụ thể 

347/288 

văn bản 

120,48 Uỷ ban nhân dân quận 

Hải Châu;  

02 Tên cơ quan, đơn vị, 

tổ chức nói chung 

291/288 

văn bản 

101, 04 Uỷ ban nhân dân các 

phường; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

03 Chức vụ của người 

đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, tổ chức cụ thể 

193/288 

văn bản 

67,01 Chủ tịch UBND thị trấn 

Nam Phước; Trưởng 

Phòng Nội vụ; Chánh 

Thanh tra; Trưởng phòng 

Kinh tế… 

04 Chức vụ của người 

đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, tổ chức nói 

chung 

289/288 

văn bản 

100,34 Chủ tịch UBND các xã thị 

trấn; Thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị 

05 Từ để hô gọi + Tên 

cá nhân 

95/288 

văn bản 

32,98 Bà Nguyễn Thị Chín 

06 Từ để hô gọi + Tên 

cá nhân + chức vụ 

79/288 

văn bản 

27,43 Đồng chí: Huỳnh Kim - 

Chủ tịch UBND phường; 

Ông: Nguyễn Ngọc Viên 

- Chủ tịch UBND xã; 

Ông: Nguyễn Đạo - 

Trưởng Công an xã 
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Bảng 3.3: Thống kê “xưng - hô” trong văn bản hành chính 

TT Cách xưng - hô  
Số 

lượng  
Tỉ lệ % Ví dụ  

01 Giữa cơ quan là 

UBND với cơ quan, 

đơn vị, tổ chức 

553/288 

văn bản 

192 Xưng - hô: Uỷ ban nhân 

dân huyện Quế Sơn - Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị 

trấn.  

02 Giữa cơ quan là 

UBND với lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị, tổ chức 

386/288 

văn bản 

134 Xưng - hô: Uỷ ban nhân 

dân xã Đại Cường - 

Trưởng Ban dân chính 

thôn. 

03 Giữa cơ quan là 

UBND với cá nhân  

115/288 

văn bản 

39,93 Xưng - hô: Uỷ ban nhân 

dân xã Đại Tân - Ông 

Trần Văn Khánh 

04 Giữa Chủ tịch UBND 

với cơ quan, đơn vị, tổ 

chức 

75/288 

văn bản 

26,04 Chủ tịch UBND thị trấn 

Thạnh Mỹ - Công an thị 

trấn Thạnh Mỹ 

05 Giữa Chủ tịch UBND 

với lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị, tổ chức 

96/288 

văn bản 

33,33 Xưng - hô: Chủ tịch 

UBND quận Thanh Khê - 

Trưởng Phòng Nội vụ 

quận. 

06 Giữa Chủ tịch UBND 

với cá nhân  

59/288 

văn bản 

20,48 Xưng - hô: Chủ tịch 

UBND phường Mân Thái 

- Ông Nguyễn Thành 

Long. 

Từ các bảng thống kê chúng tôi nhận thấy rằng, trong văn bản hành chính 

của UBND các cấp chính quyền địa phương, cách “xưng” tên cơ quan (69,8%) 

và cách “hô” tên cơ quan, đơn vị, tổ chức chiếm tỉ lệ cao nhất; đồng thời cặp 
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xưng - hô giữa cơ quan là UBND với cơ quan, đơn vị, tổ chức và cặp giữa cơ 

quan là UBND với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức là chiếm số lượng nhiều 

hơn. Các văn bản chúng tôi khảo sát là văn bản của Uỷ ban nhân dân, vì vậy 

chủ thể giao tiếp ở đây là UBND và lãnh đạo UBND là đương nhiên, chỉ khác 

nhau ở vai giao tiếp. Chức năng định vị và chức năng liên nhân của từ ngữ xưng 

hô trong văn bản hành chính thể hiện qua các vai giao tiếp trong từng văn bản 

và vị thế giao tiếp cũng thay đổi trong từng văn bản khác nhau. Cũng là “Uỷ 

ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn” nhưng trong văn bản gửi cho “Uỷ ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng” thì ở vai giao tiếp cấp dưới với cấp trên, nhưng trong 

văn bản gửi cho “Uỷ ban nhân dân phường Hoà Quý” thì ở vai giao tiếp cấp 

trên với cấp dưới.  

Qua các cách xưng hô trong văn bản hành chính, chúng tôi thấy rằng mối 

quan hệ liên nhân giữa các nhân vật giao tiếp trong văn bản hành chính không 

phải là mối quan hệ thân mật gần gũi như xưng hô trong quan hệ thân tộc mà 

là mối quan hệ công vụ, mối quan hệ có khoảng cách nhất định trong giao tiếp 

hành chính. Đây chính là đặc trưng của xưng hô trong văn bản hành chính.  

Đối với chức năng liên nhân, mối quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp 

trong văn bản hành chính của UBND các cấp chính quyền địa phương chủ yếu 

là mối quan hệ giữa tập thể với tập thể. Nếu có xuất hiện yếu tố cá nhân thì cá 

nhân đó cũng đại diện cho tập thể. Yếu tố cá nhân chỉ xuất hiện trong một số 

văn bản của UBND gửi cho đối tượng người dân cụ thể để giải quyết, trả lời… 

những sự việc có liên quan. 

Trong văn bản hành chính cấp địa phương có lúc xưng là Uỷ ban nhân 

dân, có lúc là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. Điều này phản ánh chế độ làm việc, 

nguyên tắc làm việc của Uỷ ban nhân dân. Uỷ ban nhân dân các cấp chính 

quyền địa phương vừa làm việc theo chế độ tập thể, vừa làm việc theo chế độ 

thủ trưởng. Vì vậy, thông thường đối với những văn bản giải quyết những vấn 

đề quan trọng, liên quan đến tất cả các đơn vị của cơ quan và phải thống nhất 

tất cả ý kiến của tập thể trong nội dung văn bản thì trong xưng thường sẽ xưng 
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theo kiểu tập thể (Uỷ ban nhân dân), còn đối với những văn bản ban hành nhằm 

giải quyết những vấn đề sự vụ đơn giản hàng ngày thì có thể xưng theo kiểu cá 

nhân đại diện cho tập thể (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân). 

3.1.2.2. Vai giao tiếp trong diễn ngôn văn bản hành chính  

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, từ ngữ xưng hô trong diễn ngôn văn 

bản hành chính có hai chức năng cơ bản là chức năng định vị và chức năng thể 

hiện quan hệ liên nhân. Hai chức năng này của từ ngữ xưng hô trong diễn ngôn 

văn bản hành chính không tách bạch độc lập mà tích hợp với nhau và được bộc 

lộ rõ nét ở các vai giao tiếp trong diễn ngôn văn bản hành chính. 

a) Từ ngữ xưng hô thể hiêṇ vai giao tiếp cấp trên đối với cấp dưới 

Trong giao tiếp hành chính, quan hệ vị thế phụ thuộc vào các yếu tố mang 

tính xã hội, đặc biệt là địa vị xã hội. Yếu tố này chi phối đến việc lựa chọn cách 

xưng hô của nhân vật giao tiếp. Đối với văn bản hành chính, vị thế giao tiếp có 

đặc điểm riêng, mang tính nghi thức. Ví dụ: Trong một công văn đề nghị, yêu 

cầu: “Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đề nghị Ủy ban nhân dân phường Điện 

Nam báo cáo nhanh về tình trạng thiệt hại sau bão lũ số 14”; hay một Quyết 

định cử cán bộ đi học: “Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng các đơn vị có liên quan 

và bà Nguyễn Thị A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này”... Ở đây, những 

quan hệ tôn ti trong gia tộc, những mối quan hệ liên cá nhân không được bộc 

lộ trong văn bản mà chỉ có mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới theo đúng 

quy định hành chính.  

Việc xưng hô trong diễn ngôn văn bản hành chính của cấp trên gửi cho 

cấp dưới thường được định danh bằng tên cơ quan hành chính, hoặc từ chỉ chức 

danh kết hợp với tên của cơ quan hành chính cấp trên (ở vai xưng) và tên cơ 

quan hành chính hoặc từ chỉ chức danh kết hợp với tên của cơ quan hành chính 

cấp dưới (ở vai hô). 

 Ví dụ:  

+ Ủy ban nhân dân phường Điện Ngọc với Văn phòng UBND phường;  

+ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với Giám đốc các sở, ban, ngành;  
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+ Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc với Trưởng phòng Nội vụ huyện.  

Có thể thấy rằng, vị thế xã hội trong văn bản hành chính không phải là 

nét đặc trưng tiêu biểu. Ngay cả khi là văn bản của cấp trên gửi cho cấp dưới 

thì tính hành chính cũng bộc lộ rất rõ. Cấu trúc chung của cách xưng hô là tên 

chức vụ cộng với tên đơn vị hành chính, hoặc tên đơn vị hành chính như đã nói 

ở trên. Vị thế của vai trên đối với vai dưới chỉ giới hạn trong phạm vi những 

văn bản hành chính của cơ quan có quyền lực cao hơn gửi cho cơ quan, đơn vị 

có quyền lực thấp hơn và thường được xưng bằng chức danh. 

Như vậy, trong văn bản hành chính, khi xem xét về vị thế giao tiếp của 

vai giao tiếp cấp trên đối với cấp dưới chúng tôi nhận thấy rằng vị thế đó thường 

phân biệt theo cấp bậc đã được quy định trong hệ thống cơ quan hành chính 

Nhà nước Việt Nam.  

b) Từ ngữ xưng hô thể hiêṇ vai giao tiếp cấp dưới đối với cấp trên 

Do tính pháp lí chi phối nên vị thế vai dưới đối với vai trên trong xưng 

hô ở văn bản hành chính cũng chỉ có tính chất như là sự tuân theo các cấp bậc 

cao - thấp, trên - dưới được quy định trong hệ thống hành chính Việt Nam. Nó 

khác với xưng hô trong đời sống xã hội. Vị thế xưng hô thể hiện vai giao tiếp 

của cấp dưới đối với cấp trên này sẽ chi phối việc sử dụng những từ ngữ khác 

trong văn bản để trình bày những đề nghị, những mong muốn được xem xét, 

được giải quyết hay những báo cáo để cấp trên nắm bắt. Từ đó, chức năng liên 

nhân được bộc lộ, liên quan đến nội dung giao tiếp, nhân vật giao tiếp trong 

văn bản hành chính. Các văn bản cần phải gửi đến đúng nơi và xưng hô phải 

mực thước. So với cách xưng hô trong giao tiếp xã hội thông thường, xưng hô 

trong văn bản hành chính sẽ có phạm vi hẹp hơn. Ví dụ: có hai đối tượng A và 

B, xét về mặt địa vị xã hội A là Chủ tịch UBND quận X, B là chuyên viên 

phòng Nội vụ quận X; xét về tuổi tác B lớn tuổi hơn A; xét về quan hệ gia đình 

thì B là bậc chú còn A là vai cháu. Tuy nhiên, khi cần trình bày một vấn đề 

bằng văn bản, như “Tờ trình” hoặc “Đơn xin đi học” ... thì B vẫn phải viết là 
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“Kính gửi Chủ tịch UBND quận X”, chứ không thể viết “Gửi cháu Nguyễn 

Văn A”.   

Rõ ràng, tính chất vị thế của vai dưới đối với vai trên được so sánh trong 

cặp đối xứng xưng hô xuất hiện ở diễn ngôn văn bản hành chính. Cặp đối xứng 

này được xét trên cơ sở chức vụ hành chính, vị trí công tác và chức năng của 

văn bản. Nó hoàn toàn minh họa cho tính hiệu lực của văn bản hành chính. 

c) Từ ngữ xưng hô thể hiêṇ vai giao tiếp ngang cấp 

Đặc điểm chung của xưng hô trong diễn ngôn văn bản hành chính là tính 

chuẩn mực. Trong văn bản hành chính, vị thế xã hội bộc lộ ở chỗ nếu là văn 

bản của các cấp có vi ̣ thế giao tiếp ngang hàng thì từ dùng xưng hô cũng thể 

hiện tính bình đẳng của công dân trước pháp luật. Thực tế khảo sát cho thấy, 

những từ xưng hô thể hiện vị thế ngang hàng thường có tính trung hòa cao. 

Vị thế ngang hàng trong xưng hô ở diễn ngôn văn bản hành chính còn 

được thể hiện ở chỗ bên phát và bên nhận ngang vai. Ví dụ, như xã A gửi cho 

xã B, huyện C gửi huyện D, ngành F gửi cho ngành Z… Tính ngang bằng trong 

trường hợp này được gọi là ngang bằng về vị thế xã hội giữa nơi phát và nhận 

văn bản. Ví dụ: trong công văn của Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải, quận 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng gửi Ủy ban nhân dân phường Hòa Quý, quận Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng, xưng là “Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải”, hô là “Ủy 

ban nhân dân phường Hòa Quý”, giữa Hòa Hải và Hòa Quý có sự ngang hàng 

về cấp chính quyền địa phương (cùng là cấp xã). Nhìn chung, vị thế ngang hàng 

trong cách xưng hô của văn bản hành chính là xưng theo nghi thức, đó là kiểu 

xưng lịch sự, có tính bắt buộc trong các nghi thức giao tiếp hành chính, là cách 

xưng hô quy phạm, có chuẩn mực hành chính. 

Giao tiếp trong văn bản hành chính có đặc thù ở chỗ đó không phải là 

một cuộc hội thoại mặt đối mặt mà là cuộc đối thoại thông qua văn bản. Thông 

thường, văn bản hành chính chứa đựng những thông tin cần thiết như thông tin 

thông báo, trao đổi giao dịch, ban hành mệnh lệnh, quyết định...  
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Qua khảo sát các văn bản hành chính, chúng tôi nhận thấy vị thế ngang 

hàng trong xưng hô được thể hiện trên những phương diện như: tính bình đẳng 

của công dân trước pháp luật cho nên sự xưng hô thường sử dụng các từ được 

pháp luật thừa nhận. Ví dụ: Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà - Uỷ ban nhân dân 

quận Cẩm Lệ; Uỷ ban nhân dân huyện Duy Xuyên - Uỷ ban nhân dân huyện 

Đại Lộc, Ủy ban nhân dân xã Đại Minh - Ủy ban nhân dân xã Đại Cường… 

Những từ và cụm từ này có tính định danh rõ ràng, cụ thể, chỉ đích danh đối 

tượng tạo lập và tiếp nhận văn bản. Bên cạnh đó, xưng hô trong văn bản hành 

chính có tính trung hòa cao. Điều này do đặc điểm của văn bản hành chính chi 

phối, đó là tính khuôn mẫu, tính quan phương. Trong văn bản hành chính các 

cá nhân, tổ chức, đơn vị thường phải đảm bảo tính pháp lí và hiệu lực của mình 

cho nên các từ dùng để xưng hô không có những từ chỉ quan hệ thân tộc. Thậm 

chí những từ thể hiện sự biểu cảm cá nhân cũng không được phép xuất hiện. 

3.2. Chức năng liên nhân của diễn ngôn văn bản hành chính thể hiện 

qua lực ngôn trung 

 3.2.1. Lực ngôn trung trong diễn ngôn 

Lực ngôn trung là thuộc tính của hành vi ngôn ngữ. Nó là lực ở lời, là 

tác động hầu như tức thì, buộc vai nói phải hồi đáp lại đối với hành động ở lời 

của người phát ngôn, là thành phần nội dung liên cá nhân của phát ngôn chứa 

hành động ở lời.  

Cao Xuân Hạo và nhóm tác giả cho rằng: “nói năng là một hoạt động 

giao tế. Một câu nói là một hành động xã hội có một công dụng nhất định. Khi 

nói ra một câu, ta thực hiện một hành động nhận định, nghĩa là xác lập một 

mệnh đề, nhưng đồng thời cũng thực hiện một hành động có mục tiêu giao tế 

nào đấy. Đó là một hành động ngôn trung” [29, tr. 387]. 

Trong cuốn Ngữ nghĩa học dẫn luận (Nguyễn Văn Hiệp dịch), John 

Lyons chỉ rõ: “nêu ra một nhận định, hay một sự xác nhận thì không phải là 

thực hiện một hành động tạo lời kiểu này chứ không phải là kiểu nọ; đó là sự 

thực hiện một hành động tạo lời mà sản phẩm của nó tức một hiện dạng - phát 
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ngôn mang một lực ngôn trung (illocutionary) này chứ không phải là một lực 

ngôn trung khác” [93, tr.259]. 

“Vào những năm 50, 60 của thế kỉ XX, Austin (1962) đã chỉ trích các 

nhà triết học và ngôn ngữ học cùng thời khi họ quan niệm rằng chức năng được 

ưu tiên quan tâm hàng đầu của ngôn ngữ là chức năng miêu tả, hay chức năng 

xây dựng những nhận định có thể đánh giá đúng hay sai. Austin đã chỉ ra một 

khía cạnh nghĩa quan trọng khác, nếu không nói là quan trọng nhất của câu nói: 

đó là nghĩa liên nhân (interpersonal meaning), hay nghĩa tương tác xã hội. Đối 

với Austin, “nói” là một loại hành động, hành động bằng lời” (dẫn theo Nguyễn 

Văn Hiệp [31], tr. 291). 

Theo Nguyễn Văn Hiệp, cốt lõi lí thuyết của Austin có thể được gói gọn 

trong một câu “Nói là hành động”. Dĩ nhiên, các hành động ngôn từ bao giờ 

cũng đặt trong khuôn khổ những thiết chế và những quy ước xã hội đã được 

chấp thuận bởi các thành viên [31, tr. 294]. 

Theo Diệp Quang Ban: “Phương tiện chỉ ra lực ngôn trung (illocutionary 

force indicating device) rõ nhất là động từ ngôn hành (performative verb, viết 

tắt bằng Vp) trong phát ngôn thực hiện hành động nói, ngoài ra còn có những 

hiện tượng như điểm nhấn, ngữ điệu, chất giọng, và trong ngôn ngữ biến hình 

từ còn có trật tự từ (diễn đạt câu nghi vấn). Trong tiếng Việt, ngoài động từ 

ngôn hành, các phương tiện đánh dấu các kiểu câu theo mục đích nói khi được 

dùng trực tiếp (chỉ ra đúng chức năng của câu, như câu nghi vấn dùng để hỏi) 

cũng được dùng như là phương tiện chỉ ra lực ngôn trung” [6, tr.104-105]. 

Với lý thuyết hành vi ngôn ngữ mà Austin là người khởi xướng, khi ta 

nói là ta đã thực hiện cùng một lúc ba hành động: hành động tạo lời, hành động 

tại lời và hành động mượn lời. Như vậy, khi phát ngôn ra một câu là ta thực 

hiện một hành vi ngôn ngữ. Hay nói cách khác, một hành vi ngôn ngữ được tạo 

ra khi người nói trao một phát ngôn cho người nghe trong một ngữ cảnh nhất 

định. Mỗi hành vi ngôn ngữ đều chuyển tải một lực tại lời gọi là lực ngôn trung.  
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3.2.2. Lực ngôn trung trong diễn ngôn văn bản hành chính 

Có thể thấy rằng, không có cuộc giao tiếp nào là không có mục đích. 

Việc trao đổi văn bản giữa các cơ quan, đơn vị cũng là một cuộc giao tiếp có 

mục đích nhất định. Văn bản nói chung, văn bản hành chính nói riêng cũng là 

một cuộc giao tiếp giữa chủ thể ban hành văn bản với đối tượng tiếp nhận văn 

bản đó (cơ quan, đơn vị này với cơ quan, đơn vị khác): UBND phường Điện 

Ngọc với UBND phường Điện Nam Trung; Phòng Nội vụ quận Hải Châu với 

người UBND quận Hải Châu… Nghiên cứu quá trình giao tiếp bằng văn bản là 

nghiên cứu mối quan hệ liên nhân giữa người ban hành văn bản với người tiếp 

nhận văn bản. Tuy nhiên, do bị chi phối bởi tính không bình đẳng trong những 

người tham gia giao tiếp (người ban hành - người tiếp nhận), nên tính chất của 

văn bản phụ thuộc trực tiếp vào vai giao tiếp và phạm vi giao tiếp. Có thể thấy, 

văn bản hành chính vừa là sản phẩm, đồng thời vừa là phương tiện của quá 

trình giao tiếp, nhằm vào một mục đích nhất định của những người tham gia 

giao tiếp. Đích giao tiếp ở đây lại phù thuộc vào từng loại văn bản khác nhau. 

Hay nói cách khác, mỗi loại văn bản có một lực ngôn trung nhất định. 

Lực ngôn trung trong diễn ngôn văn bản hành chính được thể hiện qua 

các hành vi ngôn ngữ. Có ba loại hành động ngôn ngữ lớn: hành vi tạo lời, hành 

vi mượn lời và hành vi tại lời. Theo Đỗ Hữu Châu, hành vi tại lời “là những 

hành vi người nói thực hiện ngay khi nói năng. Hiệu quả của chúng là những 

hiệu quả thuộc ngôn ngữ, có nghĩa là chúng gây ra một phản ứng ngôn ngữ 

tương ứng với chúng ở người nhận. Ví dụ: hỏi, yêu cầu, ra lệnh, mời, hứa hẹn, 

khuyên bảo v.v.” [12, tr.89]. 

Hành vi tại lời đem lại cho phát ngôn những hiệu lực nhất định. Trong 

văn bản hành chính, do yêu cầu về tính đơn nghĩa và tường minh của ngôn ngữ, 

chúng tôi chỉ quan tâm khảo sát các hành vi tại lời. Các phát ngôn ngữ vi là sản 

phẩm, cũng là phương tiện của các hành vi tại lời. Chúng tôi tập trung khảo sát 

những động từ thực hiện chức năng ở lời nói. 
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Để xác định được chính xác các hành vi tại lời, có thể dựa vào các 

phương tiện chỉ dẫn hiệu lực tại lời như: động từ ngữ vi; ngữ điệu; sự hồi đáp 

của người đối thoại... Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu là hành vi ngôn ngữ 

trong văn bản hành chính, tức là hành vi ngôn ngữ không phải được sử dụng 

trong hội thoại trực tiếp với sự xuất hiện trực tiếp của các bên tham thoại mà là 

giao tiếp gián tiếp bằng văn bản viết, chỉ có tiếng nói của một phía (người soạn 

thảo, ban hành văn bản), không có hồi đáp tức thì từ phía người tiếp nhận (có 

một số trường hợp có văn bản hồi đáp, như công văn trả lời từ phía người tiếp 

nhận, nhưng sự hồi đáp này đã bị gián đoạn về cả không gian và thời gian nên 

rất khó để tập hợp). Mặt khác, vì là văn bản viết nên yếu tố ngữ điệu cũng không 

được thể hiện, một số dấu câu có giá trị đánh dấu ngữ điệu như dấu chấm than 

(!) hay dấu chấm hỏi (?) không cho phép sử dụng trong văn bản hành chính. 

Khi chỉ có phát ngôn từ một phía và phát ngôn không được đánh dấu về ngữ 

điệu như thế, việc xác định được chính xác đích ngôn trung của phát ngôn ngữ 

vi cũng sẽ khó khăn hơn. Do vậy, để xác định đích ngôn trung của phát ngôn, 

từ đó xác định các hành vi ngôn ngữ trong văn bản hành chính, chúng tôi chủ 

yếu dựa vào cơ sở là các động từ ngữ vi. 

Phương diện nội dung quan yếu của diễn ngôn văn bản hành chính là quy 

định quyền và nghĩa vụ, bắt buộc hoặc cho phép các đối tượng thuộc phạm vi 

điều chỉnh thực hiện hành vi hoặc không được thực hiện hành vi nào đó; hoặc 

chấp thuận những vấn đề liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ; hoặc báo cáo, 

hoặc thể hiện những kiến nghị, mong muốn. Vì thế, các hành vi ngôn ngữ chủ 

yếu trong diễn ngôn văn bản hành chính là hành vi cầu khiến, hành vi chấp 

thuận, hành vi báo cáo. Trong phạm vi của chương này, chúng tôi sẽ tìm hiểu 

ba loại hành vi trên trong diễn ngôn văn bản hành chính ở phương diện thể hiện 

lực ngôn trung. Các phương diện khác và các hành vi ngôn ngữ khác chúng tôi 

sẽ tiếp tục nghiên cứu ở các công trình khác khi có điều kiện. 

Dựa trên nguồn ngữ liệu thu thập được, chúng tôi nhận thấy, trong diễn 

ngôn văn bản hành chính, mỗi văn bản thực hiện một hành vi ngôn ngữ chủ 
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đạo, nên hành động ngôn trung của chúng sẽ tập trung vào hành vi chủ đạo đó. 

Để việc khảo sát được tập trung vào nội dung trọng tâm của văn bản, chúng tôi 

chỉ khảo sát các hành vi chủ đạo trong từng văn bản của ngữ liệu. 

Để thu được kết quả phục vụ nghiên cứu, chúng tôi thực hiện thống kê 

các động từ ngữ vi: đề nghị, yêu cầu, thông báo, báo cáo... thực hiện những 

hành vi ngôn ngữ. Từ đó nhận xét, đánh giá biểu hiện liên nhân được thể hiện 

như thế nào. 

Qua thống kê và phân tích các ngữ liệu thu thập được, phân loại hành vi 

ngôn ngữ, chúng tôi thấy rằng, hành vi ngôn ngữ chủ yếu trong văn bản hành 

chính thông thường gồm các hành vi ra lệnh, đề nghị, yêu cầu, cho phép... Từ 

thực tế khảo sát, phân tích 288 văn bản hành chính thông thường của tỉnh Quảng 

Nam và thành phố Đà Nẵng, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 3.4: Thống kê các động từ ngữ vi trong văn bản hành chính 

Động từ ngữ vi Số lượng Tỉ lệ % 

đề nghị 179 30 

yêu cầu 154 25,8 

báo cáo 120 20,1 

mong 60 10 

phê duyệt 31 5,2 

cho phép 23 3,9 

đồng ý 20 3,3 

thống nhất 10 1,7 

Tổng 597 100 

Bảng 3.5: Thống kê các hành vi ngôn ngữ trong văn bản hành chính 

Loại hành vi Số lượng Tỷ lệ % 

Hành vi cầu 

khiến 

Hành vi cầu khiến của cấp trên 256 42,9 

Hành vi cầu khiến của cấp dưới 92 15,4 

Hành vi cầu khiến ngang cấp 45 7,5 
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Hành vi báo cáo 120 20,1 

Hành vi chấp thuận 84 14,1 

Tổng 597 100 

3.2.2.1. Hành vi cầu khiến 

Hành vi cầu khiến được thể hiện qua các động từ ngữ vi như: yêu cầu, 

đề nghị, mong. Có thể phân hành vi cầu khiến ra làm ba loại là hành vi cầu 

khiến của cấp trên, hành vi cầu khiến của cấp dưới và hành vi cầu khiến ngang 

cấp. 

Bảng 3.6: Thống kê động từ ngữ vi trong hành vi cầu khiến 

Động từ ngữ vi Số lượng Tỉ lệ % 

đề nghị 179 45,5 

yêu cầu 154 39,2 

mong 60 15,3 

Tổng 393 100 

 

Bảng 3.6 cho thấy, trong văn bản hành chính, đối với hành vi cầu khiến, 

động từ ngữ vi đề nghị chiếm tỉ lệ cao nhất 45,5%; tiếp đến là động tữ ngữ vi 

yêu cầu chiếm tỉ lệ 39,2%; và chiếm tỉ lệ thấp nhất là động từ ngữ vi mong 

15,3%. Đối với hành vi cầu khiến của cơ quan cấp dưới và cơ quan ngang cấp, 

khi dùng động từ ngữ vi đề nghị, mong thì luôn có thêm trợ động từ biểu thái 

kính (kính mong, kính đề nghị). Qua các động từ ngữ vi trong hành vi cầu khiến, 

mối quan hệ liên nhân được thể hiện rõ. Lực trong lời nói cầu khiến của cấp 

trên đối với cấp dưới là lời mệnh lệnh đề nghị, yêu cầu. Những đề nghị, yêu 

cầu này luôn bắt buộc đối tượng tiếp nhận văn bản phải thực hiện theo, nếu 

không thực hiện sẽ bị những chế tài nhất định. Lực trong lời nói của cấp dưới 

đối với cấp trên và của cơ quan ngang cấp với nhau là lời thỉnh cầu, mong muốn 

được đối tượng tiếp nhận văn bản chấp thuận, đồng ý, thực hiện. Nó không 

mang tính chất mệnh lệnh như trong của lời nói cấp trên. 
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a) Hành vi cầu khiến của cấp trên  

Những yêu cầu/đề nghị của cấp trên trong văn bản hành chính rất đa dạng 

và phong phú. 

Ví dụ 39: “Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành chuyên môn thuộc 

UBND xã triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:” (Công văn số 04/CV-

UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của UBND xã Trà Giáp về việc triển khai 

thực hiện quy chế văn hóa công sở tại cơ quan).  

Ví dụ 40: “Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ban nhân dân 7/7 thôn khẩn 

trương triển khai thực hiện các nội dung sau và nộp về Ủy ban nhân dân xã 

chậm nhất ngày 05 tháng 12 năm 2016.” (Thông báo số 38/TB-UBND ngày 

30 tháng 11 năm 2016 của UBND xã TaBhing về việc Lập danh sách hộ dân 

có khả năng thiếu đói năm 2016 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ 

nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg).  

Ví dụ 41: “Ủy ban nhân dân xã Đại Cường đề nghị Đài truyền thanh xã, 

Ban dân chính các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân biết.” (Thông báo số 

14/TB-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của UBND xã Đại Cường về Tổ chức 

đối thoại về việc thực hiện các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã 

hội).  

Ví dụ 42: “Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước; đồng thời đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông 

thôn mới trên đại bàn huyện, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực 

hiện các công việc sau: 

…. 

Vậy, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (theo mẫu, qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện) trước ngày 25/4/2018.” (Công văn số 323/UBND-VX 

ngày 09 tháng 4 năm 2018 của UBND huyện Quế Sơn về việc thực hiện Tiêu 

chí số 8, mục 8.4 xã ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều 

hành theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới). 
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Ví dụ 43: “UBND thành phố đề nghị Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà 

Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Tạp chí Điện tử Thông tin và 

Truyền thông Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố đăng, phát nội dung 

Dự thảo Đề án (đính kèm) để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, nhân dân thành phố.” 

(Công văn số 9283/UBND-SVHTT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị đăng Dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường năm 

2016 lấy ý kiến nhân dân). 

b) Hành vi cầu khiến của cấp dưới  

Hành vi cầu khiến của cấp dưới được thể hiện qua các động từ ngữ vi: 

kính đề nghị, kính mong, rất mong… 

Ví dụ 44: “Để tổ chức thành công Lễ hội Cầu ngư theo đúng mục đích, 

yêu cầu đặt ra, UBND phường Điện Dương kính mong Phòng Kinh tế thị xã 

Điện Bàn hỗ trợ một phần kinh phí để UBND phường tổ chức lễ hội.” (Tờ trình 

số 50/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 của UBND xã Điện Dương về 

việc đề nghị hỗ trợ kinh phí Lễ hội Cầu ngư năm 2015). 

Ví dụ 45: “Vì lí do khách quan, UBND xã Đại Cường rất mong được sự 

quan tâm của Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao 

huyện Đại Lộc chấp thuận cho địa phương được thay đổi thời gian nêu trên.” 

(Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND xã Đại 

Cường về Xin thay đổi thời gian khai mạc Đại hội TDTT xã). 

Ví dụ 46: “UBND xã Trà Giang kính đề nghị UBND huyện và các Ban, 

Ngành của huyện xem xét phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật để thực hiện bê 

tông hóa GTNT năm 2017 của xã Trà Giang.” (Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 

09 tháng 11 năm 2017 của UBND xã Trà Giang về việc xin phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình đường bê tông GTNT, xã Trà Giang năm 2017). 

Ví dụ 47: “UBND xã Tam Thạnh kính đề nghị UBND huyện Núi Thành, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xem xét cho phép BQL Xây dựng nông thôn 

mới xã Tam Thạnh tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng đúng theo 
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quy định của Luật Đấu thầu đối với công trình: Xây mới khu thể thao thôn 

Phước Thạnh. 

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, rất mong UBND huyện Núi 

Thành, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét chấp thuận kiến nghị trên.” (Công 

văn số 31/UBND-BQL ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND xã Tam Thạnh 

về việc đề nghị cho phép lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Khu 

thể thao thôn Phước Thạnh). 

Ví dụ 48: “Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân; đảm bảo phát triển 

Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh; củng cố và nâng cao các tiêu chí nông 

thôn mới; xây dựng thôn kiểu mẫu, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú kính đề nghị 

Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, xem xét, hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu Lâm 

Viên.” (Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2016 của UBND xã 

Hòa Phú về việc sửa chữa cầu Lâm Viên, thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện 

Hòa Vang). 

c) Hành vi cầu khiến ngang cấp 

Khảo sát văn bản hành chính của UBND các cấp tại tỉnh Quảng Nam và 

thành phố Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy rằng hành vi cầu khiến ngang cấp 

thường thể hiện qua các động từ ngữ vi như: đề nghị, mong, rất mong…  

Ví dụ 49: Để thuận lợi cho việc theo dõi quản lí công tác đảm bảo vệ 

sinh môi trường, UBND xã Đại Tân rất mong UBND xã Đại Thắng đồng ý việc 

Bàn giao lại ao nuôi cá tại sân bóng cũ thôn Nam Phước (Công văn số 

41/UBND-KT ngày 02/11/2017 của UBND xã Đại Tân về việc Bàn giao lại ao 

nuôi cá tại sân bóng cũ thôn Nam Phước). 

Ví dụ 50: UBND quận Sơn Trà mong UBND quận Ngũ Hành Sơn phối 

hợp tăng cường công tác trật tự xây dựng vỉa hè trên địa bàn liên quận sau 

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (Công văn số 2177/UBND-QLĐTh ngày 

08/12/2017 của UBND quận Sơn Trà về việc Tăng cường công tác trật tự xây 

dựng vỉa hè trên địa bàn sau Tuần lễ Cấp cao APEC 2017). 
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Qua bảng thống kê ngữ liệu 3.4 và 3.5 chúng tôi nhận thấy rằng hành vi 

cầu khiến là loại hành vi ngôn ngữ xuất hiện nhiều nhất trong các văn bản hành 

chính thông thường. Nó chiếm 65,82% trong tổng số hành vi ngôn ngữ của ngữ 

liệu khảo sát. Hành vi cầu khiến xuất hiện trong các loại văn bản có phân biệt 

vị thế giao tiếp. Có thể thấy rằng, đặc điểm nổi bật của giao tiếp trong văn bản 

hành chính là tính không bình đẳng trong quan hệ của những đối tượng tham 

gia giao tiếp. Điều này thể hiện ở mối quan hệ thứ bậc trên dưới của quá trình 

thực thi công việc trong giao tiếp hành chính. Nhân vật giao tiếp trong văn bản 

hành chính sẽ là các đối tượng: (1) Đối tượng đề nghị/yêu cầu - Đối tượng thực 

hiện đề nghị/ yêu cầu; (2) Đối tượng kiến nghị - Đối tượng được kiến nghị. 

Hành vi ngôn ngữ trong các đối tượng (1) là hành vi cầu khiến của cấp trên đối 

với cấp dưới. Đối với những đối tượng (2), hành vi ngôn ngữ ở đây là hành vi 

ngôn ngữ cầu khiến của cấp dưới đối với cấp trên. 

Có thể miêu tả những điều kiện của hành vi cầu khiến như sau: 

Thứ nhất, đối với hành vi cầu khiến của cấp trên 

- Điều kiện nội dung mệnh đề: hành động của người tiếp nhận văn bản 

- Điều kiện chuẩn bị: 

+ Hành động chưa được thực hiện; 

+ Giữa người ban hành văn bản và người tiếp nhận văn bản có quan hệ 

người ra lệnh và người nhận lệnh; 

+ Người tiếp nhận văn bản thực hiện hành động; 

+ Nếu người ban hành văn bản không đưa ra yêu cầu thì người tiếp nhận 

văn bản không thể thực hiện. 

- Điều kiện chân thành: người ban hành văn bản thực sự muốn người tiếp 

nhận văn bản thực hiện hành động đưa ra trong yêu cầu. 

- Điều kiện căn bản: nhằm tác động đến người tiếp nhận văn bản thực 

hiện hành động đã được nêu ra trong yêu cầu. 

Thứ hai, đối với hành vi cầu khiến của cấp dưới 

- Điều kiện nội dung mệnh đề: hành động của người tiếp nhận văn bản 
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- Điều kiện chuẩn bị: 

+ Hành động đã được thực hiện; 

+ Giữa người ban hành văn bản và người tiếp nhận văn bản có quan hệ 

người thỉnh cầu và người được thỉnh cầu; 

+ Người tiếp nhận văn bản có quyền đưa ra ý kiến quyết định tính đúng 

sai của hành động, nếu chưa đúng thì đưa ra hướng để giải quyết. 

- Điều kiện chân thành: người ban hành văn bản thực sự muốn người tiếp 

nhận văn bản chấp thuận, giải quyết những đề nghị đã đưa ra trong văn bản. 

- Điều kiện căn bản: nhằm tác động đến người tiếp nhận văn bản đưa ra 

ý kiến chỉ đạo của mình. 

Thứ ba, đối với hành vi cầu khiến ngang cấp 

- Điều kiện nội dung mệnh đề: hành động của người tiếp nhận văn bản 

- Điều kiện chuẩn bị: 

+ Hành động chưa được thực hiện; 

+ Giữa người ban hành văn bản và người tiếp nhận văn bản có quan hệ 

người mong muốn và người thực hiện; 

+ Người tiếp nhận văn bản có thể thực hiện hành động. 

- Điều kiện chân thành: người ban hành văn bản thực sự muốn người tiếp 

nhận văn bản thực hiện hành động đưa ra trong văn bản. 

- Điều kiện căn bản: nhằm tác động đến người tiếp nhận văn bản thực 

hiện hành động đã được nêu ra trong mong muốn, đề nghị. 

Có thể thấy rằng, hành vi cầu khiến của cơ quan cấp trên xuất hiện nhiều 

trong các văn bản hành chính, đặc biệt, nó xuất hiện trong tất cả các công văn 

hành chính của cơ quan cấp trên gửi cho cơ quan cấp dưới. Hành vi cầu khiến 

này thường là những đề nghị, yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan cấp trên đối với cơ 

quan cấp dưới (hoặc đối với những tổ chức, doanh nghiệp, các nhân thuộc sự 

quản lí của cơ quan cấp trên) về những nội dung, những sự việc, những công 

việc mà cơ quan cấp dưới (hoặc đối với những tổ chức, doanh nghiệp, các nhân 

thuộc sự quản lí của cơ quan cấp trên) bắt buộc phải thực hiện. Để có cơ sở xử 
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lí, đánh giá kết quả thực hiện, cơ quan cấp trên cho mốc thời gian hoàn thành 

công việc. 

Hành vi cầu khiến của cơ quan cấp trên trong văn bản hành chính thể 

hiện mối quan hệ liên nhân giữa các nhân vật giao tiếp trong văn bản. Mối quan 

hệ liên nhân trong hoạt động giao tiếp này mang tính quy phạm, nghi thức, 

mệnh lệnh, chấp hành. Nếu đối tượng tiếp nhận văn bản không thực hiện đồng 

nghĩa với việc làm trái yêu cầu, đề nghị và sẽ bị xử lí theo quy định của cơ 

quan, đơn vị và của pháp luật. Nó không tùy tiện, phong phú đa dạng trong 

hành xử hồi đáp như trong mối hệ liên nhân giao tiếp sinh hoạt hằng ngày. 

Trong văn bản hành chính, hành vi cầu khiến của cấp trên xảy ra trong trường 

hợp cấp trên yêu cầu cấp dưới phải thực hiện một vấn đề, một sự việc nào đó 

trong hoạt động của các cơ quan và cấp dưới không thể không thực hiện. Do 

đó, thường trong những văn bản này, khi đưa ra yêu cầu của mình, cơ quan ban 

hành văn bản sử dụng những yếu tố ngôn ngữ mang tính chất mệnh lệnh và yêu 

cầu đối tượng tiếp nhận bắt buộc phải thực hiện.  

Hành vi cầu khiến của cấp dưới xuất hiện trong các văn bản của cơ quan 

cấp dưới tường trình, đề xuất một vấn đề, một sự việc nào đó với cấp trên. 

Thông thường, trong những trường hợp này, cấp dưới luôn mong muốn cấp 

trên có ý kiến chỉ đạo, phê duyệt hoặc xem xét, giải quyết vấn đề mà mình đề 

xuất, tường trình. Hành vi cầu khiến này chỉ xuất hiện trong loại văn bản có 

phân biệt vị thế giao tiếp, cụ thể ở đây chủ thể giao tiếp là cấp dưới. Loại hành 

vi cầu khiến này được thể hiện qua các động từ ngữ vi: kính đề nghị, kính 

mong... Vị thế giao tiếp ở đây là vị thế trong giao tiếp hành chính của các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân. Vị thế giao tiếp này không liên quan đến tuổi tác. Người 

“kính mong”, “kính đề nghị” có thể nhỏ tuổi hoặc lớn tuổi hơn người phê duyệt, 

xem xét, giải quyết, nhưng trong giao tiếp hành chính buộc phải vậy. Mối liên 

nhân trong văn bản hành chính thể hiện qua hành vi cầu khiến là mối liên nhân 

xã hội, liên nhân hành chính công vụ chứ không phải liên nhân gia đình, bạn 

bè, dòng họ. 
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Hành vi cầu khiến ngang cấp chủ yếu xuất hiện trong các văn bản trao 

đổi giao dịch, đề nghị, mong muốn phối hợp thực hiện những nhiệm vụ có liên 

quan. Trong những văn bản này, cơ quan ban hành văn bản luôn mong muốn 

cơ quan tiếp nhận văn bản thực hiện các hành động đưa ra trong văn bản. Hành 

vi cầu khiến này được thể hiện qua các động từ ngữ vi: đề nghị, rất mong, 

mong... Khác với hành vi cầu khiến của cấp trên mang tính chất mệnh lệnh và 

hành vi cầu khiến của cấp dưới là thỉnh cầu, hành vi cầu khiến ngang cấp không 

có tính chất bắt buộc thực hiện mà là mong muốn thực hiện, mong muốn phối 

hợp.   

3.2.2.2. Hành vi báo cáo 

Bảng 3.7: Thống kê động từ ngữ vi trong hành vi báo cáo 

Động từ ngữ vi Số lượng Tỉ lệ % 

báo cáo 120 100 

Tổng 120 100 

 

Trong ngữ liệu chúng tôi khảo sát, hành vi báo cáo được thể hiện qua 

động từ ngữ vi báo cáo. 

Ví dụ 51: “Trên đây là báo cáo giải thích cách chấm điểm một số tiêu 

chí, tiêu chí thành phần đánh giá chỉ số cải cách hành chính của UBND xã Đại 

Cường năm 2016, kính báo cáo UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc.” 

(Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND xã Đại 

Cường). 

Ví dụ 52: “Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Ngày Pháp luật nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn xã Đại Tân, UBND 

xã Đại Tân báo cáo về Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc biết và có hướng chỉ đạo 

để địa phương thực hiện những năm tiếp theo được tốt hơn” (Báo cáo số 

222/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của UBND xã Đại Tân về Kết quả 

thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017). 
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Ví dụ 53: “Vậy UBND phường báo cáo lại tình hình trên để UBND thị 

xã, Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn biết và cho chủ trương để UBND phường 

Điện Nam Bắc thực hiện tốt hơn trong thời gian đến” (Báo cáo số 10/BC-

UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của UBND phường Điện Nam Bắc về Tình 

hình họp các tiểu thương buôn bán tại chợ tạm trên địa bàn phường Điện Nam 

Bắc). 

Ví dụ 54: “Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú báo cáo Trạm bảo vệ thực vật 

huyện Hòa Vang được biết” (Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 11 tháng 6 năm 

2016 của UBND xã Hòa Phú về số hộ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn xã Hòa 

Phú năm 2016). 

Ví dụ 55: “Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Chương trình 4 an 

trong 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn quận Liên Chiểu, kính báo cáo 

Thường trực Quận ủy theo dõi, chỉ đạo.” (Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 14 

tháng 6 năm 2018 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình triển khai “Chương 

trình 4 an”, kỷ luật, kỷ cương hành chính 06 tháng đầu năm 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ thời gian đến). 

Quan các ví dụ trên chúng ta thấy rằng, hành vi báo cáo ở đây có thể là 

báo cáo để cấp trên nắm bắt tình hình; có thể là báo cáo để đề nghị một vấn đề 

nào đó; cũng có thể là báo cáo để cấp trên biết và có những chỉ đạo, chủ trương. 

Hành vi báo cáo chiếm tỉ lệ 20,1% trong tổng số hành vi ngôn ngữ của 

ngữ liệu khảo sát. Nó thường xuất hiện trong các văn bản dùng để phản ánh 

tình hình, tường trình lên cấp trên hoặc với tập thể về các vấn đề, sự việc có 

liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc dùng để sơ kết, tổng kết công 

tác. Hành vi này còn xuất hiện trong loại công văn có phân biệt vị thế giao tiếp, 

cụ thể hơn là trong công văn của vai giao tiếp là cấp dưới. Thông thường, đây 

là hành vi ngôn ngữ trong các văn bản của cấp dưới trình lên cấp trên, nhằm 

xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Chính quan hệ này chi phối đến ngôn ngữ sử 

dụng trong văn bản. Dù hành vi báo cáo được biểu hiện thông qua động từ ngữ 

vi báo cáo nhưng trên thực tế, do bị chi phối bởi vai giao tiếp (cấp dưới) nên 
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người tạo lập văn bản thường sử dụng động từ xin trước động từ ngữ vi báo 

cáo. Xét về mặt ngữ nghĩa, động từ xin khi đứng trước động từ báo cáo biểu 

hiện thái độ khiêm tốn, lễ phép. Thái độ này thường chỉ xuất hiện trong những 

lời của cấp dưới đối với cấp trên. Chúng ta hiếm thấy trường hợp nào khi cấp 

trên nói với cấp dưới mà lại dùng xin. Như vậy, có thể thấy rằng, vị thế giao 

tiếp giữa những người tham gia giao tiếp có ảnh hưởng rất lớn tới ngôn ngữ sử 

dụng trong cuộc giao tiếp. 

Chúng tôi thấy rằng hành vi báo cáo được sử dụng trong những điều kiện 

sau: 

- Điều kiện nội dung mệnh đề: hành động của người ban hành văn bản 

- Điều kiện chuẩn bị: 

+ Hành động đã được thực hiện; 

+ Người ban hành văn bản có vị thế giao tiếp không có lợi so với người 

tiếp nhận văn bản; 

+ Người tiếp nhận văn bản muốn biết thông tin về một vấn đề cụ thể; 

+ Nếu người ban hành văn bản không báo cáo thì người tiếp nhận văn 

bản không biết được thông tin đó. 

- Điều kiện chân thành: người ban hành văn bản thực sự muốn người tiếp 

nhận văn bản biết về thông tin đó và hoàn toàn tin tưởng vào tính xác thực của 

thông tin. 

- Điều kiện căn bản: nhằm bảo đảm rằng thông tin đưa ra là chính xác và 

người ban hành văn bản phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin. 

3.2.2.3. Hành vi chấp thuận 

Bảng 3.8: Thống kê động từ ngữ vi trong hành vi chấp thuận  

Động từ ngữ vi Số lượng Tỉ lệ % 

phê duyệt 31 36,9 

cho phép 23 27,4 

đồng ý 20 23,8 
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thống nhất 10 11,9 

Tổng 84 100 

 

Trong ngữ liệu chúng tôi khảo sát, hành vi chấp thuận được thể hiện ở 

những động từ ngữ vi: phê duyệt, cho phép, đồng ý, thống nhất. 

Hành vi đó có thể là sự đồng ý phê duyệt một tờ trình về một dự án, một 

đề án, một chương trình, một kế hoạch nào đó. 

Ví dụ 56: Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025” gồm các nội 

dung chủ yếu sau: (Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2022). 

Ví dụ 57: Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển làng nghề đá chẻ Hòa Sơn 

với những nội dung chủ yếu như sau: (Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 

13/4/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Đề án Phát triển 

làng nghề đá chẻ Hòa Sơn). 

Ví dụ 58: Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

chi tiết cho 13 hồ sơ thuộc dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (Quyết định số 

182/QĐ-UBND ngày 20/01/2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc Phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho 13 hồ sơ thuộc 

dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng). 

Có thể là hành vi cho phép các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện 

hiện sự việc nào đấy. 

Ví dụ 59: Điều 1. Cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho hộ ông 

Nguyễn Mạnh Hùng, là thương binh 4/4, tỷ lệ thương tật 35%, thường trú 

phường Thanh Bình, quận Hải Châu (Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 

11/3/2018 của UBND quận Hải Châu về việc cho phép miễn, giảm tiền sử dụng 

đất đối với người có công với cách mạng). 
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Đó có thể là hành vi thống nhất với một nội dung, một vấn đề, một sự 

việc. 

Ví dụ 60: Qua nghiên cứu dự thảo Quyết định, UBND phường Hòa Hải 

thống nhất với nội dung dự thảo và không có ý kiến góp ý gì thêm (Công văn 

số 971/UBND ngày 25/10/2018 của UBND phường Hòa Hải về việc góp ý dự 

thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 

Quản lý, văn bản và điều hành). 

Ví dụ 61: Điều 1. Thống nhất phân công những người có tên sau đây 

được quản lý và sử dụng con dấu của UBND phường Hòa Quý (Quyết định số 

458/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND phường Hòa Quý về việc phân 

công CBCC quản lý và sử dụng con dấu của UBND phường Hòa Quý). 

Đó có thể là hành vi đồng ý một chủ trương, một đề nghị. 

Ví dụ 62: Xét đề nghị của Sở Giao thông văn tải tại Công văn số 

320/SGTVT-KH ngày 28/01/2015 về việc đầu tư xây dựng công trình đường Bà 

Huyện Thanh Quan, Chủ tich UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông văn tải tại văn bản 

nêu trên (Công văn số 1189/UBND-QLĐTư ngày 11/02/2015 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc đầu tư xây dựng công trình đường Bà Huyện Thanh 

Quan). 

Hành vi chấp thuận là hành vi ngôn ngữ chỉ có trong loại văn bản có 

phân biệt vị thế giao tiếp, cụ thể là những văn bản của vai giao tiếp có vị thế 

cấp trên. Lực ngôn trung trong các diễn ngôn văn bản hành chính này thường 

có tính chỉ đạo, chấp thuận của cấp trên về một vấn đề cụ thể mà cấp dưới đưa 

ra. Tính chất này thể hiện rõ qua phương tiện động từ ngữ vi. Hành vi chấp 

thuận được dùng để biểu thị sự chấp thuận một vấn đề cấp dưới trình lên cấp 

trên. Nói cách khác, một vấn đề nào đó đã được cấp dưới trình lên cấp trên, cấp 

trên duyệt và chấp thuận nó. Đó chính là bản chất của hành vi chấp thuận. Hành 

vi chấp thuận diễn ra, hay nói cách khác các văn bản được ban hành nội dung 

có hành vi chấp thuận khi trước đó có những yêu cầu, đề nghị, mong muốn tại 
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các tờ trình, công văn, kế hoạch…, nghĩa là hành vi chấp thuận diễn ra khi có 

những căn cứ thực tế rõ ràng, phù hợp. 

3.3. Tiểu kết chương 3 

Trong chương này, chúng tôi trình bày chức năng liên nhân trong diễn 

ngôn văn bản hành chính được thể hiện qua xưng hô trong giao tiếp. Từ việc 

tìm hiểu các chức năng của xưng hô trong giao tiếp; các nhân tố chi phối việc 

xưng hô trong giao tiếp chúng tôi phân tích vai giao tiếp thể hiện trong diễn 

ngôn văn bản hành chính bởi bất kì một cuộc giao tiếp nào cũng không thể thiếu 

được từ ngữ xưng hô. Qua xưng hô, chức năng liên nhân được bộc lộ, cụ thể 

đó là các vai giao tiếp. Các mối quan hệ về xưng hô trong giao tiếp phụ thuộc 

vào từng bối cảnh giao tiếp cụ thể. Xưng hô trong diễn ngôn văn bản hành chính 

thể hiêṇ vai giao tiếp cấp trên với cấp dưới; cấp dưới với cấp trên; và các cơ 

quan ngang cấp. Mối quan hệ liên nhân giữa các nhân vật giao tiếp trong văn 

bản hành chính không phải là mối quan hệ thân mật gần gũi như xưng hô trong 

quan hệ thân tộc mà là mối quan hệ công vụ, mối quan hệ có khoảng cách nhất 

định trong giao tiếp hành chính. Đây chính là đặc trưng của xưng hô trong văn 

bản hành chính.  

Chức năng liên nhân trong diễn ngôn văn bản hành chính còn được thể 

hiện qua lực ngôn trung. Lực ngôn trung trong diễn ngôn văn bản hành chính 

gắn với các hành vi ngôn ngữ. Trong diễn ngôn văn bản hành chính, hành vi 

ngôn ngữ thường được thể hiện ở phần nội dung của văn bản, mà cụ thể là trong 

những yêu cầu đưa ra ở cuối phần nội dung của văn bản. Những yêu cầu này 

chính là những hành vi ngôn ngữ chủ đạo của mỗi loại văn bản hành chính khác 

nhau. Có thể thấy rằng, hành vi cầu khiến của cơ quan cấp trên xuất hiện khá 

thường xuyên trong các văn bản hành chính, đặc biệt nó hầu như xuất hiện trong 

tất cả các công văn hành chính của cơ quan cấp trên gửi cho cơ quan cấp dưới. 

Hành vi cầu khiến này thường là những đề nghị, yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan 

cấp trên đối với cơ quan cấp dưới (hoặc đối với những tổ chức, doanh nghiệp, 

các nhân thuộc sự quản lí của cơ quan cấp trên) về những nội dung, những sự 
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việc, những công việc mà cơ quan cấp dưới (hoặc đối với những tổ chức, doanh 

nghiệp, các nhân thuộc sự quản lí của cơ quan cấp trên) bắt buộc phải thực hiện. 

Để có cơ sở xử lí, đánh giá kết quả thực hiện, cơ quan cấp trên có thể cho mốc 

thời gian hoàn thành công việc. Mối quan hệ liên nhân trong hoạt động giao 

tiếp này mang tính quy phạm, nghi thức, mệnh lệnh, chấp hành.  
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Chương 4  

CHỨC NĂNG TẠO VĂN BẢN  

CỦA DIỄN NGÔN VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

 

Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày những vấn đề liên quan đến 

chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính. Chức năng tạo văn 

bản của diễn ngôn văn bản hành chính được thể hiện thông qua các đặc điểm 

tổ chức cấu trúc diễn ngôn; cấu trúc Đề - Thuyết và tổ chức nội dung diễn ngôn 

trong văn bản hành chính.  

4.1. Chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính thể 

hiện qua cấu trúc  

4.1.1. Về cấu trúc diễn ngôn 

Theo Diệp Quang Ban [6], cấu trúc được xem là một trong những đặc 

trưng của diễn ngôn. Nguyễn Hòa cụ thể hơn khi cho rằng: “cấu trúc diễn ngôn 

là sự tổ chức các yếu tố quan yếu, hay như là một mạng lưới các mối quan hệ 

tạo bởi các yếu tố tham gia vào hệ thống. Quá trình tổ chức bao hàm một trật 

tự nhất định” [36, tr. 66].              

Đỗ Hữu Châu cho rằng: “kết cấu không chỉ là sự sắp đặt vị trí các yếu tố 

nội dung mà cơ bản là việc tổ chức nghĩa của văn bản dựa trên mạng lưới các 

mối quan hệ logic giữa các yếu tố nội dung” [11, tr. 81]. 

Thông thường, cấu trúc diễn ngôn gồm bốn phần (phần mở, phần thân, 

phần kết và phần đầu đề) hoặc ba phần (mở đầu, phát triển, kết thúc). Tùy thuộc 

vào từng mục đích giao tiếp và người tiếp nhận cụ thể, người viết sẽ lựa chọn 

cấu trúc phù hợp. Trong diễn ngôn, các thành phần của cấu trúc có quan hệ qua 

lại mật thiết với nhau: phần mở đầu có thể bổ sung những thông tin còn thiếu 

hoặc làm rõ thông tin được trình bày dưới dạng hàm ngôn ở đầu đề và làm cơ 

sở cho phần phát triển; phần triển khai cung cấp những thông tin, lý lẽ để chứng 

minh cho nội dung ở đầu đề và phần mở, đồng thời làm cơ sở để đi đến phần 

kết cho diễn ngôn; phần kết có thể ở dạng “đóng” (khẳng định thông tin ở những 
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thành phần trước) hoặc “mở” (gợi ra những vấn đề có liên quan nhằm định 

hướng suy nghĩ của người đọc). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức 

diễn ngôn như văn hóa, tập quán xã hội, ... trong đó, tính mục đích của người 

tạo lập diễn ngôn có vai trò quyết định. Trong một diễn ngôn, mỗi thành tố nội 

dung thực hiện một chức năng con và tất cả các thành tố có sự dung hợp về 

chức năng với nhau. Chức năng giao tiếp chung của diễn ngôn được thể hiện 

qua từng bước thực hiện các chức năng con đó. Quy định bởi tính mục đích, 

các thành tố nội dung có hai đặc tính quan trọng: một là, trật tự xuất hiện của 

mỗi thành tố trong diễn ngôn bị ràng buộc bởi chức năng con mà thành tố đó 

đảm đương trong mối quan hệ hữu cơ với chức năng chung của toàn diễn ngôn; 

hai là, thành tố trong mỗi thể loại diễn ngôn có thể là bắt buộc, có thể là không. 

Chính dựa vào trật tự cố định hay linh động và tính chất bắt buộc hay không 

bắt buộc đối với mỗi thành tố trong diễn ngôn mà các chủ thể giao tiếp có thể 

phát huy tính sáng tạo trong giao tiếp ngôn ngữ. Theo Đỗ Hữu Châu: “Bố cục 

còn là một nghệ thuật trình bày các yếu tố nội dung, mang tính chủ quan của 

người viết. Trong bố cục, người viết có thể thay đổi trật tự các đặc điểm, các 

sự kiện, luận cứ, kết luận, ... để tạo ra điểm nhấn, tạo cao trào cho văn bản, làm 

cho văn bản có sức hấp dẫn về tâm lý đối với người đọc” [11, tr. 367]. 

4.1.2. Cấu trúc diễn ngôn văn bản hành chính 

Cấu trúc diễn ngôn văn bản hành chính là sự sắp xếp, phân bố các thành 

phần thuộc thể thức và các thành phần nội dung văn bản một cách phù hợp 

nhằm đảm bảo tính hợp lí của văn bản. 

Hiện nay, cấu trúc tổng thể của văn bản hành chính được các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể để thực hiện thống nhất trong cả nước. 

Các quy định về vấn đề này thể hiện tập trung ở Thông tư số 01/2011/TT-BNV 

ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn 

bản hành chính, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. (Thông tư số 01/2011/TT-BNV hết hiệu lực năm 2020, 

được thay thế bởi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, đối với cấu trúc chung của các 
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văn bản hành chính hay nói cách khác là mẫu các văn bản hành chính, ở hai 

văn bản này không có sự khác nhau trong quy định). Quy định cụ thể về khổ 

giấy, định lề trang văn bản, phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ, cách đánh số trang 

văn bản và kĩ thuật trình bày các thành phần thể thức chính: Quốc hiệu và Tiêu 

ngữ; tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; số, ký hiệu của văn bản; địa danh 

và thời gian ban hành văn bản; tên loại và trích yếu nội dung văn bản; hình thức 

trình bày nội dung văn bản; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; 

dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức; nơi nhận được thể hiện tại phụ lục 1. Quy 

định về mẫu trình bày văn bản hành chính được thể hiện ở phụ lục 2, 3. 

Cấu trúc chung về hình thức văn bản hành chính đã được quy định thống 

nhất, nên khi soạn thảo văn bản, người soạn thảo bắt buộc phải tuân theo. Ngoài 

việc thực hiện thể thức theo quy định, người soạn thảo văn bản hành chính còn 

phải đặc biệt quan tâm đến bố cục nội dung văn bản. Bố cục nội dung văn bản 

hành chính là sự sắp xếp trên dưới, trước sau các phần, các vấn đề, các ý tưởng 

thuộc nội dung văn bản theo một trình tự hợp lí, và theo thứ bậc nhất định. 

Trong soạn thảo văn bản hành chính, xét về bố cục nội dung văn bản, 

người ta chia ra làm hai loại, đó là: bố cục nội dung văn bản hành chính mang 

tính quy định, quyết định và bố cục nội dung văn bản hành chính không mang 

tính quy định, quyết định. Ngữ liệu mà chúng tôi khảo sát là 6 loại văn bản 

hành chính được ban hành tương đối thường xuyên ở các cơ quan hành chính 

cấp địa phương tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là: quyết định, công văn, 

kế hoạch, báo cáo, thông báo, tờ trình từ năm 2016 đến năm 2018. Trong 6 loại 

văn bản hành chính thông thường này thì quyết định là loại văn bản mà bố cục 

nội dung văn bản mang tính quy định, quyết định; 5 loại văn bản còn lại có bố 

cục nội dung không mang tính quy định quyết định. 

4.1.2.1. Bố cục nội dung văn bản hành chính mang tính quy định, quyết 

định (văn bản Quyết định) 

Đối với loại văn bản hành chính này, bố cục nội dung có 2 phần là: phần 

căn cứ ban hành văn bản (còn được gọi là phần mở đầu) và phần quy định, 
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quyết định (còn được gọi là phần nội dung chính). 

a) Phần căn cứ ban hành (mở đầu) 

Đối với loại văn bản này thì phần mở đầu nêu các căn cứ pháp lý và căn 

cứ thực tế cho việc ban hành văn bản đó. 

* Căn cứ pháp lí gồm:  

- Căn cứ pháp lí khẳng định thẩm quyền ban hành văn bản của cơ quan 

(còn gọi là căn cứ giao quyền) 

+ Mục đích của việc viện dẫn: khẳng định thẩm quyền ban hành về hình 

thức và nội dung của văn bản; 

+ Yêu cầu khi viện dẫn: cần viện dẫn văn bản của cơ quan có thẩm quyền 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lí của 

cơ quan ban hành văn bản. 

- Căn cứ pháp lý làm cơ sở cho vấn đề mà nội dung văn bản đề cập  

+ Mục đích của việc viện dẫn: khẳng định tính hợp hiến, hợp pháp của 

văn bản, là cơ sở để thực hiện các vấn đề mà nội dung quyết định đề cập; 

+ Yêu cầu khi viện dẫn: viện dẫn các văn bản pháp luật (văn bản quy 

phạm pháp luật hoặc áp dụng quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung và 

được sử dụng làm cơ sở để đưa ra nội dung quyết định). 

* Căn cứ thực tế gồm: 

- Căn cứ tình hình thực tế:  

+ Mục đích của việc viện dẫn: phản ánh tính thực tế, khả thi của việc ra 

quyết định; 

+ Yêu cầu khi viện dẫn: các thông tin phản ánh về thực tế (nhu cầu, yêu 

cầu công tác, năng lực cán bộ…), hoặc các văn bản phản ánh về thực tế (biên 

bản, kế hoạch …). Trong một số trường hợp đặc biệt liên quan đến cán bộ thì 

có thể sử dụng các cụm từ đươc̣ mẫu hóa. 

- Căn cứ đề nghị của đơn vị (hoặc bộ phận) tham mưu, phụ trách 

+ Mục đích của việc viện dẫn: khẳng định trách nhiệm của đơn vị, bô ̣

phâṇ tham mưu; 
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+ Yêu cầu khi viện dẫn: Sử dụng cụm từ được mẫu hóa: “Theo đề nghị 

của …”. 

Các ví dụ sau đây sẽ cho thấy rõ hơn cách thức viện dẫn các căn cứ trong 

văn bản hành chính có tính chất quy định quyết định: 

Ví dụ 63: Cách trình bày căn cứ cho Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 

27 tháng 7 năm 2016 của UBND xã Tam Mỹ Đông về Thành lập Ban giám 

khảo, tổ thư ký hội thi nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương 

năm 2016 như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; (1) 

Theo tinh thần cuộc họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy, thường trực 

HĐND&UBND về việc tổ chức Hội thi nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng, 

quân sự địa phương năm 2016; (2) 

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xa Tam Mỹ 

Đông,”(3) 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 

26/11/2003 
Căn cứ giao quyền 

Theo tinh thần cuộc họp liên tịch giữa BTV Đảng 

ủy, thường trực HĐND&UBND về việc tổ chức 

Hội thi nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng, quân 

sự địa phương năm 2016 

Căn cứ tình hình thực tế 

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 

sự xa Tam Mỹ Đông 

Căn cứ đề nghị của đơn 

vị tham mưu, phụ trách 

Ở ví dụ 63, căn cứ (1) là căn cứ giao quyền; căn cứ (2) là căn cứ tình 

hình thực tế (xét về trình bày, ở căn cứ này trình bày chưa đảm bảo yêu cầu, 

nếu theo tinh thần cuộc họp thì phải căn cứ Biên bản họp vì họp phải có biên 

bản để làm cơ sở giải quyết, xử lí các vấn đề liên quan); căn cứ (3) là căn cứ đề 

nghị của đơn vị tham mưu phụ trách. 
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Ví dụ 64: Cách trình bày căn cứ cho Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 01 năm 2018 của UBND phường Điện Nam Bắc về việc cử cán bộ, 

công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của 

phường như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; (1) 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; (2) 

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của cán bộ, công 

chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam; (3) 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường,” (4) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 Căn cứ giao 

quyền 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính Căn cứ pháp lí 

làm cơ sở cho 

việc ra quyết 

định 

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế phối 

hợp hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường Căn cứ đề nghị 

của đơn vị tham 

mưu phụ trách 

Ở ví dụ 64, ta thấy căn cứ (1) là căn cứ giao quyền; căn cứ (2), (3) là căn 

cứ pháp lí làm cơ sở cho việc ra quyết định; căn cứ (4) là căn cứ đề nghị của 

đơn vị tham mưu phụ trách. 
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Ví dụ 65: Cách trình bày căn cứ cho Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 

07 tháng 02 năm 2017 của UBND phường Hòa Minh về việc thành lập Tổ công 

tác triển khai Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố trên 

địa bàn phường Hòa Minh như sau:  

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; (1) 

Căn cứ Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố, thôn 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (2) 

Căn cứ Công văn số 88/UBND-PNV ngày 06/02/2017 của UBND quận 

Liên Chiểu về việc xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố; (3) 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND phường,” (4) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 19 tháng 6 năm 2015 
Căn cứ giao quyền 

Căn cứ Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 

16/01/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về 

việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ 

dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Căn cứ tình hình thực tế 

Căn cứ Công văn số 88/UBND-PNV ngày 

06/02/2017 của UBND quận Liên Chiểu về việc 

xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND 

phường 

Căn cứ đề nghị của đơn 

vị tham mưu, phụ trách 

 

Ở ví dụ 65, căn cứ (1) là căn cứ giao quyền; căn cứ (2) và (3) là căn cứ 

tình hình thực tế; căn cứ (4) là căn cứ đề nghị của đơn vị tham mưu phụ trách. 

Trong việc trình bày các căn cứ, căn cứ giao quyền và đề nghị của đơn 

vị tham mưu phụ trách là bắt buộc phải có, căn cứ pháp lí làm cơ sở cho việc 

ra quyết định và căn cứ tình hình thực tế có thể có hoặc không. Tuy nhiên, nếu 



111 

chỉ có 2 căn cứ thì chưa đủ cơ sở để ra quyết định. Vì vậy, ngoài căn cứ giao 

quyền và căn cứ đề nghị thì ít nhất phải có thêm hoặc căn cứ pháp lí làm cơ sở, 

hoặc căn cứ tình hình thực tế. Ở ví dụ 64, ta thấy không có căn cứ tình hình 

thực tế và ví dụ 63 và 65 không có căn cứ pháp lí làm cơ sở cho việc ra quyết 

định. Có thể thấy, cách đưa vào văn bản căn cứ nào và trình bày các căn cứ ra 

sao trong quyết định thể hiện rất rõ tính khuôn mẫu của văn bản hành chính.  

Phần mở đầu của văn bản mang tính chất quy định quyết định có thể 

được sơ đồ hoá như sau: (xem phụ lục 4). 

b) Phần quy định, quyết định trong các điều (nội dung chính) 

Thông thường, nội dung chính của quyết định hành chính (quyết định cá 

biệt) có từ 2 đến không quá 5 điều (tùy theo nội dung văn bản).  

* Điều 1. Trình bày chủ đề chính của quyết định được nêu trong phần 

trích yếu nội dung của quyết định (nhưng cần được trình bày cụ thể hơn). 

+ Trường hợp quyết định quy định trực tiếp (quy tắc xử sự nằm ngay trên 

quyết định): thì Điều 1. cần trình bày đươc̣ nôị dung quyết định về vấn đề gì? 

Quyết định như thế nào? 

+ Trường hợp quyết định gián tiếp để ban hành văn bản khác (quy tắc xử 

sự nằm ở văn bản kèm theo) thì Điều 1. thường diễn đạt: Ban hành kèm theo 

Quyết định này “Quy chế…”/ “Quy điṇh …” … 

* Điều 2. và các điều tiếp theo: đây là những điều nhằm cụ thể hóa nội 

dung Điều 1. 

Ở Điều 2. và các điều tiếp theo cần quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm… của cơ quan hoặc cá nhân nói đến ở 

Điều 1. Nếu nội dung phức tạp có thể cụ thể hóa bằng các khoản. 

* Điều cuối cùng: quy định về trách nhiệm thi hành. Điều này cần xác 

định rõ những đối tượng có trách nhiệm thi hành (ở đây chúng tôi gọi là Điều 

cuối cùng là cách gọi chung, bởi Quyết định hành chính thường có từ 2 đến 5 

điều, tuỳ nội dung. Ví dụ Quyết định có 3 điều thì điều cuối cùng là Điều 3).   
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Theo trình tư ̣thông thường: đối tượng tham mưu, đối tượng quản lý trực 

tiếp các đối tượng có tên ở Điều 1, bộ phận Tài chính/kế toán, các bộ phận có 

liên quan, các đối tượng có tên tại Điều 1. 

Ví dụ 66: Phần nội dung chính của Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 

27 tháng 7 năm 2016 của UBND xã Tam Mỹ Đông về Thành lập Ban Giám 

khảo, Tổ Thư ký hội thi nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa 

phương năm 2016 được thể hiện như sau: 

“Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký hội thi nhận thức về kiến 

thức quốc phòng dân sự địa phương năm 2016 xã Tam Mỹ Đông gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

… 

Điều 2. Ban Giám khảo, Tổ Thư ký có trách nhiệm căn cứ quy chế, thể 

lệ hội thi để chấm điểm, tổng hợp kết quả thi, đề xuất với Ban Tổ chức hội thi 

khen thưởng đối với đơn vị dự thi đạt thành tích cao. 

Ban Giám khảo, Tổ Thư ký tự giải thể khi hội thi kết thúc. 

Điều 3. BCH quân sự, tài chính kế toán, các ngành liên quan và các ông 

bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.” 

Trong ví dụ 66, ở Điều 3, chúng tôi thấy sự trình bày chưa hợp lí, chưa 

đáp ứng yêu cầu về trách nhiệm thi hành. Trình bày đúng phải là: Điều 3. Chỉ 

huy trưởng BCH quân sự, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán (ở đây nếu cấp xã 

không có phòng Tài chính - Kế toán thì sẽ là “Trưởng bộ phận Tài chính - Kế 

toán”), Trưởng các ban, ngành có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Ví dụ 67: Phần nội dung chính của Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 01 năm 2018 của UBND phường Điện Nam Bắc về việc cử cán bộ, 

công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của 

phường [QN.18.111] được thể hiện như sau: 
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“Điều 1. Phân công ông Trần Đình Quang - Văn phòng - Thống kê 

phường làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của UBND phường Điện 

Nam Bắc. 

Điều 2. Ông Trần Đình Quang có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo 

UBND phường trong công tác quản lí nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn phường và được hưởng chế độ kinh phí hỗ trợ khác theo quy định 

của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. 

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, các ban ngành đoàn thể có 

liên quan và ông Trần Đình Quang căn cứ quyết định thi hành./.” 

Phần nội dung chính của văn bản mang tính chất quy định quyết định có 

thể được sơ đồ hoá như sau: (xem phụ lục 5) 

4.1.2.2. Bố cục nội dung văn bản hành chính không mang tính quy định, 

quyết định 

Đối với văn bản hành chính không mang tính quy định, quyết định, bố 

cục nội dung thường gồm ba phần: 

a) Phần mở đầu 

Giới thiệu khái quát những vấn đề sẽ được trình bày trong phần nội dung 

chính hoặc nêu mục đích, lí do ban hành văn bản. 

Ví dụ 68: Phần mở đầu của Công văn số 54/CV-UBND (chỗ này cơ quan 

ban hành văn bản trình bày chưa đúng với quy định về thể thức văn bản hành 

chính, Công văn là văn bản không có tên loại và không có viết tắt chỗ kí hiệu 

là CV) ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thị trấn Thạnh Mỹ về việc tuyên 

truyền, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng “Đồ chơi hạt nhựa nở trong 

nước” được trình bày như sau: 

“Ngày 19/12/2016, UBND thị trấn Thạnh Mỹ được Công văn số 

819/UBND-KT ngày 19/12/2016 của UBND huyện Nam Giang về việc khuyến 

cáo người tiêu dùng không sử dụng “Đồ chơi hạt nhựa nở trong nước”” 

Ví dụ 69: Mở đầu Thông báo số 17/TB-UBND ngày 16 tháng 01 năm 

2017 của UBND huyện Bắc Trà My về việc thay đổi lịch họp tổng kết công tác 
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quản lý, bảo vệ rừng, sơ kết Chỉ thị 17 và Quy chế phối hợp giữa UBND các 

xã, Hạt kiểm lâm và các cơ quan, ban ngành. 

“Ngày 13/01/2017, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Giấy mời số 

18/GM-UBND về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng, 

sơ kết Chỉ thị 17 và Quy chế phối hợp giữa UBND các xã, Hạt kiểm lâm và các 

cơ quan, ban ngành liên quan trong công tác quản lí, bảo vệ rừng vào lúc 13 

giờ 30 phút ngày 18/01/2017. 

Tuy nhiên, do công tác đột xuất nên Hội nghị không tiến hành theo đúng 

thời gian trên.” 

b) Phần nội dung chính 

- Thể hiện vấn đề được đề cập đến trong văn bản 

- Kết cấu chặt chẽ, logic 

- Đối với những văn bản nội dung đề cập đến nhiều vấn đề, ý tưởng thì 

nên phân thành các đề mục để trình bày. 

Ví dụ 70: Nội dung chính Thông báo số 17/TB-UBND ngày 16 tháng 01 

năm 2017 của UBND huyện Bắc Trà My về việc thay đổi lịch họp tổng kết 

công tác quản lý, bảo vệ rừng, sơ kết Chỉ thị 17 và Quy chế phối hợp giữa 

UBND các xã, Hạt kiểm lâm và các cơ quan, ban ngành.  

“UBND huyện huyện Bắc Trà My thống nhất chuyển dời Hội nghị tổng 

kết vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/01/2017. Địa điểm, thành phần mời dự Hội 

nghị: Theo đúng nội dung Giấy mời số 18/GM-UBND ngày 13 tháng 01 năm 

2017 của UBND huyện.” 

c) Phần kết thúc 

Thường khẳng định tầm quan trọng của văn bản nêu yêu cầu hoặc đề 

nghị về giải quyết văn bản đó hoặc bày tỏ sự cảm ơn, động viên, khích lệ. 

Ví dụ 71: Kết thúc Thông báo số 17/TB-UBND ngày 16 tháng 01 năm 

2017 của UBND huyện Bắc Trà My về việc thay đổi lịch họp tổng kết công tác 

quản lý, bảo vệ rừng, sơ kết Chỉ thị 17 và Quy chế phối hợp giữa UBND các 

xã, Hạt kiểm lâm và các cơ quan, ban ngành.  



115 

“Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My thông báo đến các cơ quan, 

ban ngành liên quan và chính quyền địa phương các xã, thị trấn được biết để 

sắp xếp, tham dự. 

Kính mong sự thông cảm của các đồng chí.” 

Bố cục nội dung văn bản hành chính không mang tính quy định, quyết 

định có thể được sơ đồ hoá như sau: (xem phụ lục 6) 

4.2. Chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính thể 

hiện qua Đề - Thuyết  

4.2.1. Về cấu trúc Đề - Thuyết 

Trong Dẫn luận ngữ pháp chức năng, khi bàn về các nét nghĩa trong cú, 

Halliday cho rằng: “Các chức năng của Đề ngữ trong cấu trúc của cú như là 

một thông điệp (clause as a message). Cú có ý nghĩa là một thông điệp, một 

lượng từ thông tin; Đề ngữ là xuất phát điểm của thông điệp. Nó là thành phần 

người nói chọn để ‘làm căn cứ’ (grounding) cho điều mà mình sắp nói” [90, 

tr.120]. Theo ông, “Như là một thành phần hướng dẫn khái quát, Đề ngữ có thể 

được xác định là thành phần xuất hiện đầu tiên trong cú… Đề ngữ là một thành 

phần trong một hình thể cấu trúc nhất định, được xem như là một tổng thể; tổng 

thể của tổ chức cú như là một thông điệp. Đây là một hình thể Đề ngữ - Thuyết 

ngữ. Một thông điệp gồm có một Đề ngữ kết hợp với một Thuyết ngữ. Trong 

hình thể đó, Đề ngữ là xuất phát điểm của thông điệp; nó là cơ sở để từ đó cú 

tham gia (bay) vào giao tiếp. Vì vậy một phần ý nghĩa của bất kì cú nào được 

thể hiện ở chỗ thành phần nào được lựa chọn làm Đề ngữ” [90, tr.127]. 

Theo quan điểm của ngôn ngữ học chức năng hệ thống, cú được tổ chức 

như là một thông điệp bằng cách giao cho mỗi phần của nó một vị thế đặc biệt. 

Một thành phần trong cú được xác định là thành phần Đề ngữ được kết hợp với 

thành phần còn lại của cú để chúng cùng nhau tạo thành một thông điệp. Theo 

Halliday, có 3 loại Đề: Đề chủ đề, Đề ngôn bản và Đề liên nhân. Mỗi kiểu Đề 

có những vai trò khác nhau, nhưng cùng có chức năng liên kết, góp phần giúp 

cho diễn ngôn trở thành một thể thống nhất cả về mặt cấu trúc lẫn nội dung, 
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chủ đề. 

Đối với người nói, phần Đề tiêu biểu cho quan điểm của người nói khi 

diễn đạt điều họ cần thông báo và một phần nó cũng cần thiết cho cái cách mà 

thông báo được thể hiện. Đối với người nghe, phần Đề giữ vai trò là một tín 

hiệu cho người nghe hướng đến khả năng liên quan đến một kiểu cấu trúc có 

thể hình thành, hoặc liên quan đến sự biểu hiện tinh thần của người nói về 

những gì mà thông báo có thể bày tỏ.  

Đề là thành tố đóng vai trò như là điểm xuất phát của thông điệp, là 

phương tiện triển khai câu, là một thành tố mà người viết muốn làm cho nổi 

bật; nó đóng vai trò như một cái khung, bối cảnh ngữ nghĩa cho việc diễn giải 

phần còn lại của thông điệp. Việc lựa chọn Đề phụ thuộc vào yếu tố đứng trước, 

đứng sau quy định. Điều này làm cho văn bản có tính mạch lạc về chủ đề.  

Trần Bình Tuyên cho rằng, “trong ba loại đề ngữ, Đề chủ đề luôn chiếm 

số lượng cao nhất trong diễn ngôn, bởi nó chứa một trong số những thành phần 

kinh nghiệm như Quá trình, Hành thể, Đích thể và Chu cảnh thời gian, địa 

điểm... Quá trình, Hành thể, Đích thể giúp thu hẹp phạm vi ứng dụng của phần 

Thuyết vào một đối tượng (có thể là một cá thể, một tập thể hay một sự tình). 

Trong khi đó, chu cảnh nêu rõ những điều kiện làm thành cái khung về cảnh 

huống, thời gian, giúp điều kiện được nói ở phần Thuyết có hiệu lực. Các thành 

phần kinh nghiệm này hầu như đã nêu bật được mọi sự tình, hoạt động cũng 

như khung thời gian, không gian, ...” [84, tr. 30]. 

4.2.2. Đề - Thuyết trong diễn ngôn văn bản hành chính  

Đề nêu ra phạm vi ứng dụng, là tâm điểm của sự chú ý hoặc là đối tượng 

của tư duy; vì vậy, đề hóa là phương tiện được sử dụng khá nhiều trong văn 

bản hành chính để tạo lập tính chính xác và chặt chẽ cho văn bản. 

Khi tiến hành khảo sát các loại Đề theo cách phân chia của Halliday dựa 

trên ngữ liệu khảo sát, chúng tôi thấy xuất hiện chủ yếu là Đề chủ đề. Vì vậy, 

trong phạm vi của luận án, chúng tôi chỉ khảo sát Đề chủ đề trong 288 văn bản 

hành chính thông thường cấp địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà 
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Nẵng với 6 loại văn bản hành chính là: quyết định, công văn, kế hoạch, báo 

cáo, thông báo, tờ trình từ năm 2016 đến năm 2018.  

Đề chủ đề là kiểu Đề trong cú như là một thông điệp, giữ chức năng 

truyền tải thông điệp trong cú, qua đó tạo nên sự liên kết trong diễn ngôn. Đề 

chủ đề có thể là Đề chủ đề đánh dấu hoặc Đề chủ đề không đánh dấu; trong đó 

Đề ngữ trùng khớp với chủ ngữ là Đề ngữ không đánh dấu và Đề ngữ không 

trùng khớp với chủ ngữ là Đề ngữ đánh dấu. 

Qua khảo sát ngữ liệu, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 4.1: Thống kê Đề chủ đề trong văn bản hành chính 

Đề chủ đề không  

đánh dấu 
Đề chủ đề đánh dấu 

Quy chiếu 

tên cơ 

quan 

Danh từ, ngữ 

danh từ bất 

định 

Thời 

gian 

Không 

gian 

Mục đích Hoàn 

cảnh 

Quá 

trình 

564 104 124 06 114 15 20 

668/947 (70,5%) 279/947 (29,5%) 

4.2.2.1. Đề chủ đề đánh dấu 

Đề ngữ đánh dấu là đề ngữ không trùng khớp với chủ ngữ. Trong phạm 

vi ngữ liệu khảo sát, chúng tôi khảo sát Đề chủ đề đánh dấu chỉ thời gian, không 

gian, mục đích, hoàn cảnh, quá trình.  

a) Đề đánh dấu chỉ thời gian 

Ví dụ 72: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đội quản lí thị trường đã xử lí 

307 vụ việc liên quan đến lĩnh vực buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái kém 

chất lượng với tống số tiền 811.350.000đ [BC.218]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Trong 6 tháng 

đầu năm 2016 

Đội quản lí thị trường đã xử lí 307 vụ việc liên quan đến 

lĩnh vực buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái kém chất 

lượng với tống số tiền 811.350.000đ 

Ví dụ 73: Sau khi vi phạm hợp đồng thuê ao nuôi cá tại sân bóng cũ thôn 

Nam Phước ngày 14 tháng 8 năm 2013, UBND xã Đại Tân đã mời làm việc và 
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gửi văn bản nhiều lần nhưng hai hộ vẫn không chấp hành [CV.63].  

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Sau khi vi phạm hợp đồng thuê ao nuôi 

cá tại sân bóng cũ thôn Nam Phước 

ngày 14 tháng 8 năm 2013 

UBND xã Đại Tân đã mời làm việc 

và gửi văn bản nhiều lần nhưng hai 

hộ vẫn không chấp hành. 

Ví dụ 74: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bà Phạm Thị Hồng Linh 

đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao [TTr.251]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bà Phạm Thị Hồng Linh đã hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

Ví dụ 75: Sau khi tự kiểm điểm đánh giá, thị trấn Thạnh Mỹ đã đạt chuẩn 

xóa mù chữ theo Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ 

và Thông tư số 07/2016/TT-BGD&ĐT về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

[TTr.252]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Sau khi tự 

kiểm điểm 

đánh giá 

thị trấn Thạnh Mỹ đã đạt chuẩn xóa mù chữ theo Nghị định 

số 20/2016/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông 

tư số 07/2016/TT-BGD&ĐT về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

b) Đề đánh dấu chỉ không gian 

Ví dụ 76: Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, 

Chủ tịch UBND xã cho bố trí 04 công chức chuyên môn: Tư pháp - Hộ tịch; 

Địa chính - Xây dựng; Lao động - Thương binh và xã hội; Văn phòng - Thống 

kê [BC.193]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Tại bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” 

Chủ tịch UBND xã cho bố trí 04 công chức 

chuyên môn: Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây 

dựng; Lao động - Thương binh và xã hội; Văn 

phòng - Thống kê 

c) Đề đánh dấu chỉ mục đích 
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Ví dụ 77: Để đảm bảo công tác tiêm phòng dịch bệnh cho các hộ trên 

địa bàn xã, Uỷ ban nhân dân xã Hòa Phú báo cáo số hộ chăn nuôi trâu bò trên 

địa bàn xã Hoà Phú năm 2016 là 500 hộ [BC.217]. 

 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Để đảm bảo công tác tiêm 

phòng dịch bệnh cho các hộ 

trên địa bàn xã 

Uỷ ban nhân dân xã Hoà Phú báo cáo số hộ 

chăn nuôi trâu bò trên địa bàn xã Hoà Phú 

năm 2016 là 500 hộ 

 Ví dụ 78: Nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và ứng 

phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, UBND thị trấn 

Thạnh Mỹ đề nghị các ngành, đoàn thể, ban nhân dân 10 thôn trên địa bàn 

triển khai một số nội dung sau: [TB.159]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Nhằm chủ động triển khai các 

biện pháp phòng, chống và ứng 

phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét 

và sạt lở đất trên địa bàn, 

UBND thị trấn Thạnh Mỹ đề nghị các 

ngành, đoàn thể, ban nhân dân 10 thôn 

trên địa bàn triển khai một số nội dung 

sau: 

d) Đề đánh dấu chỉ hoàn cảnh, quá trình 

Ví dụ 79: Trong bối cảnh hiện nay, khi những mâu thuẫn, xích mích, 

tranh chấp về quyền lợi một cách thường xuyên hơn, công tác hòa giải càng 

đóng vai trò quan trọng, giúp hạn chế một phần tranh chấp, đơn thư khiếu nại 

[BC.211]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Trong bối 

cảnh hiện 

nay 

khi những mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp về quyền lợi một 

cách thường xuyên hơn, công tác hòa giải càng đóng vai trò quan 

trọng, giúp hạn chế một phần tranh chấp, đơn thư khiếu nại 

Ví dụ 80: Trong quá trình thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, đa 

số người dân trên địa bàn xã tiếp cận được các văn bản pháp luật mới… 

[BC.216]. 
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Đề ngữ Thuyết ngữ 

Trong quá trình thực hiện các 

tiêu chí tiếp cận pháp luật 

đa số người dân trên địa bàn xã tiếp cận 

được các văn bản pháp luật mới… 

 

4.2.2.2. Đề chủ đề không đánh dấu 

Đề chủ đề không đánh dấu là đề ngữ trùng khớp với chủ ngữ  

a) Đề chủ đề không đánh dấu được quy chiếu là các đối tượng cụ thể, 

xác định nhằm gọi tên cơ quan, tổ chức 

Ví dụ 81: UBND quận đã chủ động phối hợp các ngành, các nhà đầu tư, 

doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt chủ trương, cơ chế, chính sách khuyến khích 

của thành phố đối với các thành phần kinh tế đến đầu tư phát triển các loại 

hình kinh doanh thương mại, dịch vụ… [BC.231]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

UBND 

quận 

đã chủ động phối hợp các ngành, các nhà đầu tư, doanh nghiệp 

tổ chức thực hiện tốt chủ trương, cơ chế, chính sách khuyến 

khích của thành phố đối với các thành phần kinh tế đến đầu tư 

phát triển các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ… 

Ví dụ 82: UBND xã yêu cầu Trưởng các ban ngành, Trưởng ban dân 

chính các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này [CV.49]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

UBND 

xã 

yêu cầu Trưởng các ban ngành, Trưởng ban dân chính các thôn 

triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. 

b) Đề chủ đề không đánh dấu là danh từ, ngữ danh từ bất định 

Trong văn bản hành chính, ngoài đề ngữ được quy chiếu là các đối tượng 

cụ thể, xác định nhằm gọi tên cơ quan, tổ chức thì còn có đề ngữ bằng những 

danh từ, ngữ danh từ bất định. Đây là yếu tố có chức năng đưa đối tượng vào 

diễn ngôn. 

Ví dụ 83: Việc chào cờ được tổ chức nghiêm trang, chu đáo, thường 

xuyên, góp phần xây dựng văn hoá công sở văn minh, hiện đại [KH.97]. 
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Đề ngữ Thuyết ngữ 

Việc chào 

cờ 

được tổ chức nghiêm trang, chu đáo, thường xuyên, góp phần xây 

dựng văn hoá công sở văn minh, hiện đại. 

 

 Ví dụ 84: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí [QĐ.03]. 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí 

Qua ngữ liệu khảo sát, chúng tôi nhận thấy rằng, Đề chủ đề trong diễn 

ngôn văn bản hành chính thông thường cấp địa phương có những đặc điểm sau:  

Thứ nhất, Đề chủ đề không đánh dấu chiếm tỉ lệ cao (70,54%); trong 668 

Đề chủ đề không đánh dấu thì Đề chủ đề quy chiếu để gọi tên cơ quan, tổ chức 

chiểm số lượng lớn hơn cả 564/668. Đề chủ đề trùng với chủ ngữ và dùng để 

gọi tên cơ quan tổ chức xuất hiện nhiều trong văn bản hành chính cho thấy tính 

chất định danh của văn bản hành chính. Nó nhằm nhấn mạnh vai trò, sự chỉ 

đạo, tính chất mệnh lệnh bắt buộc thực hiện các nội dung, hoạt động có liên 

quan của các cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và thực hiện văn bản. Việc sử 

dụng các biểu thức quy chiếu là một trong những phương thức tạo nên sự đa 

dạng của những Đề ngữ không đánh dấu. Qua đó, việc liên kết giữa các cấu 

trúc Đề - Thuyết về mặt nội dung cũng được thể hiện. 

Thứ hai, ngoài Đề ngữ được quy chiếu là các cơ quan, tổ chức, trong văn 

bản hành chính còn xuất hiện Đề ngữ bằng những danh từ, ngữ danh từ bất 

định. Đây là yếu tố có chức năng đưa đối tượng vào diễn ngôn. Với cách sử 

dụng loại Đề ngữ này, tác giả văn bản hành chính muốn khẳng định, nhấn mạnh 

sự việc, đồng thời làm gọn đi diễn đạt. 

Thứ ba, trong diễn ngôn văn bản hành chính, mặc dù Đề chủ đề đánh dấu 

xuất hiện ít hơn Đề chủ đề không đánh dấu (29,46%); tuy nhiên, loại đề này 

cũng thể hiện những vai trò, chức năng nhất định trong văn bản. Đề đánh dấu 

chỉ thời gian chiếm số lượng nhiều nhất trong Đề đánh đấu. Điều này thể hiện 

đặc trưng của ngôn ngữ văn bản hành chính là tính chính xác, rõ ràng mạch lạc, 
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tính tường minh. Thời gian thể hiện trong văn bản hành chính liên quan trực 

tiếp đến việc giải quyết những vấn đề trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

Nói gì? Khi nào? luôn phải được thể hiện một cách rõ ràng nhất trong văn bản 

hành chính. 

Thứ tư, Đề chủ đề có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc giúp cú 

truyền tải thông điệp và liên kết diễn ngôn. Kiểu Đề này hầu như xuất hiện 

trong cú, chỉ trừ trường hợp tỉnh lược. Đề chủ đề có tác dụng định nội dung cho 

Thuyết, nó bổ sung thông tin về thời gian, không gian, đối tượng được đề cập 

đến trong cú. Đề chủ đề góp phần tạo nên tính chính xác, khuôn mẫu cho diễn 

ngôn văn bản hành chính. Đề chủ đề giúp thu hẹp cái phạm vi ứng dụng ngữ 

dụng của phần Thuyết vào một đối tượng (có thể là một cá thể, một tập hợp hay 

một sự tình). 

4.3. Chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính thể 

hiện qua liên liên kết và mạch lạc  

4.3.1. Về liên kết và mạch lạc  

4.3.1.1. Liên kết trong diễn ngôn 

Ý nghĩa, nội dung của diễn ngôn được hiện thực hóa thông qua các 

phương thức liên kết: liên kết nội dung và liên kết logic. Đối với phương thức 

liên kết nội dung, về cơ bản, trong một văn bản hoàn chỉnh thường có hai kiểu 

quan hệ sau: 

- Kết cấu chuỗi: là loại kết cấu trong đó các yếu tố có quan hệ ngữ nghĩa 

và logic được thể hiện nối tiếp nhau liên tục: yếu tố trước tạo tiền đề cho sự 

xuất hiện của yếu tố sau, yếu tố sau tạo tiền đề xuất hiện cho yếu tố sau nữa… 

Các yếu tố được xâu chuỗi với nhau theo một đường thẳng. Kiểu kết cấu này 

dùng để cấu tạo một đoạn văn hoặc toàn bộ văn bản hoàn chỉnh. Để xây dựng 

kết cấu chuỗi, người ta sử dụng nhiều thủ pháp kết cấu khác nhau như: liệt kê, 

móc xích, hỏi đáp, lập luận ba đoạn… 

- Kết cấu song song: là thủ pháp kết cấu trong đó các yếu tố có quan hệ 

nghĩa và logic được thể hiện trong sự đối chiếu, phát triển song song với nhau 
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trong văn bản. Để xây dựng kết cấu song song người ta thường dùng một số 

thủ pháp khác nhau như: song hành, tương phản, sóng đôi.  

Bên cạnh các kiểu quan hệ nêu trên còn có các phép liên kết trong ngôn 

bản như liên kết từ vựng, lặp từ vựng và tỉnh lược tham gia vào quá trình liên 

kết của cấu trúc diễn ngôn.  

Trong giới hạn của luận án, chúng tôi sẽ đi vào tìm hiểu phép nối, phép 

lặp từ vựng và phép tỉnh lược trong diễn ngôn văn bản hành chính. 

4.3.1.2. Mạch lạc trong diễn ngôn 

Tổ chức văn bản phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó mạch lạc là yếu tố 

quyết định. Wales (1994) cho rằng: “Mạch lạc được coi là một trong những 

điều kiện hoặc những đặc trưng hàng đầu của văn bản: ngoài mạch lạc, một văn 

bản không đích thực là một văn bản” [đã dẫn: 6, tr. 61]. Mạch lạc là một vấn 

đề cốt yếu của phân tích diễn ngôn, có vai trò quan trọng trong việc tổ chức 

diễn ngôn.  

Ở Việt Nam, một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ cũng rất quan tâm đến 

mạch lạc, coi mạch lạc như một hướng tiếp cận cần thiết cho việc phân tích 

ngôn ngữ. Một loạt các công trình của Diệp Quang Ban đã đề cập đến mạch lạc 

với tư cách là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ, là vấn đề cốt yếu của phân 

tích diễn ngôn. Nguyễn Thiện Giáp đi sâu vào việc vận dụng lý thuyết mạch 

lạc vào việc tạo lập văn bản, tác giả lưu ý đến những vấn đề như ngữ cảnh và ý 

nghĩa, cấu trúc thông tin, diễn ngôn và phân tích diễn ngôn, diễn ngôn và văn 

hóa, ngữ dụng học diễn ngôn, dụng học giao văn hóa. Nguyễn Hòa xác định 

mạch lạc là một vấn đề cốt yếu của lý luận phân tích diễn ngôn.  

Theo Nguyễn Thiện Giáp: “Cái quyết định để một sản phẩm ngôn ngữ 

trở thành một diễn ngôn hay văn bản chính là mạch lạc” [26, tr. 169]. 

Mạch lạc trong diễn ngôn được thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Theo 

Diệp Quang Ban, mạch lạc được thể hiện qua các khía cạnh là: mạch lạc trong 

triển khai mệnh đề; mạch lạc trong hành động ngôn ngữ; mạch lạc theo nguyên 

tắc hội thoại. 
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4.3.2. Liên kết và mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính 

4.3.2.1. Liên kết trong diễn ngôn văn bản hành chính 

Hiện nay ở Việt Nam đang tồn tại hai hệ thống liên kết, một của Trần 

Ngọc Thêm với sự phân biệt liên kết hình thức và liên kết nội dung, một của 

M.A.K. Halliday chỉ nói đến các hệ thống yếu tố từ ngữ có tác dụng tạo liên 

kết giữa câu với câu. Chúng tôi chọn hệ thống liên kết của Halliday do tính 

thuận tiện và phù hợp với đối tượng khảo sát. 

Về liên kết, để tạo tính chính xác, minh bạch cho văn bản hành chính, có 

nhiều yếu tố cùng tham gia, nhưng quan trọng hơn cả là các phép liên kết bởi 

chúng làm tường minh các mối quan hệ về nghĩa giữa các câu. Khảo sát liên 

kết trong diễn ngôn văn bản hành chính, chúng tôi thấy xuất hiện phép nối, 

phép lặp từ vựng và phép tỉnh lược.  

a) Phép nối 

Một cú đơn, phức, hay một đoạn ngôn dài có thể được liên hệ với các 

thành phần đứng sau bằng các hình thức khác nhau của tập hợp các mối quan 

hệ ngữ nghĩa cụ thể. Qua khảo sát ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy liên từ xuất 

hiện khá nhiều trong văn bản hành chính, trong đó nổi trội là liên từ và, bên 

cạnh đó còn có sự xuất hiện của liên từ với. 

Bảng 4.2: Thống kê liên từ và, với 

Liên từ Số lượng Tỉ lệ % 

và 1123 92,8 

với 87 7,2 

Tổng 1210 100 

Khảo sát 288 bản hành chính thông thường, chúng tôi thống kê được có 

1123 liên từ và xuất hiện trong 288 văn bản ngữ liệu, trung bình xuất hiện 3,9 

lần/ 1 văn bản; 87 liên từ với, trung bình xuất hiện 0,3 lần/ 1 văn bản.  

Ví dụ 85: “Giao cho các Hội đoàn thể xã nhận ủy thác rà soát các hộ có 

nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay và lập hồ sơ cho vay các chương trình gửi 

NHCSXH huyện để giải ngân kịp thời không để tồn đọng vốn” [QN.16.45]. 
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Ví dụ 86: “Thực hiện Công văn số 164/UBND-VP ngày 26/01/2016 của 

UBND huyện Bắc Trà My về việc thăm và tặng quà cho các đối tượng chính 

sách, Mẹ VNAH, AHLLVT, NCC tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Bính Thân năm 2016” 

[QN.16.49]. 

Ví dụ 87: “Thông báo đầy đủ và kịp thời cho các đối tượng được hỗ trợ 

quà đến nhận quà theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau: …” [QN.16.49]. 

Ví dụ 88: “Vậy UNBD xã đề nghị Ban cán sự các thôn khẩn trương thực 

hiện theo đúng nội dung và thời gian quy định trên” [QN.16.49] 

Ví dụ 89: “Tổ tự quản tham gia cùng với các cơ quan, ban, ngành ở địa 

phương, Đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

và quy định của địa phương” [QN.16.40]. 

Ví dụ 90: “Thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Doãn Bing, Chủ tịch 

UBND xã Cà Dy tại cuộc họp định kỳ giữa Thường trực UBND xã với các Hội 

đoàn thể xã” [QN.16.45]. 

Qua các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy các liên từ và, với có chức năng 

xây dựng những câu có quan hệ đẳng lập hoặc muốn nhấn mạnh vào những 

hoạt động hay tính chất của các đối tượng Hành thể, từ đó, tạo nên tính liên kết, 

mạch lạc cho câu, đoạn đồng thời nhấn mạnh thêm nội dung cần thể hiện.  

b) Phép lặp từ vựng  

Liên kết từ vựng có vai trò quan trọng trong liên kết, tạo tính tường minh 

về nghĩa cho cả cấp độ câu hoặc văn bản. Phép liên kết từ vựng là việc sử dụng 

các yếu tố từ vựng có quan hệ nghĩa với nhau bằng cách nào đó làm cho những 

câu khác nhau có chứa chúng có quan hệ liên kết với nhau.  

Diệp Quang Ban cho rằng, có hai phạm trù chính là lặp từ ngữ và phối 

hợp từ ngữ. Liên kết từ vựng xảy ra khi hai từ trong một văn bản có liên quan 

với nhau về mặt nghĩa theo một cách nào đó. 
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Trong diễn ngôn văn bản hành chính thông thường, phép lặp từ vựng 

xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là trong các quyết định nhằm để nhấn mạnh các 

yếu tố pháp lí và thực tế để có cơ sở ban hành nội dung quyết định, đồng thời 

thể hiện một cách rõ ràng nhất về quyết định vấn đề gì, như thế nào. Trong loại 

văn bản này, khi viện dẫn các căn cứ, từ “căn cứ” được lặp đi lặp lại nhiều lần, 

hoặc khi trình bày các điều, từ “Điều” cũng được lặp lại. 

Ví dụ 91: Phép lặp từ vựng được thể hiện trong các căn cứ và các điều 

của Quyết định số Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của 

UBND xã Đại Tân về Kiện toàn Ban Biên tập Đài Truyền thanh xã Đại Tân 

[QN.17.75] như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương… 

Căn cứ Luật Tổ Báo chí… 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND… 

Căn cứ Quyết định số 2385/QĐ-UBND… 

… 

Điều 1. 

Điều 2. 

Điều 3. …chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này” 

Ví dụ 92: Phép lặp từ vựng được thể hiện trong các căn cứ và các điều 

của Quyết định số 5936/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của UBND 

quận Sơn Trà về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, trường học, phường 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2017 [ĐN.17.94] như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương… 

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA… 

Căn cứ Quyết định số 5394/QĐ-UBND… 

… 

Điều 1. 

Điều 2. 

Điều 3. …chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”  
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Có thể thấy, phép lặp từ vựng trong văn bản hành chính vừa nhấn mạnh 

những cơ sở pháp lí, những căn cứ để ban hành văn bản, vừa nhấn mạnh những 

nội dung văn bản cần thể hiện; đồng thời cho thấy được tính khuôn mẫu của 

văn bản hành chính. Những từ, cụm từ được lặp lại nhiều trong văn bản hành 

chính là căn cứ, điều, thi hành, chịu trách nhiệm. Phép lặp từ vựng xuất hiện 

nhiều nhất là ở loại văn bản Quyết định. Để ra quyết định các chủ trương, chính 

sách, chế độ, thể lệ, biện pháp công tác, các vấn đề về tổ chức, nhân sự và các 

vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, các cơ quan, tổ chức 

phải căn cứ vào các văn bản pháp lí và các cơ sở thực tế; từ đó ra những quyết 

định cụ thể ở các điều trong văn bản. 

c) Phép tỉnh lược 

Do thể loại văn bản chi phối nên trong văn bản hành chính, chúng tôi 

nhận thấy yếu tố bị tỉnh lược chủ yếu là danh từ (danh ngữ) giữ chức vụ chủ 

ngữ trong câu.  

Ví dụ 93: (Công văn) Về việc điều tra thu thập thông tin về công tác cán 

bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn. [QN.17.81] 

Ở hầu hết các trích yếu nội dung của Công văn, chúng ta thấy xuất hiện 

trường hợp này. Do đặc điểm loại thể, công văn là văn bản không có tên loại, 

trích yếu nội dung của nó không nằm cạnh tên loại như các văn bản có tên loại 

khác mà nằm ở dưới số kí hiệu, và cũng không nêu tên loại văn bản là Công 

văn. 

Không chỉ xuất hiện Công văn, phép tỉnh lược còn xuất hiện ở các văn 

bản hành chính khác, chủ yếu là tỉnh lược thành phần chủ ngữ nhằm rút gọn 

diễn đạt.  

Ví dụ 94: 

“2. Trưởng Trạm Y tế xã 

Chủ trì phối hợp với các cơ, quan đơn vị liên quan, Ban nhân dân 13 

thôn tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân xã 
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chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 

bàn xã sau lũ lụt. (1)  

Phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền trong nhân dân về đảm 

bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh (sốt xuất huyết, tay chân miệng, 

tiêu chảy …). (2) 

Phối hợp cùng Trung tâm Y tế Hòa Vang tiến hành phun hóa chất nơi 

xảy ra ổ dịch. (3) 

Đảm bảo việc cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị chuyên 

dùng… cho việc cấp cứu và điều trị các bệnh khi có đề nghị; đáp ứng kịp thời 

khi có dịch xảy ra. (4) 

Phân công cán bộ trực tiếp đến tại hộ dân bị ngập lụt để hướng dẫn 

người dân thực hiện xử lý nguồn nước giếng, cấp thuốc, hóa chất cloramin B 

xử lý môi trường” (5) [ĐN.17.81]. 

Ở ví dụ 94, từng câu (1), (2), (3), (4), (5), chúng ta thấy đã tỉnh lược chủ 

ngữ “Trưởng Trạm Y tế xã”. Việc tỉnh lược thành phần trong diễn ngôn văn 

bản bành chính làm cho nội dung văn bản thêm mạch lạc, rõ ràng và tránh được 

tình trạng lặp đi lặp lại thành phần chủ ngữ một cách nặng nề. 

Từ kết quả khảo sát về liên kết trong diễn ngôn văn bản hành chính thông 

thường của Uỷ ban nhân dân các cấp chính quyền địa phương, chúng tôi nhận 

thấy rằng, để tạo được sự liên kết, diễn ngôn văn bản hành chính thường sử 

dụng các phép liên kết như phép nối, phép lặp từ vựng và phép tỉnh lược thành 

phần. 

 Trong phép nối, liên từ được sử dụng nhiều nhất trong diễn ngôn văn bản 

hành chính để nối các ý trong cú là liên từ và, chiếm tỉ lệ 92,8%. Liên kết chính 

là cơ sở để tạo nên mạch lạc. Trong diễn ngôn văn bản hành chính, liên từ và 

xuất hiện với tỉ lệ lớn là để tạo được sự mạch lạc, từ đó tạo được sự tường minh 

cho văn bản, bởi một trong những đặc trưng quan trọng của diễn ngôn văn bản 

hành chính là tính chính xác tường minh. 
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Bên cạnh việc sử dụng phép nối, diễn ngôn văn bản hành chính còn sử 

dụng phép lặp từ vựng, điều này chúng ta thấy rất rõ trong các văn bản quyết 

định. Diễn ngôn văn bản hành chính thường sử dụng phép lặp từ vựng là bởi để 

thực hiện chức năng thông tin, chức năng pháp lí và chức năng quản lí, văn bản 

phải đảm bảo có đủ lượng thông tin pháp lí và thông tin thực tế cần thiết. Phép 

lặp từ vựng chính là một phương thức hữu hiệu để thực hiện các chức năng này 

của văn bản hành chính. 

Để đảm bảo thông tin ngắn gọn nhưng chính xác và đầy đủ, diễn ngôn 

văn bản hành chính còn sử dụng phép tỉnh lược thành phần. Việc xuất hiện 

những câu tỉnh lược thành phần chủ ngữ là thường thấy trong diễn ngôn văn 

bản hành chính. Có những văn bản được ban hành với nhiều nội dung cần triển 

khai thực hiện, phép tỉnh lược thành phần này giúp cho văn bản tránh được sự 

lặp lại một cách nặng nề trong diễn đạt. 

4.3.2.2. Mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính 

Lý thuyết mạch lạc là vấn đề ngôn ngữ đang được các nhà nghiên cứu ở 

Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, nó vẫn đang cần tiếp tục hoàn thiện và khẳng 

định bằng những minh họa cụ thể ở các kiểu văn bản khác nhau, trong đó có 

văn bản hành chính. 

Về vai trò của mạch lạc trong quan hệ với đặc trưng chung của văn bản 

hành chính, có thể nhận thấy rằng, mạch lạc giúp cho nội dung trình bày trong 

văn bản hành chính rõ ràng, tường minh, đảm bảo logic; giúp đảm bảo tính 

chính xác cho nội dung văn bản; giúp truyền đúng thông tin của chủ thể soạn 

thảo văn bản hành chính đến các đối tượng tiếp nhận; đồng thời giúp thể hiện 

đầy đủ, chính xác tư tưởng chủ đạo của nội dung văn bản. 

Mạch lạc trong các thể loại diễn ngôn nói chung, trong diễn ngôn văn 

bản hành chính nói riêng có nhiều biểu hiện khác nhau. Trong phạm vi của luận 

án, chúng tôi đi vào tìm hiểu biểu hiện của mạch lạc trong diễn ngôn văn bản 

hành chính qua quan hệ nhân quả và quan hệ lập luận.  
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a) Biểu hiện của mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính qua quan 

hệ nhân quả 

Ví dụ 95: “Trong những ngày thi đấu, do thời tiết nắng nóng kéo dài, 

ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn kỹ thuật của môn bóng đá nam và bóng 

chuyền nữ, làm hạn chế những pha bóng hay, đường bóng đẹp” [BC.194]. 

Trong ví dụ 95, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân ở đây là trong những 

ngày thi đấu, do thời tiết nắng nóng kéo dài; từ đó dẫn đến hệ quả là ảnh hưởng 

nhiều đến chuyên môn kỹ thuật của môn bóng đá nam và bóng chuyền nữ, làm 

hạn chế những pha bóng hay, đường bóng đẹp. Quan hệ nhân quả ở ví dụ này 

giải thích cho kết quả thi đấu. 

Ví dụ 96: “Một số cán bộ, công chức chưa làm tốt chức năng nhiệm vụ, 

ý thức trách nhiệm chưa cao, nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của cơ 

quan hành chính trong việc giải quyết công việc của nhân dân, dẫn đến thái độ 

phục vụ nhân dân còn nhiều hạn chế.  

Việc rà soát, kiểm tra đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội chưa kiên quyết, thiếu chủ động, trông chờ vào sự lãnh đạo của 

cấp trên; một số cán bộ công chức chưa tìm tòi nghiên cứu văn bản, tài liệu 

dẫn đến công việc còn tồn đọng kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm” 

[BC.208]. 

Trong ví dụ 96, chúng tôi thấy quan hệ nhân quả ở đây chỉ rõ nguyên 

nhân vì sao thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức còn nhiều 

hạn chế; vì sao một số công việc còn tồn đọng kéo dài, chưa được giải quyết 

dứt điểm. 

Có thể thấy rằng, một trong những đặc trưng của diễn ngôn văn bản hành 

chính là tính chính xác, mạch lạc. Để thể hiện rõ nét đặc trưng này, trong diễn 

ngôn văn bản hành chính thường sử dụng kiểu quan hệ nhân quả. Biểu hiện của 

mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính qua quan hệ nhân quả giải thích 

nguyên nhân cho những vấn đề, sự việc diễn ra trong hoạt động của các cơ 
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quan, đơn vị. Điều này góp phần làm sáng tỏ tính chính xác tường minh của 

ngôn ngữ văn bản hành chính. 

b) Biểu hiện của mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính qua quan 

hệ lập luận 

Có nhiều cách phân loại lập luận. Tuy nhiên, để tiến hành phân tích biểu 

hiện của mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính qua quan hệ lập luận, 

chúng tôi đi vào khảo sát các thành phần lập luận trong văn bản hành chính 

gồm: luận cứ trong văn bản hành chính; kết luận trong văn bản hành chính  

* Về luận cứ trong văn bản hành chính 

Đặc thù của hoạt động quản lí nhà nước bao gồm toàn bộ các hoạt động 

từ ban hành các văn bản, đến việc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của đối tượng bị 

quản lí và vấn đề tư pháp đối với đối tượng quản lí cần thiết của nhà nước. Nhà 

nước quản lí các lĩnh vực hoạt động trong xã hội thông qua các quy phạm pháp 

luật. Những luật lệ hình thành đã được xác lập các quy tắc xử sự chung, tạo nên 

hành lang pháp lí hướng dẫn, điều chỉnh, chi phối tất cả các quan hệ xã hội. Về 

nguyên tắc, mọi hoạt động hành chính đều phải diễn ra trong khuôn khổ pháp 

lí, căn chuẩn theo khuôn khổ pháp lí. Vậy nên, việc viện dẫn các văn bản của 

cấp trên làm tiền đề, làm cơ sở cho việc giải quyết các công việc trong hoạt 

động quản lí là việc thường thấy đối với các cơ quan, đơn vị và điều này thể 

hiện rất rõ trong văn bản hành chính. 

Cơ sở lập luận của các văn bản hành chính là các luận cứ pháp lí và luận 

cứ thực tế. Để đi đến kết luận trong văn bản hành chính, cần phải đưa ra đầy đủ 

cả luận cứ pháp lí và luận cứ thực tế. Những luận cứ pháp lí và luận cứ thực tế 

là cơ sở pháp lí và thực tiễn quan trọng để đưa ra nội dung ở phần kết luận. Nếu 

không dựa trên hai luận cứ này, kết luận trong văn bản hành chính có thể sai 

lệch chủ trương, đường hướng những quy định mang tính pháp lí của cấp trên 

hoặc xa rời thực tế. Điều này khiến cho văn bản thiếu tính thuyết phục, không 

phù hợp, khó có tính khả thi. Hai loại luận cứ này thường xuất hiện đồng bộ 

trong lập luận.  
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Ví dụ 97: Trong Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của 

UBND xã Tam Mỹ Đông về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn xã Tam Mỹ Đông năm 2016 [QĐ. 02] đã đưa ra các luận 

cứ pháp lí và luận cứ thực tế sau: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; (Luận cứ 

pháp lí) 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

(Luận cứ pháp lí) 

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống thiên tai; 

(Luận cứ pháp lí) 

Căn cứ Công văn số 3216/UBND-KTN ngày 14/8/2014 của UBND Tỉnh 

Quảng Nam về việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã; (Luận cứ thực tế) 

Xét đề nghị của Ban nông nghiệp xã Tam Mỹ Đông, (Luận cứ thực tế) 

Ví dụ 98: Trong Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của 

UBND quận Ngũ Hành Sơn về Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành 

chính năm 2016 của UBND quận Ngũ Hành Sơn [QĐ. 26] trình bày các luận 

cứ pháp lí và luận cứ thực tế sau: 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

(Luận cứ pháp lí) 

Căn cứ Quyết định 10598/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 -2020 tại thành phố Đà Nẵng; (Luận cứ pháp lí) 

Căn cứ Quyết định số 9572/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính 

năm 2016 của thành phố Đà Nẵng; (Luận cứ pháp lí) 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn, (Luận cứ 

thực tế) 
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- Luận cứ pháp lí 

Luận cứ mang tính pháp lí trong lập luận của văn bản hành chính là các 

căn cứ pháp lí để ban hành văn bản. Luận cứ mang tính pháp lí thường là những 

quy phạm đã được thể chế hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước cấp trên đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản đó, 

hoặc những văn bản chỉ đạo của cấp trên hay của chính cơ quan ban hành văn 

bản đã ban hành và đang có hiệu lực pháp luật tại thời điểm ban hành văn bản 

mà có liên quan tới nội dung văn bản. 

Luận cứ pháp lí là cơ sở quan trọng để khẳng định tính hợp hiến, hợp 

pháp của văn bản hành chính. Một văn bản ban hành đúng luận cứ pháp lí, đúng 

thẩm quyền, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, đúng trình 

tự, thủ tục, thể thức và kĩ thuật trình bày theo quy định của pháp luật thì đó là 

một văn bản có tính hợp hiến, hợp pháp, có hiệu lực pháp lí và có tính khả thi. 

Luận cứ pháp lí là tiền đề, là điều kiện cần thiết, không thể vắng mặt trong đại 

lập luận của văn bản. Luận cứ pháp lí đầy đủ, phù hợp làm cho kết luận của 

toàn văn bản đúng, mang tính khoa học, phù hợp và có hiệu lực thi hành. 

Việc trình bày, trích dẫn các luận cứ pháp lí trong lập luận của văn bản 

hành chính thường tuân theo những nguyên tắc nhất định: 

Thứ nhất, cơ sở pháp lí của văn bản phải là văn bản quy phạm pháp luật 

hoặc văn bản hành chính cá biệt trực tiếp liên quan tới chủ đề văn bản.  

Thứ hai, cơ sở pháp lí của văn bản phải là những văn bản đang có hiệu 

lực pháp luật vào thời điểm văn bản đó được ban hành. 

- Luận cứ thực tế 

Như trên đã nói, luận cứ thực tế là một trong hai loại luận cứ bắt buộc 

phải có trong lập luận của văn bản hành chính. Luận cứ mang tính thực tế của 

văn bản hành chính được hiểu là hiện thực khách quan tác động, chi phối tới 

nội dung văn bản. Hiện thực khách quan này có thể là những hành vi, sự việc, 

vấn đề xảy ra trong thực tế; hoặc có thể là văn bản quản lí thể hiện những hoạt 

động trực tiếp liên quan đến việc giải quyết công việc phát sinh như: biên bản, 
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kế hoạch, đơn, công văn hoặc hành vi cấp dưới đề xuất hướng giải quyết vụ 

việc… Luận cứ thực tế giúp cho lập luận của văn bản được thực hiện có cơ sở 

thực tế và nội dung văn bản giải quyết được những vấn đề của thực tế quản lí. 

Về cách trình bày các luận cứ thực tế trong văn bản hành chính: 

Thứ nhất, trích dẫn văn bản. Trong quản lí, các vấn đề, sự việc, hành vi 

diễn ra trong thực tế thường được văn bản hóa bằng các thể loại như biên bản, 

báo cáo, công văn, tờ trình, kế hoạch, đơn từ… Chính những văn bản này chứa 

đựng thông tin mang tính thực tế. Do đó, để đưa ra những luận cứ mang tính 

thực tế phục vụ cho việc lập luận của văn bản, việc viện dẫn những văn bản ấy 

là biểu hiện thường thấy trong văn bản hành chính.  

Thứ hai, viện dẫn ý kiến của một cơ quan, đơn vị, cá nhân trình bày 

những vấn đề, sự việc thực tế… có liên quan tới nội dung lập luận (ý kiến này 

có thể bằng văn bản, có thể trực tiếp). 

Thứ ba, trình bày luận cứ thực tế bằng việc nêu cụ thể sự vật, sự việc, 

vấn đề, sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra trong thực tế. Trong trường hợp này, việc 

sử dụng các cụm từ: trong thời gian qua, tình hình hiện nay, theo báo cáo, trong 

năm…, qua số liệu thống kê… trở thành các dấu hiệu hình thức đánh dấu các 

luận cứ là các sự việc, sự việc, vấn đề thực tế. Nhờ tính chi tiết, cụ thể của luận 

cứ thực tế mà nội dung văn bản sát với thực tế và văn bản mang tính khả thi.  

Các dẫn chứng thực tế được đưa ra làm luận cứ trong văn bản hành chính 

thường có tính cụ thể, minh xác, đôi khi bằng cả số liệu. Điều này có sức nặng 

hơn nhiều lời bình luận, đánh giá. Nó làm tăng thêm tính chặt chẽ, chính xác 

cho văn bản hành chính. Từ đó, những kết luận đưa ra sẽ có tính thuyết phục. 

Việc triển khai các luận cứ thường theo những trình tự nhất định: luận 

cứ pháp lí trình bày trước, luận cứ thực tế trình bày sau. Với luận cứ pháp lí, 

luận cứ nào có hiệu lực pháp lí cao hơn thì trình bày trước, luận cứ nào có hiệu 

lực pháp lí thấp hơn thì trình bày sau. 

* Kết luận trong văn bản hành chính 
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Văn bản hành chính là phương tiện làm việc, là phát ngôn chính thức của 

nhà nước, của cơ quan, đơn vị trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lí, điều 

hành. Đối với văn bản hành chính, thông tin trong văn bản được xác định là sự 

thông báo, trao đổi thông tin, sự giao dịch một cách chính thức trong quá trình 

giải quyết công việc trong mọi cơ quan, đơn vị. Kết luận trong văn bản hành 

chính là nội dung các đánh giá, xác nhận, đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn 

vị, tổ chức. Kết luận trong đại lập luận của văn bản hành chính luôn có tính 

tường minh, sát với mục đích ban hành văn bản. Điều này giúp cho việc triển 

khai và thực hiện văn bản được dễ dàng. Tùy theo tính chất của từng loại văn 

bản mà kết luận được trình bày, thể hiện khác nhau. 

Đối với kết luận trong văn bản văn bản hành chính cá biệt (Quyết định 

cá biệt), phần kết luận là toàn bộ các điều của văn bản, trong đó chứa đựng 

những quy định, quyết định về chủ trương, chính sách, thể lệ, biện pháp thực 

hiện các mặt công tác, tổ chức cán bộ và các vấn đề khác thuộc chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân ra quyết định… Về vị trí, 

kết luận của lập luận trong loại văn bản này luôn đứng sau luận cứ.  

Về mặt logic nội dung, để sắp xếp các quy định trong kết luận một cách 

khoa học, hợp lí, dễ hiểu thì cần xem xét mối quan hệ, liên hệ giữa chúng. 

Chẳng hạn, có thể sắp xếp theo trình tự như sau: những vấn đề chung được đặt 

trước các vấn đề cụ thể; những vấn đề có tính chất quan trọng được đặt trước 

vấn đề ít quan trọng hơn hoặc ngược lại; những vấn đề có mức độ (về số lượng, 

khối lượng, thời gian...) lớn được đặt trước các vấn đề có mức độ nhỏ hơn… 

Ví dụ 99: Trong Quyết định số 5175/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của 

UBND quận Cẩm Lệ về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Cẩm 

Lệ [QĐ. 43], phần kết luận được trình bày như sau: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng của Chủ tịch UBND quận Cẩm 

Lệ cho 05 tập thể đạt giải trong cuộc thi “Viết về Chương trình thành phố 4 

an”, cụ thể danh sách như sau: 
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1. Giải Nhất: Phường Hòa Phát  

2. Giải Nhì: Phường Hòa Thọ Đông  

3. Giải Ba: Phường Hòa Xuân, Phường Khuê Trung, Phường Hòa An. 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 532/KH-

UBND ngày 20/4/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về tổ chức cuộc thi “Viết về 

Chương trình thành phố 4 an” và trích từ kinh phí giao cho Đài Truyền thanh 

quận tổ chức cuộc thi; Khung, phối, in ấn Giấy khen trích từ Quỹ khen thưởng 

quận năm 2018, cụ thể như sau: 

- Giải Nhất: 2.000.000 đồng/ tập thể x 1 tập thể  = 2.000.000 đồng; 

- Giải Nhì: 1.500.000 đồng/tập thể x1 tập thể  = 1.500.000 đồng;  

- Giải Ba: 1.000.000 đồng/tập thể x 3 tập thể  = 3.000.000 đồng;  

- Khungphôi, in ấn: 5 bộ x 60.000 đồng   = 300.000 đồng.  

- Tổng cộng: 6.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu tám trăm ngàn đồng) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Nội vụ 

quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Đài Truyền thanh quận và các 

tập thể có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Trong ví dụ 99, trật tự trình bày kết luận là thứ tự giải thưởng và đối 

tượng khen thưởng; hình thức khen thưởng mà cụ thể là số tiền thưởng; thời 

điểm có hiệu lực của văn bản; trách nhiệm thi hành. 

Đối với kết luận trong văn bản hành chính thông thường, trong đại kết 

luận của văn bản hành chính thông thường có thể chứa nhiều lập luận bộ phận. 

Các lập luận bộ phận này có mối quan hệ và sự liên kết với nhau để hình thành 

một mạng lập luận và tạo tính mạch lạc cho toàn văn bản. 

Ví dụ 100: Trong Thông báo số 37/TB-UBND ngày 16/11/2016 của 

UBND xã Trà Giáp về Niêm yết công khai kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo, 

hộ cận nghèo xã Trà Giáp năm 2016 [TB. 150], phần kết luận được trình bày 

như sau: 
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Vậy, UBND xã Trà Giáp thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát, 

xét duyệt các hộ có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ 

có đơn đăng ký được rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 để toàn thể 

nhân dân được biết. Đề nghị Ban nhân dân thôn, các điều tra viên, thành viên 

Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 của xã nghiêm túc thực 

hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 0973843541 gặp anh Thông để 

giải đáp./. 

Ví dụ 101: Trong Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 21/12/2016 của 

UBND xã Trà Giáp về việc đề nghị hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng 

tháng thuộc người khuyết tật là trẻ em theo Nghị định 136 trên địa bàn xã Trà 

Giáp [TTr. 247], phần kết luận được trình bày như sau: 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Trà Giáp kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

Bắc Trà My và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bắc Trà My 

quan tâm xem xét giải quyết./. 

Trên đây là tờ trình của Ủy ban nhân dân xã Trà Giáp về việc đề nghị 

hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng thuộc người khuyết tật là trẻ em theo 

Nghị định 136 của chính phủ./. 

Như vậy, trong một lập luận có thể có nhiều kết luận bộ phận. Tính đa 

kết luận của lập luận cho thấy sự liên quan chặt chẽ về mặt nội dung trong văn 

bản hành chính, tạo nên sự thống nhất và mạch lạc trong văn bản. 

Ở các văn bản hành chính, lập luận ở đây thể hiện tường minh nghĩa, 

nhìn vào diễn ngôn chúng ta thấy ngay vấn đề cần trình bày, không cần phải 

luận ra, suy ra hay phải tìm ẩn ý. Đây là một trong những đặc trưng quan trọng 

của ngôn ngữ văn bản hành chính bởi liên quan đến những vấn đề trong hoạt 

động quản lí nhà nước thì không thể nói nhiều chiều, tất cả các đối tượng tiếp 

nhận văn bản đều phải hiểu duy nhất một nghĩa trong nội dung diễn ngôn. 

4.4. Tiểu kết chương 4 

Ở chương 4, chúng tôi tập trung tìm hiểu những vấn đề liên quan đến 

chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính được thể hiện thông 

qua các đặc điểm tổ chức cấu trúc diễn ngôn; cấu trúc Đề - Thuyết; và tổ chức 
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nội dung diễn ngôn trong văn bản hành chính. 

Đối với cấu trúc diễn ngôn văn bản hành chính, chúng tôi nhận thấy rằng 

bố cục nội dung văn bản hành chính mang tính quy định, quyết định (văn bản 

quyết định) gồm hai phần là mở đầu và nội dung chính. Phần mở đầu chính là 

những cơ sở, những căn cứ để đưa ra nội dung các điều ở phần nội dung chính. 

Bố cục nội dung văn bản hành chính không mang tính quy định, quyết định 

(công văn, thông báo, tờ trình, kế hoạch, báo cáo) gồm ba phần chính có quan 

hệ mật thiết với nhau để tạo nên một chỉnh thể trọn vẹn đó là mở đầu, nội dung 

chính và kết thúc. Phần mở đầu nêu lí do ban hành văn bản; phần nội dung 

chính nêu nội dung thể hiện lí do ban hành ở trước; và phần kết thúc nhằm kết 

lại hoặc nhấn mạnh những vấn đề đã trình bày ở nội dung chính. 

Đối với cấu trúc Đề - Thuyết, Đề chủ đề không đánh dấu chiếm tỉ lệ cao. 

Trong Đề chủ đề không đánh dấu thì Đề chủ đề quy chiếu để gọi tên cơ quan, 

tổ chức chiểm số lượng lớn hơn cả. Đề chủ đề trùng với chủ ngữ và dùng để 

gọi tên cơ quan tổ chức xuất hiện nhiều trong văn bản hành chính cho thấy tính 

chất định danh của văn bản hành chính. Việc sử dụng các biểu thức quy chiếu 

là một trong những phương thức tạo nên sự đa dạng của những Đề ngữ không 

đánh dấu. Qua đó, việc liên kết giữa các cấu trúc Đề - Thuyết về mặt nội dung 

cũng được thể hiện. 

Đối với tổ chức nội dung diễn ngôn trong văn bản hành chính, chúng tôi 

khảo sát liên kết và mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính. Về liên kết, 

chính liên hợp, lặp từ vựng và phép tỉnh lược đã làm tường minh các mối quan 

hệ về nghĩa giữa các câu. Về mạch lạc, biểu hiện của mạch lạc trong diễn ngôn 

văn bản hành chính qua quan hệ nguyên nhân hệ quả giải thích nguyên nhân 

cho những vấn đề, sự việc diễn ra trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Điều này góp phần làm sáng tỏ tính chính xác tường minh của ngôn ngữ văn 

bản hành chính. Bên cạnh đó, biểu hiện của mạch lạc trong diễn ngôn văn bản 

hành chính qua quan hệ lập luận thể hiện qua các luận cứ kết luận trong văn 

bản hành chính. Các luận cứ chính là cơ sở để đưa ra những kết luận có tính 

khả thi. 
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KẾT LUẬN 

1. Có thể khẳng định rằng, văn bản hành chính đã được quan tâm nghiên 

cứu nhiều ở góc độ hành chính học, luật học. Tuy nhiên, việc nghiên cứu văn 

bản hành chính với tư cách là đối tượng nghiên cứu của phân tích diễn ngôn 

vẫn chưa được quan tâm nhiều. Đến nay mới chỉ có một vài công trình nghiên 

cứu văn bản quản lí nhà nước từ góc nhìn phân tích diễn ngôn nhưng chủ yếu 

ở văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, việc nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hành 

chính cấp địa phương từ góc nhìn phân tích diễn ngôn sẽ có những đóng góp 

nhất định trong việc nghiên cứu văn bản hành chính ở một góc độ mới, dựa trên 

nền tảng lí luận ngôn ngữ học chức năng hệ thống của Halliday. 

2. Dựa trên những cơ sở lí luận và qua thực tế khảo sát ba chức năng của 

diễn ngôn văn bản hành chính là chức năng kinh nghiệm, chức năng liên nhân 

và chức năng tạo văn bản, chúng tôi có một số kết luận như sau:  

2.1. Trong diễn ngôn văn bản hành chính, chức năng phản ánh kinh 

nghiệm được thể hiện thông qua quá trình chuyển tác và chức năng tư tưởng 

logic được thể hiện bằng các phương thức tạo các mối quan hệ đẳng kết và phụ 

thuộc với các thành tố trong câu. Chức năng này cung cấp truyền đạt thông tin 

trong văn bản hành chính chủ yếu được thông qua các kiểu quá trình. Trong 

diễn ngôn văn bản hành chính, quá trình phát ngôn chiếm tỷ lệ cao nhất bởi quá 

trình phát ngôn cung cấp những thông thông cần thiết trong hoạt động quản lí 

nhà nước. Việc phản ánh kinh nghiệm thực tế, phản ánh thông tin một cách 

chính xác và khách quan là đặc điểm nổi bật của văn bản hành chính. Bên cạnh 

đó, việc sử dụng danh hóa trong văn bản là phương thức rất hiệu quả, đưa được 

một lượng thông tin lớn vào thành phần tham tố của quá trình; trên cơ sở đó, 

giữ được cấu trúc chính của câu, mặt khác, nó đảm bảo được nguyên tắc chính 

xác nhưng đơn giản, dễ hiểu của văn bản hành chính. 

2.2. Chức năng liên nhân trong diễn ngôn văn bản hành chính được thể 

hiện qua xưng hô trong giao tiếp. Qua xưng hô, chức năng liên nhân được bộc 

lộ, cụ thể đó là các vai giao tiếp. Các mối quan hệ về xưng hô trong giao tiếp 
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phụ thuộc vào từng bối cảnh giao tiếp cụ thể. Xưng hô trong diễn ngôn văn bản 

hành chính thể hiêṇ vai giao tiếp cấp trên với cấp dưới; cấp dưới với cấp trên; 

và các cơ quan ngang cấp. Mối quan hệ liên nhân giữa các nhân vật giao tiếp 

trong văn bản hành chính không phải là mối quan hệ thân mật gần gũi như xưng 

hô trong quan hệ thân tộc mà là mối quan hệ công vụ, mối quan hệ có khoảng 

cách nhất định trong giao tiếp hành chính. Nó là mối quan hệ giữa tập thể với 

tập thể. Đây chính là đặc trưng của xưng hô trong văn bản hành chính.  

Chức năng liên nhân trong diễn ngôn văn bản hành chính còn được thể 

hiện qua lực ngôn trung. Lực ngôn trung trong diễn ngôn văn bản hành chính 

gắn với các hành vi ngôn ngữ. Trong diễn ngôn văn bản hành chính, hành vi 

ngôn ngữ thường được thể hiện ở phần nội dung của văn bản, mà cụ thể là trong 

những yêu cầu đưa ra ở cuối phần nội dung của văn bản. Những yêu cầu này 

chính là những hành vi ngôn ngữ chủ đạo của mỗi loại văn bản hành chính khác 

nhau. Có thể thấy rằng, hành vi cầu khiến của cơ quan cấp trên xuất hiện thường 

xuyên trong các văn bản hành chính. Hành vi cầu khiến của cơ quan cấp trên 

trong văn bản hành chính thể hiện rõ nét mối quan hệ liên nhân giữa các nhân 

vật giao tiếp trong văn bản. Mối quan hệ liên nhân này mang tính quy phạm, 

nghi thức, mệnh lệnh, chấp hành. Do đó, thường trong những văn bản này, khi 

đưa ra yêu cầu của mình, cơ quan ban hành văn bản sử dụng những yếu tố ngôn 

ngữ mang tính chất mệnh lệnh và yêu cầu đối tượng tiếp nhận bắt buộc phải 

thực hiện.  

2.3. Chức năng tạo văn bản của diễn ngôn văn bản hành chính được thể 

hiện thông qua các đặc điểm tổ chức cấu trúc diễn ngôn; cấu trúc Đề - Thuyết 

và tổ chức nội dung diễn ngôn trong văn bản hành chính. Đối với cấu trúc diễn 

ngôn văn bản hành chính, bố cục nội dung văn bản hành chính mang tính quy 

định, quyết định (văn bản quyết định) gồm hai phần là mở đầu và nội dung 

chính. Phần mở đầu chính là những cơ sở, những căn cứ để đưa ra nội dung các 

điều ở phần nội dung chính. Bố cục nội dung văn bản hành chính không mang 

tính quy định, quyết định (công văn, thông báo, tờ trình, kế hoạch, báo cáo) 
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gồm ba phần chính có quan hệ mật thiết với nhau để tạo nên một chỉnh thể trọn 

vẹn đó là mở đầu, nội dung chính và kết thúc. Đối với cấu trúc Đề - Thuyết, Đề 

chủ đề không đánh dấu chiếm tỉ lệ cao. Đề chủ đề trùng với chủ ngữ và dùng 

để gọi tên cơ quan tổ chức xuất hiện nhiều trong văn bản hành chính cho thấy 

tính chất định danh của văn bản hành chính. Đối với tổ chức nội dung diễn ngôn 

trong văn bản hành chính, chính phép nối, phép lặp từ vựng và phép tỉnh lược 

đã làm tường minh các mối quan hệ về nghĩa giữa các câu; đồng thời biểu hiện 

của mạch lạc trong diễn ngôn văn bản hành chính qua quan hệ nhân quả giải 

thích nguyên nhân cho những vấn đề, sự việc diễn ra trong hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị. Điều này góp phần làm sáng tỏ tính chính xác tường minh của 

ngôn ngữ văn bản hành chính.  

3. Khảo sát ngôn ngữ văn bản hành chính các cấp chính quyền địa 

phương từ góc nhìn phân tích diễn ngôn, chúng tôi nhận thấy rằng, đa số các 

văn bản soạn thảo đảm bảo được tính chỉnh thể và tính trọn vẹn; thể hiện rõ 

quan điểm, tư tưởng quản lí của các cơ quan nhà nước cấp địa phương; tạo được 

mối quan hệ liên nhân giữa các cơ quan đơn vị tổ chức thông qua văn bản. Điều 

này góp phần khẳng định năng lực, tính nghiêm túc, chuyên nghiệp của cơ quan 

ban hành văn bản.  

4. Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng, khi nghiên cứu ngôn ngữ, 

cần nghiên cứu nó trong mối quan hệ với các yếu tố ngoài xã hội, gắn hệ thống 

ngôn ngữ với quá trình hoạt động và xem nó như một quá trình giao tiếp. Cần 

thấy được sự tác động của các yếu tố ngữ cảnh đến quá trình lựa chọn và cách 

thức sử dụng ngôn ngữ của người tạo lập diễn ngôn. Nghiên cứu ngôn ngữ cần 

thấy được các chức năng cơ bản nó là chức năng phản ánh kinh nghiệm, chức 

năng liên nhân và chức năng tạo văn bản.  

5. Một số hạn chế của luận án và những vấn đề cần đặt ra 

Trong bất cứ hoạt động nào, kể cả hoạt động soạn thảo và ban hành văn 

bản hành chính, việc sai sót là điều không thể tránh khỏi. Do giới hạn về thời 

gian và dung lượng cho phép đối với một luận án, có một số vấn đề cần tiếp tục 
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bàn đến trong văn bản hành chính mà chúng tôi chưa thể đề cập đến, đó là 

những lỗi ngôn ngữ trong văn bản hành chính như lỗi về chính tả (như lỗi viết 

hoa; viết số; thanh điệu; phụ âm đầu; viết tắt…), lỗi dùng từ (như dùng từ không 

đúng nghĩa; dùng lặp từ, thừa từ, thiếu từ; dùng từ ngữ không phù hợp phong 

cách chức năng; dùng từ không đúng quan hệ ngữ pháp…), lỗi kĩ thuật trình 

bày (như lỗi về khoảng trắng, cỡ chữ, kiểu chữ, canh lề…), lỗi ở cấp độ cú và 

trên cú (một số cú trong văn bản chỉ có phần Thuyết mà không có phần Đề, 

thiếu sự liên kết, vì vậy không tạo được sự mạch lạc cho văn bản, không đảm 

bảo tính tường minh của ngôn ngữ văn bản hành chính…). Những hạn chế trong 

sử dụng ngôn ngữ ở các văn bản hành chính cấp địa phương do nhiều nguyên 

nhân gây ra như: về quy định pháp lí về năng lực sử dụng ngôn ngữ của đôị ngũ 

cán bô ̣công chức; về chế tài trách nhiệm của các chủ thể soạn thảo, kí ban hành 

và quy định kiểm tra, thẩm định…Vấn đề này cần tiếp tục đặt ra và nghiên cứu 

ở quy mô của một luận án. 

 Soạn thảo và ban hành văn bản hành chính là công việc diễn ra hằng 

ngày trong các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành, các cấp. Đó là một khâu quan 

trọng trong hoạt động quản lí, xuất phát từ vai trò của văn bản hành chính phục 

vụ cho hoạt động này. Từ việc ban hành các chủ trương, chính sách, xây dựng 

chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo điều hành thực hiện, cho đến phản ánh 

tình hình công việc, đề đạt ý kiến lên cấp trên, trao đổi công tác… đều phải 

dùng đến văn bản. Có thể nói, văn bản hành chính là cơ sở pháp lí để tiến hành 

giải quyết công việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Để 

thực hiện tốt chức năng trên, đòi hỏi văn bản hành chính được soạn thảo và ban 

hành phải có chất lượng cao, thể hiện độ chính xác tối đa không chỉ về mặt 

thẩm quyền, về quy trình soaṇ thảo, ban hành văn bản, mà còn về cả mặt kĩ 

thuật soạn thảo. Trong đó, sự chính xác, chuẩn mực của ngôn ngữ trong văn 

bản là một yêu cầu cơ bản. Đây là vấn đề cần được đặt ra và có những nghiên 

cứu tiếp theo. 

 



143 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH  CỦA TÁC GIẢ  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

1. Trương Thị Thuỷ, Nguyễn Thanh Tuấn (2014), “Nghiên cứu môṭ số 
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thành phố Đà Năñg), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 

5. Trương Thị Thuỷ (2018), “Các nhân tố tác động đến ngôn ngữ văn 

bản hành chính ở nước ta hiện nay”, Tạp chí khoa học Nội vụ, số tháng 3. 

6. Trương Thị Thuỷ (2018), “Phân tích diễn ngôn và việc vận dụng lí 

thuyết phân tích diễn ngôn vào nghiên cứu ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo cấp 

Quốc tế “Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á”, Nxb Đại 

học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

7. Trương Thị Thuỷ (2020), “Nâng cao chất lượng sử dụng ngôn ngữ 

trong văn bản hành chính”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 220, tháng 7. 

8. Trương Thị Thuỷ (2022), “Hiện tượng danh hóa trong ngôn ngữ văn 

bản hành chính”, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Tập 131, số 6B. 

9. Trương Thị Thuỷ (2022), “Chức năng của từ ngữ xưng hô trong văn 

bản hành chính (khảo sát từ thực tế văn bản hành chính cấp địa phương tại 

Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường 

Đại học Khoa học Huế, Số tháng 10/2022.     



144 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 

[1] Tạ Hữu Ánh (1996), Xây dựng và ban hành văn bản quản lí nhà nước, Nxb 

Lao động, HN. 
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[72] Lê Thị Thơm (2012), “Đặc trưng sự tình phát ngôn tiếng Việt”, Tạp chí 

Ngôn ngữ, số 5, tr.57-65. 

[73] Nguyễn Thị Thuận (2003), Danh hóa trong tiếng Việt hiện đại, Luận án 

tiến sĩ Ngữ Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

[74] Phan Thị Thu Thuỷ (2020), Nghiên cứu văn bản quản lí hành chính nhà 

nước cấp Trung ương từ quan hệ liên nhân và chức năng tác động, Luận án 

Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 
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tải, HN. 
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NGỮ LIỆU KHẢO SÁT 

1. QĐ.01: Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND xã 

Quế Hiệp về việc Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

2. QĐ.02: Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về việc Thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn xã Tam Mỹ Đông năm 2016 

3. QĐ.03: Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/08/2016 của UBND xã 

Duy Hải về Ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân xã Duy Hải 

4. QĐ.04: Quyết định số 12673/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND 

thị xã Điện Bàn về việc Thành lập Tổ tự quản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, giữ gìn an ninh - trật tự ở khu vực biên giới khối phố Hà Quảng Bắc, 

phường Điện Dương 

5. QĐ.05: Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND 

xã Đại Tân về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lí tài sản công của Ủy 

Ban Nhân Dân xã Đại Tân năm 2017 

6. QĐ.06: Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND 

xã Trà Giáp về việc Cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà 

ở cho người có công cách mạng 

7. QĐ.07: Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND xã 

Tà Bhing về việc Phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo và 

hộ thoát cận nghèo trên địa bàn xã Tà Bhing 2016 

8. QĐ.08: Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND thị 

trấn Thạnh Mỹ về việc Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng thôn, Phó trưởng thôn 

Dung Nhiệm kỳ 2016-2018 

9. QĐ.09: Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về Thành lập tổ đánh giá thực trạng, thẩm tra, thẩm định các 

tiêu chí theo Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” 



 

10. QĐ.10: Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND xã 

Đại Tân về Kiện toàn Ban Biên tập Đài Truyền thanh xã Đại Tân 

11. QĐ.11: Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND xã 

Trà Giang về việc Bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2017 

12. QĐ.12: Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND xã 

Trà Ka về Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử chức danh Trưởng thôn, Phó trưởng 

thôn nhiệm kỳ 2017-2019 

13. QĐ.13: Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND 

xã Đại Cường về việc Bố trí công chức Văn hóa - Xã hội 

14. QĐ.14: Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND 

xã Trà Giáp về việc Chỉ định đơn vị cung cấp thiết bị phòng họp trực tuyến cho 

UBND xã Trà Giáp năm 2017 

15. QĐ.15: Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND 

xã Tà Bhing về Bổ sung nguồn vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

chương trình 135 năm 2017 của xã Tà Bhing 

16. QĐ.16: Quyết định số 100/QĐ-CT ngày 01/12/2017 của UBND thị 

trấn Thạnh Mỹ về Phân công tổ chức, cá nhân trực tiếp phối hợp quản lí, giáo 

dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù 

17. QĐ.17: Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND 

phường Điện Nam Bắc về Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2018 

18. QĐ.18: Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/8/2018 của UBND xã 

Đại Tân về Thành lập Tổ đối chiếu, phân loại nợ khách hàng năm 2018 

19. QĐ.19: Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND 

phường Điện Nam Bắc về việc cử cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của phường 

20. QĐ.20: Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản 

xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 



 

Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính 

phủ 

21. QĐ.21: Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

22. QĐ.22: Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để 

cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 

23. QĐ.23: Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng 

24. QĐ.24: Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND xã 

Đại Tân về Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND xã Đại 

Tân 

25. QĐ.25: Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND 

phường Mân Thái về việc Phân công người hợp đồng lao động kiêm nhiệm 

công việc lái xe Quy tắc đô thị phường Mân Thái 

26. QĐ.26: Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND 

quận Ngũ Hành Sơn về Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 

2016 của UBND quận Ngũ Hành Sơn 

27. QĐ.27: Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND 

phường Hòa Quý về việc Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 

các ủy viên UBND phường Hòa Quý, nhiệm kỳ (2016 - 2021) 

28. QĐ.28: Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND 

phường Hòa Quý về việc Phân công CBCC quản lí và sử dụng con dấu của 

UBND phường Hòa Quý 

29. QĐ.29: Quyết định số 5572/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng 

lao động kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 



 

30. QĐ.30: Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND 

phường Tam Thuận về việc Thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 

2017 

31. QĐ.31: Quyết định số 8620/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lí, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các 

tổ chức, cá nhân để thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại 

gia đình trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

32. QĐ.32: Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND 

quận Thanh Khê về việc Phân loại cán bộ phường năm 2016 

33. QĐ.33: Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND 

phường Hòa Minh về việc Giao chỉ tiêu vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 

2017 

34. QĐ.34: Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND 

huyện Hòa Vang về việc Công bố Văn bản Quy phạm pháp luật do UBND 

huyện Hòa Vang ban hành hết hiệu lực thi hành trong năm 2016 

35. QĐ.35: Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND 

phường Hòa Minh về việc Thành lập Tổ công tác triển khai Kế hoạch sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Minh 

36. QĐ.36: Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND 

phường Mân Thái về việc Công nhận danh sách hộ cận nghèo phát sinh năm 

2016 trên địa bàn phường Mân Thái 

37. QĐ.37: Quyết định số 5538/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chế biến, kinh doanh gỗ, 

lâm sản đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh gỗ, lâm sản trên địa bàn quận 

Sơn Trà năm 2017 

38. QĐ.38: Quyết định số 5936/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về việc Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, trường học, phường 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2017 



 

39. QĐ.39: Quyết định số 7134/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp và Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

40. QĐ.40: Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND 

phường Nại Hiên Đông về việc Công nhận cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên 

tiến năm 2017 phường Nại Hiên Đông 

41. QĐ.41: Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND 

quận Sơn Trà 

42. QĐ.42: Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 14/4/2018 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định việc xử lí đối với các số điện thoại 

vi phạm liên quan đến tin nhắn rác được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

43. QĐ.43: Quyết định số 5175/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND 

quận Cẩm Lệ về việc Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ 

44. QĐ.44: Quyết định số 5282/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND 

quận Cẩm Lệ về việc Miễn giảm tiền đóng góp xây dựng chợ Hòa Xuân 

45. QĐ.45: Quyết định số 5959/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND 

quận Ngũ Hành Sơn về việc Ban hành Nội quy làm việc tại Trụ sở Trung tâm 

hành chính quận Ngũ Hành Sơn 

46. QĐ.46: Quyết định số 12834/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của 

UBND huyện Hòa Vang về việc Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 

2018 

47. QĐ.47: Quyết định số 6825/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND 

quận Cẩm Lệ về việc Thành lập Tổ kiểm tra, thống kê, niêm phong tài sản đối 

với các hộ không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND quận Cẩm Lệ 

tại dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân 



 

48. QĐ.48: Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 

49. CV.49: Công văn số 03/UBND-VP ngày 22/02/2016 của UBND xã 

Đại Cường về Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu 

quả sử dụng thời gian làm việc 

50. CV.50: Công văn số 11/CV-UBND ngày 30/3/2016 của UBND xã 

Trà Giang về việc Đề xuất xây dựng công trình Quốc lộ 24C đoạn qua địa phận 

xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My 

51. CV.51: Công văn số 18/UBND ngày 13/10/2016 của UBND xã Cà 

Dy về việc Tăng cường thu lãi và nợ quá hạn 

52. CV.52: Công văn số 1574/UBND ngày 14/11/2016 của UBND thị 

xã Điện Bàn về việc Thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN thị xã Điện 

Bàn nhiệm kỳ 2016 – 2021 

53. CV.53: Công văn số 26/UBND-VTLT ngày 16/11/2016 của UBND 

xã Đại Tân về việc Nộp Danh mục hồ sơ năm 2017 và Mục lục hồ sơ, tài liệu 

nộp lưu năm 2016 

54. CV.54: Công văn số 08/CV-UBND ngày 28/11/2016 của UBND xã 

Trà Ka về việc Yêu cầu khẩn trương Tổ chức duyệt chuột bảo vệ cây trồng vụ 

Đông xuân năm 2016-2017 

55. CV.55: Công văn số 42/CV-UBND ngày 17/12/2016 của UBND xã 

Tà Bhing về việc Một số biện pháp khắc phụ và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 

2016-2017 sau mưa lụt trễ 

56. CV.56: Công văn số 54/CV-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thị 

trấn Thạnh Mỹ về việc Tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng không sử 

dụng “Đồ chơi hạt nhựa nỡ trong nước” Tên tiếng anh “Seven color Crystar 

Ball” 



 

57. CV.57: Công văn số 04/UBND-CV ngày 21/02/2017 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về việc Ý kiến tham vấn về dự án “Đường dây 500Kv Quảng 

Trạch – Dốc Sỏi” 

58. CV.58: Công văn số 2364/UBND-KTTH ngày 15/5/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc Chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực 

tuyến của KBNN 

59. CV.59: Công văn số 1841/UBND ngày 22/5/2017 của UBND thành 

phố Hội An về việc Gởi báo cáo tình hình KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 

60. CV.60: Công văn số 27/CV-UBND ngày 11/8/2017 của UBND thị 

trấn Thạnh Mỹ về việc Điều tra thu thập thông tin về công tác cán bộ người dân 

tộc thiểu số trên địa bàn 

61. CV.61: Công văn số 32/UBND-VP ngày 14/8/2017 của UBND xã 

Trà Giang về việc Thực hiện kế hoạch số 01/KH-TĐT ngày 01/8/2017 của Tổ 

điều tra khảo sát về công tác CB người DTTS 

62. CV.62: Công văn số 09/UBND ngày 13/9/2017 của UBND xã Cà Dy 

về việc Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên 

địa bàn xã Cà Dy 

63. CV.63: Công văn số 41/UBND-KT ngày 02/11/2017 của UBND xã 

Đại Tân về việc Bàn giao lại ao nuôi cá tại sân bóng cũ thôn Nam Phước 

64. CV.64: Công văn số 90/UBND-VP ngày 11/12/2017 của UBND xã 

Đại Cường về việc Máy chiếu bị sự cố không thể phục vụ tập huấn kỹ năng 

quản lí rủi ro thiên tai (DRM) ở các thôn 

65. CV.65: Công văn số 323/UBND-VX ngày 09/4/2018 của UBND 

huyện Quế Sơn về việc Thực hiện Tiêu chí số 8, mục 8.4 xã ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lí, điều hành theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn 

nông thôn mới 

66. CV.66: Công văn số 909/UBND-NV ngày 18/4/2018 của UBND 

huyện Đại Lộc về việc Thực hiện viết nhật ký công vụ 



 

67. CV.67: Công văn số 1841/UBND ngày 22/5/2018 của UBND thành 

phố Hội An về việc Gởi báo cáo tình hình KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

68. CV.68: Công văn số 21/CV-UBND ngày 28/8/2018 của UBND xã 

Chà Vàl về việc Tiếp tục giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo thẩm quyền 

69. CV.69: Công văn số 02/UBND-VP ngày 31/8/2018 của UBND xã 

Quế Thuận về việc Tổ chức tuyên truyền và treo cờ Tổ quốc kỷ niệm Lễ Quốc 

khánh 02.9 

70. CV.70: Công văn số 84/CV-UBND ngày 30/10/2018 của UBND 

phường Điện Nam Trung về việc Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện 

công tác phổ cập Giáo dục 

71. CV.71: Công văn số 31/UBND-BQL ngày 15/11/2018 của UBND 

xã Tam Thạnh về việc Đề nghị cho phép lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 

công trình: Khu thể thao thôn Phước Thạnh 

72. CV.72: Công văn số 59/UBND ngày 03/12/2018 của UBND phường 

Điện Nam Bắc về việc Đề nghị di dời một số trụ viễn thông bị vướng hành lang 

giao thông 

73. CV.73: Công văn số 337/UBND-TTr ngày 25/3/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TU của Thành ủy  

74. CV.74: Công văn số 828/UBND-TTr ngày 30/6/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

75. CV.75: Công văn số 9157/UBND-KGVX ngày 08/11/2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng 

chống HIV/AIDS năm 2016 

76. CV.76: Công văn số 9283/UBND-SVHTT ngày 14/11/2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Đề nghị đăng Dự thảo Đề án đặt, đổi tên 

đường năm 2016 lấy ý kiến nhân dân 



 

77. CV.77: Công văn số 92/UBND-VP ngày 25/11/2016 của UBND xã 

Hòa Phú về việc Thống kê, rà soát số hộ, sổ khẩu 10 thôn trên địa bàn xã năm 

2017 

78. CV.78: Công văn số 776/UBND-TD ngày 25/11/2016 của UBND 

phường Hòa Quý về việc Trả lời việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân 

79. CV.79: Công văn số 834/UBND ngày 08/12/2016 của UBND 

phường Hòa Quý về việc Xác minh việc lưu trữ hồ sơ hộ tịch 

80. CV.80: Công văn số 1639/UBND-VP ngày 28/12/2016 của UBND 

quận Thanh Khê về việc Triển khai Nghị định về XPVPHC lĩnh vực BVMT 

81. CV.81: Công văn số 73/UBND-TTr ngày 17/01/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về việc Báo cáo việc sử dụng tài sản công tặng quà và nhận quà 

tặng trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 

82. CV.82: Công văn số 119/UBND-ĐCXDMT ngày 11/7/2017 của 

UBND phường Tam Thuận về việc Góp ý dự thảo bộ tiêu chí đánh giá kết quả 

thực hiện và khen thưởng phong trào thi đua lập trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị, 

vệ sinh môi trường 

83. CV.83: Công văn số 1550/UBND-NV ngày 01/9/2017 của UBND 

huyện Hòa Vang về việc Đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

84. CV.84: Công văn số 1812/UBND-TCKH ngày 17/10/2017 của 

UBND huyện Hòa Vang về việc Thực hiện mua sắm tập trung bàn ghế phục vụ 

dạy và học đợt 1/2017  

85. CV.85: Công văn số 149/UBND-VP ngày 08/11/2017 của UBND xã 

Hòa Liên về việc Tăng cường triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh, an 

toàn thực phẩm sau lũ lụt 

86. CV.86: Công văn số 2177/UBND-QLĐTh ngày 08/12/2017 của 

UBND quận Sơn Trà về việc Tăng cường công tác trật tự xây dựng, vỉa hè trên 

địa bàn sau Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 



 

87. CV.87: Công văn số 2193/UBND-VP ngày 11/12/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về việc Tăng cường công tác quản lý thu, chi và chống thất thu 

ngân sách  

88. CV.88: Công văn số 10442/UBND-BATGT ngày 26/12/2017 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

“Phát động CB, CC, VC&NLĐ tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt” 

và Bản cam kết thi đua tham gia sử dụng phương tiện xe buýt 

89. CV.89: Công văn số 223/UBND-TTr ngày 05/02/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về việc Báo cáo việc sử dụng tài sản công tặng quà và nhận quà 

tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 

90. CV.90: Công văn số 443/UBND-VHTT ngày 16/4/2018 của UBND 

quận Liên Chiểu về việc Thông tin lại một số vấn đề liên quan đến dự án Khu 

du lịch sinh thái Nam Ô 

91. CV.91: Công văn số 584/UBND-VP ngày 27/4/2018 của UBND 

quận Thanh Khê về việc Khen thưởng cá nhân tham gia chuẩn bị và tổ chức 

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 

92. CV.92: Công văn số 984/UBND-TTr ngày 08/6/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về việc Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 

của BCĐ Trung ương về PCTN 

93. CV.93: Công văn số 176/UBND-LĐTBXH ngày 25/06/2018 của 

UBND phường Tam Thuận về việc Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp xã hội 

94. CV.94: Công văn số 2222/UBND-TNMT ngày 10/12/2018 của 

UBND huyện Hòa Vang về việc Khẩn trương vận động nhân dân ra quân tổng 

dọn vệ sinh môi trường sau mưa lũ 

95. CV.95: Công văn số 1629/UBND-VHTT ngày 20/12/2018 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc Phản hồi thông tin bò thả rông 

96. CV.96: Công văn số 9981/UBND-SNV ngày 26/12/2018 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý theo Kế 

hoạch số 6663/KH-UBND 



 

97. KH.97: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 24/02/2016 của UBND xã 

Đại Cường về Tổ chức chào cờ đầu tháng 

98. KH.98: Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 24/3/2016 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về Triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2016  

99. KH.99: Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 4/4/2016 của UBND xã Đại 

Tân về Triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 

của Thủ tướng Chính phủ 

100. KH.100: Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 7/6/2016 của UBND xã 

Trà Giáp về việc Tổ chức diễn đàn trẻ em chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn, 

phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em” 

101. KH.101: Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND 

thị xã Điện Bàn về Tổ chức phát động đợt thi đua lao động sáng tạo, thiết thực 

lập thành tích chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017) 

102. KH.102: Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 15/11/2016 của UBND 

phường Điện Nam Đông về Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Điện 

Bàn lần thứ VIII năm 2017 

103. KH.103: Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND 

xã Tam Thái về Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) 27 năm ngày Hội Quốc Phòng 

Toàn dân (22/12/1989-22/12/2016) 

104. KH.104: Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND 

xã Tà Bhing về Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2017 

105. KH.105: Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09/01/2017 của UBND 

xã Cà Dy về Công tác Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 

106. KH.106: Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND 

xã Đại Cường về Triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 

107. KH.107: Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 02/03/2017 của UBND 

xã Trà Giáp về Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017 



 

108. KH.108: Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/5/2017 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017 

109. KH.109: Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND xã 

Tà Bhing về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 

tháng 06 và Tháng hành động vì môi trường năm 2017 

110. KH.110: Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND xã 

Trà Ka về Tuyên truyền ngày Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2019 

111. KH.111: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND xã 

Đại Tân về Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa 

bàn xã Đại Tân năm 2017 

112. KH.112: Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND xã 

Bhalêê về Giao ban giáp ranh giữa bốn xã Bhalêê, Anông, huyện Tây Giang, 

tỉnh Quảng Nam và xã Aroàng, Ađớt, huyện Alưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2017 

113. KH.113: Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2017 của UBND 

phường Điện Nam Bắc về Triển khai thực hiện công tác đảm bảo tình hình 

ANTT địa bàn phường năm 2018 

114. KH.114: Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/02/2018 của UBND 

phường Điện Nam Trung về Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; phòng 

chống ma túy và Bạo lực học đường trong các trường học năm 2018 

115. KH.115: Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 22/3/2017 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về Thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em xã năm 2017 

116. KH.116: Kế hoạch số 1661/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2018 – 2020 

117. KH.117: Kế hoạch số 2039/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 

06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực 



 

hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 

2020 

118. KH.118: Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND xã 

Tam Thạnh về Cải cách hành chính năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Tam 

Thạnh 

119. KH.119: Kế hoạch số 79/KH-HĐND ngày 10/6/2018 của UBND 

xã Đại Tân về Tổ chức Hội nghị sơ kết KT-XH-ANQP 6 tháng đầu năm và 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

120. KH.120: Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 2/8/2018 của UBND xã 

Quế Thuận về Giám sát theo dõi thi hành pháp luật các văn bản và hồ sơ về Địa 

chính – Xây dựng 

121. KH.121: Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND 

phường Mân Thái về Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 86 năm 

ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930 – 3/2/2016) – mừng xuân Bính Thân 

2016 

122. KH.122: Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 15/9/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về Phát động Cuộc thi “Viết về Sơn Trà” 

123. KH.123: Kế hoạch số 7649/KH-UBND ngày 16/9/2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn 

minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 

124. KH.124: Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/9/2016 của UBND xã 

Hòa Phú về việc Tiêm vacxin phòng bệnh lở mồm long móng ở gia súc đợt 1 

năm 2017 trên địa bàn xã Hòa Phú 

125. KH.125: Kế hoạch số 779/KH-UBND ngày 25/11/2016 của UBND 

phường Hòa Quý về Triển khai công tác minh bạch tài sản, thu thập năm 2016 

126. KH.126: Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về Kiểm tra tình hình cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên 

sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà 



 

127. KH.127: Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 14/12/2016 của 

UBND quận Thanh Khê về Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn 

quận Thanh Khê giai đoạn 2017-2020 

128. KH.128: Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND 

phường Hải Châu 1 về Đảm bảo trật tự đô thị - vệ sinh môi trường năm 2017 

trên địa bàn phường 

129. KH.129: Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 13/01/2017 của UBND 

quận Ngũ Hành Sơn về Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về việc đảm 

bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 

130. KH.130: Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBND 

quận Ngũ Hành Sơn về Triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2017 

131. KH.131: Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND 

quận Cẩm Lệ về Thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 

2016-2020” trong năm 2017 

132. KH.132: Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND 

phường Tam Thuận về Bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2017 

133. KH.133: Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 28/11/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân 

số Việt Nam 26/12 

134. KH.134: Kế hoạch số 10430/KH-UBND ngày 26/12/2017 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Đà 

Nẵng  

135. KH.135: Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND 

phường Hòa Cường Bắc về Ra quân xử lý trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường 

trên các tuyến đường và trực hàng đêm trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc 

tháng 12/2017 



 

136. KH.136: Kế hoạch số 947/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND 

phường Mân Thái về Triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho lực lượng Bảo vệ 

dân phố năm 2018 

137. KH.137: Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND 

phường Tam Thuận về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu 

tư kinh doanh trên địa bàn phường Tam Thuận năm 2018 

138. KH.138: Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 09/04/2018 của UBND 

phường Vĩnh Trung về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

phường Vĩnh Trung năm 2018 

139. KH.139: Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn quận Sơn Trà 2018 

140. KH.140: Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND 

quận Cẩm Lệ về Thực hiện việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng 

chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

quận Cẩm Lệ năm 2018 

141. KH.141: Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 9/5/2018 của UBND 

huyện Hòa Vang Tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 

bàn huyện Hòa Vang năm 2018 

142. KH.142: Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 30/8/2018 của UBND 

quận Liên Chiểu về Duy trì và phát triển mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm 

trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 

143. KH.143: Kế hoạch số 1795/KH-UBND ngày 02/11/2018 của 

UBND quận Cẩm Lệ về Tuyên truyền trên Báo, Đài, Trang Thông tin điện tử 

quận về xử lý hành chính thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành quyết 

định thu hồi đất tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân 



 

144. KH.144: Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND 

phường Thanh Bình về Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống đối tượng 

chính sách, xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 

145. TB.145: Thông báo số 03/TB-UBND ngày 27/01/2016 của UBND 

xã Trà Giang về Thời gian cấp quà cho các đối tượng nhân dịp tết Bính Thân 

năm 2016 

146. TB.146: Thông báo số 17/TB-UBND ngày 27/02/2016 của UBND 

xã Cà Dy về Nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016 

147. TB.147: Thông báo số 36/TB-UBND ngày 18/7/2016 của UBND 

xã Đại Cường về việc tổ chức chiến dịch truyền thông dân số KHHGĐ đợt II 

năm 2016 

148. TB.148: Thông báo số 15/TB-UBND ngày 21/7/2016 của UBND 

xã Trà Ka về Phân công nhiệm vụ các chức danh không chuyên trách theo Nghị 

định 92/2009 của Chính phủ 

149. TB.149: Thông báo số 47/TB-UBND ngày 11/10/2016 của UBND 

xã Duy Hải về Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Duy Hải 

150. TB.150: Thông báo số 37/TB-UBND ngày 16/11/2016 của UBND 

xã Trà Giáp về Niêm yết công khai kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo xã Trà Giáp năm 2016 

151. TB.151: Thông báo số 38/TB-UBND ngày 30/11/2016 của UBND 

xã TaBhing về việc Lập danh sách hộ dân có khả năng thiếu đói năm 2016 và 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 

33/2015/QĐ-TTg  

152. TB.152: Thông báo số 66/TB-UBND ngày 12/12/2016 của UBND 

xã Đại Tân về lịch cấp phát tiền hỗ trợ lúa nước 6 tháng cuối năm 2015 theo 

Nghị định 42/2012 NĐ-CP của Chính phủ 

153. TB.153: Thông báo số 17/TB-UBND ngày 16/01/2017 của UBND 

huyện Bắc Trà My về việc thay đổi lịch họp tổng kết công tác quản lý, bảo vệ 



 

rừng, sơ kết Chỉ thị 17 và Quy chế phối hợp giữa UBND các xã, Hạt kiểm lâm 

và các cơ quan, ban ngành 

154. TB.154: Thông báo số 14/TB-UBND ngày 21/3/2017 của UBND 

xã Đại Cường về Tổ chức đối thoại về việc thực hiện các chính sách đối với 

người có công, bảo trợ xã hội 

155. TB.155: Thông báo số 21/TB-UBND ngày 05/5/2017 của UBND 

xã Tam Mỹ Đông về việc bổ sung giấy tờ pháp lý photocopy của các thửa đất 

nằm trên tuyến đường DH7 đoạn từ cầu Nguyễn Phùng đến trạm y tế xã Tam 

Mỹ Đông 

156. TB.156: Thông báo số 388/TB-UBND ngày 16/5/2017 của UBND 

thành phố Hội An về nội dung cuộc họp UBND thành phố tháng 5/2017 

157. TB.157: Thông báo số 24/TB-UBND ngày 13/7/2017 của UBND 

xã Trà Giang về Ngày bầu cử trưởng phó thôn nhiệm kỳ 2017-2019 

158. TB.158: Thông báo số 11/TB-UBND ngày 15/9/2017 của UBND 

xã Tà Bhing về việc lịch tổ chức tiêm phòng vụ Thu năm 2017 Trên địa bàn xã 

Tà Bhing 

159. TB.159: Thông báo số 36/TB-UBND ngày 09/11/2017 của UBND 

thị trấn Thạnh Mỹ về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lỡ đất trên 

địa bàn 

160. TB.160: Thông báo số 67/TB-UBND ngày 14/12/2017 của UBND 

xã Đại Tân về việc niêm yết danh sách cấp thẻ BHYT hộ nghèo và toàn dân 

năm 2018 trên địa bàn xã Đại Tân 

161. TB.161: Thông báo số 04/TB-UBND ngày 15/01/2018 của UBND 

thị trấn Nam Phước về Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên lĩnh 

vực Tư pháp – Hộ tịch 

162. TB.162: Thông báo số 09/TB-UBND ngày 06/02/2018 của UBND 

thị trấn Nam Phước về việc lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho bà Nguyễn Thị Chín 



 

163. TB.163: Thông báo số 04/TB-UBND ngày 28/3/2018 của UBND 

phường Điện Nam Bắc về việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị 

Thuận, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc 

164. TB.164: Thông báo số 41/TB-UBND ngày 29/3/2018 của UBND 

huyện Quế Sơn về Kết luận của đồng chí Trần Đại Nghĩa - Chủ tịch UBND 

huyện tại cuộc họp thông qua phương án thiết kế kỹ thuật công trình cầu và 

đường dẫn vào cầu sông Cái, xã Quế Hiệp và công trình nâng cấp, cải tạo Công 

viên Quế Sơn (giai đoạn 2) 

165. TB.165: Thông báo số 67/TB-UBND ngày 15/5/2018 của UBND 

xã Đại Tân về việc Tổ chức triển khai đăng ký nhu cầu hỗ trợ phục vụ sinh kế 

đối với các hộ nghèo năm 2017 

166. TB.166: Thông báo số 83/TB-UBND ngày 12/9/2018 của UBND 

xã Đại Tân về việc kiểm tra đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2018 

167. TB.167: Thông báo số 91/TB-UBND ngày 28/9/2018 của UBND 

xã Đại Tân về Tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc sáp nhập thôn 

168. TB.168: Thông báo số 23/TB-UBND ngày 22/11/2018 của UBND 

xã Tam Thạnh về việc hướng dẫn nội dung đơn của Ông Ngô Quang Thắng 

169. TB.169: Thông báo số 291/TB-UBND ngày 28/3/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về Treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp Kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng 

thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2016) 

170. TB.170: Thông báo số 108/TB-UBND ngày 18/7/2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng để triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật khu vực dọc tuyến đường 30m đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường 

Lê Tấn Trung (thuộc Khu dân cư Mân Thái 2 mở rộng) 

171. TB.171: Thông báo số 526/TB-UBND ngày 18/7/2016 của UBND 

phường Phước Mỹ về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch UBND 

phường Phước Mỹ 



 

172. TB.172: Thông báo số 626/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND 

phường Phước Mỹ về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em không phải nơi đăng 

ký thường trú của người mẹ 

173. TB.173: Thông báo số 630/TB-UBND ngày 29/9/2016 của UBND 

phường Hòa Quý về Kết luận nội dung làm việc giữa UBND và Hội LHPN 

theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 

174. TB.174: Thông báo số 681/TB-UBND ngày 17/10/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

175. TB.175: Thông báo số 769/TB-UBND ngày 24/11/2016 của UBND 

phường Hòa Quý về Kết thúc niêm yết về việc báo mất Đơn xin giao đất để xây 

dựng nhà ở 

176. TB.176: Thông báo số 194/TB-UBND ngày 27/12/2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thời gian tập trung và trang phục dự Lễ kỷ niệm 20 

năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/20170) 

177. TB.177: Thông báo số 50/TB-UBND ngày 09/02/2017 của UBND 

phường Hòa Minh về việc triển khai lập danh sách số lượng hộ dân và ranh giới 

dự kiến thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố 

178. TB.178: Thông báo số 86/TB-UBND ngày 3/7/2017 của UBND 

phường An Hải Tây về việc ghi chú sổ hộ tịch 

179. TB.179: Thông báo số 459/TB-UBND ngày 14/7/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về việc đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường 

180. TB.180: Thông báo số 45/TB-UBND ngày 06/9/2017 của UBND 

phường Bình Thuận về Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Chủ tịch 

UBND phường Bình Thuận 

181. TB.181: Thông báo số 121/TB-UBND ngày 06/9/2017 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Hồ Kỳ 

Minh tại hội nghị tổng kết Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 



 

182. TB.182: Thông báo số 84/TB-UBND ngày 26/9/2017 của UBND 

phường Tam Thuận về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị 

trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành phục vụ APEC 2017 

183. TB.183: Thông báo số 302/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND 

phường An Hải Đông về việc gửi liên thông văn bản điện tử 

184. TB.184: Thông báo số 941/TB-UBND ngày 21/12/2017 của UBND 

phường Nại Hiên Đông về việc giới thiệu khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá 

Tây 

185. TB.185: Thông báo số 100/TB-UBND ngày 14/3/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về việc hợp đồng lao động tại các trường tiểu học trung học cơ 

sở năm học 2017-2018 

186. TB.186: Thông báo số 75/TB-UBND ngày 08/6/2018 của UBND 

quận Cẩm Lệ về việc tuyển dụng công chức phường thuộc quận Cẩm Lệ năm 

2018 

187. TB.187: Thông báo số 136/TB-UBND ngày 18/6/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về việc tiếp công dân hàng tháng của Chủ tịch UBND quận Sơn 

Trà 

188. TB.188: Thông báo số 359/TB-UBND ngày 30/10/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về việc cử cán bộ tiếp tục làm Trưởng ban Tiếp công dân 

189. TB.189: Thông báo số 368/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tuyến của 

UBND quận Sơn Trà 

190. TB.190: Thông báo số 135/TB-UBND ngày 11/12/2018 của UBND 

phường Tam Thuận về Niêm yết công khai theo đơn xin cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

191. TB.191: Thông báo số 166/TB-UBND ngày 12/11/2018 của UBND 

quận Cẩm Lệ về Kết quả giái quyết thông tin phản ánh của người dân đối với 

các vấn đề ô nhiễm môi trường do Công ty CP XD Công trình Giao thông Đà 

Nẵng tại mỏ đá Phước Tường gây ra 



 

192. TB.192: Thông báo số 213/TB-UBND ngày 17/12/2018 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Treo cờ, nghỉ lễ nhân dịp Tết dương lịch 2019 

193. BC.193: Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 23/02/2016 của UBND xã 

Đại Cường về Giải thích cách chấm điểm một số nội dung đánh giá chỉ số 

CCHC năm 2016 của UBND xã Đại Cường 

194. BC.194: Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 31/3/2016 của UBND thị 

trấn Thạnh Mỹ về Kết quả Đại hội thể dục thẻ thao thị trấn Thạnh Mỹ lần thứ 

VIII 

195. BC.195: Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 25/4/2016 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về Đánh giá hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã 

196. BC.196: Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 13/6/2016 của UBND xã 

Bhalêê về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

– an ninh tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 

197. BC.197: Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 28/7/2016 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về đặc điểm nhà và đất của hộ bà Nguyễn Thị Phú thường trú 

tại thôn Đa Phú 2, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nằm 

trong dự án đường cao tốc ĐN - QN đoạn qua xã Tam Mỹ Đông 

198. BC.198: Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 31/8/2016 của UBND xã 

Trà Ka về Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ bò cái giống thuộc chương 

trình 135 năm 2015 

199. BC.199: Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 12/9/2016 của UBND xã 

Đại Tân về việc rà soát những trường hợp còn tồn đọng trong công tác cấp giấy 

CNQSD đất trên địa bàn xã 

200. BC.200: Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 27/12/2016 của UBND xã 

Trà Giáp về Danh sách đối tượng thờ bằng liệt sỹ, thờ bằng mẹ VNAH 

201. BC.201: Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 30/01/2017 của UBND xã 

Đại Cường về việc tổ chức các hoạt động đón năm mới và Tết Đinh Dậu 2017 



 

202. BC.202: Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 25/4/2017 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về việc khai thác đất nguyên liệu tại đồi Gò Gai, thôn Phú Quý 

3, xã Tam Mỹ Đông của công ty TNHH Đầu Tư Xuân Vượng 

203. BC.203: Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 19/6/2017 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về Tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo năm 2017 

204. BC.204: Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 20/8/2017 của UBND xã 

Bhalêê về Kết quả trồng và chăm sóc vườn cây Đinh lăng 

205. BC.205: Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 10/10/2017 của UBND xã 

Trà Giang về việc kết quả triển khai kế hoạch phát triển kinh tế vườn nhà năm 

2017 trên địa bàn xã Trà Giang 

206. BC.206: Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 25/10/2017 của UBND xã 

Trà Giáp về Thực hiện thông tư số 23 của BCA quy định về khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh trật tự” 

207. BC.207: Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 15/11/2017 của UBND 

xã Đại Tân về Kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 

208. BC.208: Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 25/12/2017 của UBND xã 

Cà Dy về Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năn 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2018 

209. BC.209: Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 22/3/2018 của UBND 

phường Điện Nam Bắc về Tình hình họp các tiểu thương buôn bán tại các chợ 

tạm trên địa bàn phường Điện Nam Bắc 

210. BC.210: Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 05/4/2018 của UBND 

huyện Quế Sơn về Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP quý 1, nhiệm 

vụ trọng tâm quý 2 và tháng 4 năm 2018 

211. BC.211: Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND xã 

Chà Vàl về Kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 6 tháng năm 2018 (Từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 15/6/2018) 



 

212. BC.212: Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 06/8/2018 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

213. BC.213: Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 10/8/2018 của UBND xã 

Quế Thuận về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, dự án hỗ trợ 

đầu tư trồng rừng sản xuất 

214. BC.214: Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 10/10/2017 của UBND xã 

Đại Cường về việc thanh toán các khoản nhà nước vay nhân dân trong 02 cuộc 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 

215. BC.215: Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 18/12/2018 của UBND 

phường Điện Nam Trung về tình hình thống kê thiệt hại do đợt mưa lớn từ ngày 

08-10/12/2018  

216. BC.216: Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 24/12/2018 của UBND xã 

Tam Thạnh về Đánh giá kết quả xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 

217. BC.217: Báo cáo số 5/BC-UBND ngày 11/6/2016 của UBND xã 

Hòa Phú về Số hộ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn xã Hòa Phú năm 2016 

218. BC.218: Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 20/6/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về Kết quả triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 

2016” trong 6 tháng đầu năm 2016 

219. BC.219: Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 27/7/2016 của UBND 

phường Hải Châu I về Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 

và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2016 

220. BC.220: Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 12/10/2016 của UBND 

quận Thanh Khê về Kết quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận năm 

2016 

221. BC.221: Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 13/10/2016 của UBND 

phường Tam Thuận về Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2016 



 

222. BC.222: Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 17/10/2016 của UBND 

phường Hải Châu I về Kết quả triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh 

đô thị” năm 2016 

223. BC.223: Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 18/11/2016 của UBND 

quận Sơn Trà về Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 

224. BC.224: Báo cáo số 211/BC-UBND ngày 25/11/2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Tổng kết việc thực hiện Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo 

225. BC.225: Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 09/01/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về Kết quả thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng 

ứng năm văn hóa văn minh đô thị 2016 trên địa bàn quận Sơn Trà 

226. BC.226: Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 06/5/2015 của UBND quận 

Cẩm Lệ về Tình hình khai thác đất đồi ảnh hưởng đến mộ, âm linh tại khu vực 

Nghĩa trũng Gò Đồi, núi Phước Tường, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ 

227. BC.227: Báo cáo số 3253/BC-UBND ngày 7/5/2015 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến việc thăm dò, khai thác điểm vàng 

Khe Đương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang 

228. BC.228: Báo cáo số 03/BC-TKT ngày 11/5/2015 của UBND 

phường Hòa Xuân về việc kiểm tra lập hồ sơ công việc (HSCV) quý I năm 

2015 

229. BC.229: Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 30/9/2015 của UBND 

quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện nội dung, lĩnh vực giám sát trên địa bàn 

quận 

230. BC.230: Báo cáo số 211/BC-UBND ngày 08/12/2017 của UBND 

phường Tam Thuận về Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND quận 

Thanh Khê giao năm 2017 

231. BC.231: Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 25/12/2017 của UBND 

quận Sơn Trà về Tình hình thực hiện Đề án Phát triển mạnh các ngày dịch vụ 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2035 



 

232. BC.232: Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 

phường Hòa Thuận Đông về Kết quả thực hiện Chương trình công tác thanh 

niên năm 2017 

233. BC.233: Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 15/5/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 

5 năm 2018 

234. BC.234: Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 12/6/2018 của UBND 

phường Vĩnh Trung về Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu 

năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

235. BC.235: Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND 

quận Cẩm Lệ về kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và 

điều chỉnh bổ sung danh công trình XDCB 6 tháng cuối năm 2018 

236. BC.236: Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 14/9/2018 của UBND 

quận Liên Chiểu về Tình hình triển khai “Chương trình 4 an”, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính 09 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến 

237. BC.237: Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 07/11/2018 của UBND 

quận Cẩm Lệ về Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 8394/QĐ-UBND ngày 

09/11/2015 của UBND thành phố 

238. BC.238: Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 22/11/2018 của UBND 

quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – 

an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

239. BC.239: Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 26/12/2018 của UBND 

Phường Tam Thuận về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Năm 2018 trên địa bàn phường Tam Thuận 

240. BC.240: Báo cáo số 169/BC-PQLĐT ngày 28/12/2018 của UBND 

phường Hòa Cường Bắc về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình Hạng 

mục công trình Cải tạo đường nhựa từ đường 2/9 đến 176 đường Tống Phước 

Phổ, phường Hòa Cường Bắc 



 

241. TTr.241: Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2016 của UBND 

phường Điện Nam Đông về việc Đề nghị kiểm tra hồ sơ pháp lý công tác Bảo 

vệ môi trường của Công ty Phúc Đại Lợi tại phường Điện Nam Đông 

242. TTr.242: Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 28/3/2016 của UBND xã 

Đại Cường về xin thay đổi thời gian khai mạc Đại hội TDTT xã 

243. TTr.243: Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 31/3/2016 của UBND thị 

trấn Thạnh Mỹ về việc xin đề nghị nâng lương cho cán bộ, công chức 

244. TTr.244: Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND xã 

Trà Ka về đề nghị phê duyệt, điều chỉnh cán bộ Ban nông nghiệp xã Trà Ka 

245. TTr.245: Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 21/9/2016 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về việc đấu nối tuyến lưới điện Khu dân cư Gò Gai, thuộc thôn 

Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

246. TTr.246: Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 02/12/2016 của UBND 

xã Trà Giang về Đề nghị chuyển ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức 

xã Trà Giang 

247. TTr.247: Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 21/12/2016 của UBND 

xã Trà Giáp về việc đề nghị hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng 

thuộc người khuyết tật là trẻ em theo Nghị định 136 trên địa bàn xã Trà Giáp 

248. TTr.248: Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 29/12/2016 của UBND 

xã Đại Tân về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Luật số 

160/2016/QH 

249. TTr.249: Tờ trình số 5/TTr-UBND ngày 10/3/2017 của UBND xã 

Bhalêê về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm bàn ghế phục vụ hội, họp trong 

hội trường UBND xã Bhalêê 

250. TTr.250: Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 30/3/2017 của UBND xã 

Tam Mỹ Đông về việc thu hồi đất mở đường dân sinh vào khu nghĩa trang Nhân 

dân 

251. TTr.251: Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 10/10/2017 của UBND 

xã Đại Cường về Đề nghị nâng bậc lương cho cán bộ công chức cấp xã 



 

252. TTr.252: Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 27/10/2017 của UBND 

thị trấn Thạnh Mỹ về việc đề nghị công nhận chuẩn Xóa mù chữ mức đọo 1 

năm 2017 

253. TTr.253: Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 09/11/2017 của UBND 

xã Trà Giang về việc xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường 

bê tông GTNT, xã Trà Giang năm 2017 

254. TTr.254: Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 29/11/2017 của UBND 

xã Tà Bhing về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức xã Tà Bhing 

255. TTr.255: Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 14/12/2017 của UBND 

xã Trà Giáp về việc đề nghị miễn nhiệm phụ trách kế toán xã Trà Giáp đối bà 

Trần Thị Huy và bổ nhiệm mới bà Phan Thị Lam đảm nhận phụ trách kế toán 

xã Trà Giáp 

256. TTr.256: Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 27/12/2017 của UBND 

xã Đại Tân về đề nghị cho phép Công ty TNHH MTV khoáng sản Hùng Thắng 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khai thác đất sét đồi tại khu 

vực thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

257. TTr.257: Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 15/01/2018 của UBND 

phường Điện Nam Bắc về Đề nghị thông qua phương hướng, nhiệm vụ KTXH 

năm 2018 

258. TTr.258: Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 21/01/2022 của UBND 

xã Duy Hải về Đề nghị hỗ trợ kinh phí mua giống cây xanh 

259. TTr.259: Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 30/7/2018 của UBND xã 

Tam Thạnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện 

tích đất đã cấp 

260. TTr.260: Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 02/8/2019 của UBND xã 

Đại Tân về xin kinh phí tu sửa cơ sở vật chất Trường tiểu học Đoàn Trị 

261. TTr.261: Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 08/8/2019 của UBND 

phường Điện Nam Bắc về việc xin tạm ứng kinh phí để thực hiện công tác tiêu 

hủy dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn phường 



 

262. TTr.262: Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 23/10/2019 của UBND 

xã Đại Tân về Đề nghị khen thưởng gương điển hình tiên tiến 

263. TTr.263: Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 17/10/2018 của UBND 

xã Quế Thuận về việc đề nghị công nhận thôn văn hóa năm 2018 

264. TTr.264: Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 12/12/2018 của UBND 

xã Đại Tân về đề nghị phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2019 

265. TTr.265: Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 06/01/2016 của UBND 

phường Mân Thái về việc đề nghị khen thưởng trong trong công tác thu ngân 

sách năm 2015 

266. TTr.266: Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 07/01/2016 của UBND 

phường Mân Thái về việc đề nghị khen thưởng Tổ dân phố đạt danh hiệu Văn 

hóa 3 năm liền (2013-2015) 

267. TTr.267: Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 08/01/2016 của UBND 

phường Mân Thái về việc xin ý kiến hợp đồng cán bộ không chuyên trách  

268. TTr.268: Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 03/08/2016 của UBND 

xã Hòa Phú về việc sửa chữa cầu Lâm Viên, thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, 

huyện Hòa Vang 

269. TTr.269: Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 05/8/2016 của UBND 

phường Hải Châu I về việc thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân phường Hải Châu I về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 

270. TTr.270: Tờ trình số 83/UBND-ĐCXD ngày 09/11/2016 của 

UBND phường Hải Châu I về việc đề nghị bố trí địa điểm để xây dựng khu 

giáo dục thể chất cho các trường học trên địa bàn phường Hải Châu I 

271. TTr.271: Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 12/12/2016 của UBND 

phường Hòa Cường Bắc về việc trưng dụng vỉa hè, khuôn viên công cộng phục 

vụ chợ hoa Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 



 

272. TTr.272: Tờ trình số 927/TTr-UBND ngày 21/12/2016 của UBND 

phường Phước Mỹ về việc đề nghị khen thưởng Nhân kỷ niệm 20 năm thành 

lập quận Sơn Trà 

273. TTr.273: Tờ trình số 732/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của UBND 

phường Mân Thái về việc đề nghị cấp bổ sung thẻ BHYT cho thành viên hộ 

nghèo năm 2017 

274. TTr.274: Tờ trình số 786/TTr-UBND ngày 01/11/2017 của UBND 

phường Mân Thái về việc đề nghị phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo, thoát 

cận nghèo, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Mân Thái năm 

2017 

275. TTr.275: Tờ trình số 855/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND 

phường Mân Thái về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí làm Pano trên tuyến đường 

Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 

276. TTr.276: Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 04/12/2017 của UBND 

phường Tam Thuận về Đề nghị khen thưởng hội nghị tổng kết “Năm an toàn 

giao thông năm 2017” 

277. TTr.277: Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 22/12/2017 của UBND 

phường Hòa Cường Nam về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị đối với hộ Ông Lê Xuân Hùng địa chỉ K59/18 

đường Trương Chí Cương, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu – TP Đà 

Nẵng 

278. TTr.278: Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 21/12/2017 của UBND 

phường Hòa Cường Bắc về việc đăng ký mua sắm hàng hóa tập trung 

279. TTr.279: Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 26/12/2017 của UBND 

phường Bình Thuận về việc đề nghị kẻ vạch lối đi bộ liên quan kiệt 408 Hoàng 

Diệu 

280. TTr.280: Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 

phường Hòa Cường Nam về việc đề nghị khen thưởng công tác phòng cháy, 

chữa cháy năm 2017 



 

281. TTr.281: Tờ trình số 446/TTr-UBND ngày 18/6/2018 của UBND 

phường Mân Thái về việc xin xây dựng mới lăng Ông tại khu vực Tân An 

phường Mân Thái 

282. TTr.282: Tờ trình số 639/TTr-UBND ngày 12/9/2018 của UBND 

phường Mân Thái về việc đề nghị điều chỉnh chế độ hưởng trợ cấp bảo trợ xã 

hội 

283. TTr.283: Tờ trình số 708/TTr-UBND ngày 18/10/2018 của UBND 

phường Mân Thái về việc xin đóng tài khoản, ngừng giao dịch tại kho bạc nhà 

nước 

284. TTr.284: Tờ trình số 728/TTr-UBND ngày 26/10/2018 của UBND 

phường Mân Thái về việc đề nghị khen thưởng sơ kết 3 năm thực hiện Quyết 

định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng 

285. TTr.285: Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 05/11/2018 của UBND 

quận Sơn Trà về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây 

dựng TL 1/500 Đất mồ mả trên địa bàn quận Sơn Trà 

286. TTr.286: Tờ trình số 805/TTr-UBND ngày 22/11/2018 của UBND 

phường Mân Thái về việc đề nghị thoát hộ cận nghèo còn sức lao động năm 

2018 

287. TTr.287: Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

phường Phước Ninh về việc đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua năm 

2018 

288. TTr.288: Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 26/12/2018 của UBND 

phường Tam Thuận về việc đề nghị khen thưởng công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hội” năm 2018 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 1 

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY  

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH  

(Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020  

của Chính phủ) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Khổ giấy: Khổ A4 (210 mm x 297 mm). 

2. Kiểu trình bày: Theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung văn 

bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn 

bản có thể được trình bày theo chiều rộng. 

3. Định lề trang: Cách mép trên và mép dưới 20 - 25 mm, cách mép trái 

30 - 35 mm, cách mép phải 15 - 20 mm. 

4. Phông chữ: Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự 

Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen. 

5. Cỡ chữ và kiểu chữ: Theo quy định cụ thể cho từng yếu tố thể thức. 

6. Vị trí trình bày các thành phần thể thức: Được thực hiện theo Mục IV 

Phần I Phụ lục 1 của Nghị định 30. 

7. Số trang văn bản: Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 

đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên 

của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất. 

II. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC CHÍNH 

1. Quốc hiệu và Tiêu ngữ 

a) Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”: 

Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở 

phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản. 

b) Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Được trình bày bằng chữ 

in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm và được canh giữa dưới 

Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch 



 

nối (-), có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ 

dài của dòng chữ. 

c) Hai dòng chữ Quốc hiệu và Tiêu ngữ được trình bày cách nhau dòng 

đơn. 

2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 

a) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là tên chính thức, đầy đủ của 

cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước của người có thẩm quyền ban hành 

văn bản. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ 

chức ban hành văn bản và tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 

Đối với tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp ở địa phương có thêm 

tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc xã, phường, 

thị trấn nơi cơ quan, tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở. Tên của cơ quan, tổ 

chức chủ quản trực tiếp được viết tắt những cụm từ thông dụng. 

b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in 

hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ 

quan, tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ 

dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ. 

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được trình bày bằng chữ in hoa, 

cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng. 

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức chủ quản 

trực tiếp được trình bày cách nhau dòng đơn. Trường hợp tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp dài có thể trình bày 

thành nhiều dòng. 

3. Số, ký hiệu của văn bản 

a) Số của văn bản là số thứ tự văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành trong 

một năm được đăng ký tại Văn thư cơ quan theo quy định, số của văn bản được 

ghi bằng chữ số Ả Rập. 



 

Trường hợp các Hội đồng, Ban, Tổ của cơ quan, tổ chức (sau đây gọi 

chung là tổ chức tư vấn) được ghi là “cơ quan ban hành văn bản” và được sử 

dụng con dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức để ban hành văn bản thì phải lấy 

hệ thống số riêng. 

b) Ký hiệu của văn bản 

Ký hiệu của văn bản bao gồm chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt 

tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước có thẩm quyền ban hành văn 

bản. Đối với công văn, ký hiệu bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc 

chức danh nhà nước ban hành công văn và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo 

hoặc lĩnh vực được giải quyết. 

Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức và các đơn vị trong mỗi cơ quan, tổ 

chức hoặc lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định cụ thể, bảo 

đảm ngắn gọn, dễ hiểu. 

c) Số, ký hiệu của văn bản được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản. Từ “Số” được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13, kiểu 

chữ đứng; sau từ “Số” có dấu hai chấm (:); với những số nhỏ hơn 10 phải ghi 

thêm số 0 phía trước. Ký hiệu của văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ 

chữ 13, kiểu chữ đứng. Giữa số và ký hiệu văn bản có dấu gạch chéo (/), giữa 

các nhóm chữ viết tắt trong ký hiệu văn bản có dấu gạch nối (-), không cách 

chữ. 

4. Địa danh và thời gian ban hành văn bản 

a) Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban 

hành là tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ 

quan ban hành văn bản đóng trụ sở. Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà 

nước ở địa phương ban hành là tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi 

cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở. 

Đối với những đơn vị hành chính được đặt theo tên người, bằng chữ số 

hoặc sự kiện lịch sử thì phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị hành chính đó. 



 

Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ 

trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được 

thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng. 

b) Thời gian ban hành văn bản 

Thời gian ban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn bản được ban hành. 

Thời gian ban hành văn bản phải được viết đầy đủ; các số thể hiện ngày, tháng, 

năm dùng chữ số Ả Rập; đối với những số thể hiện ngày nhỏ hơn 10 và tháng 

1, 2 phải ghi thêm số 0 phía trước. 

c) Địa danh và thời gian ban hành văn bản được trình bày trên cùng một 

dòng với số, ký hiệu văn bản, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu 

chữ nghiêng; các chữ cái đầu của địa danh phải viết hoa; sau địa danh có dấu 

phẩy (,); địa danh và ngày, tháng, năm được đặt dưới, canh giữa so với Quốc 

hiệu và Tiêu ngữ. 

5. Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 

a) Tên loại văn bản là tên của từng loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban 

hành. Trích yếu nội dung văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản 

ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. 

b) Tên loại và trích yếu nội dung văn bản được đặt canh giữa theo chiều 

ngang văn bản. Tên loại văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 

đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Trích yếu nội dung văn bản được đặt ngay dưới 

tên loại văn bản, trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ 

đứng, đậm. Bên dưới trích yếu nội dung văn bản có đường kẻ ngang, nét liền, 

có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng 

chữ. 

Đối với công văn, trích yếu nội dung văn bản đặt canh giữa dưới số và 

ký hiệu văn bản, cách dòng 6pt với số và ký hiệu văn bản, sau chữ “V/v” bằng 

chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng.  

6. Nội dung văn bản 



 

a) Căn cứ ban hành văn bản 

Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định 

nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy 

đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành 

văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh không ghi số, ký 

hiệu, cơ quan ban hành). 

Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ 

nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung 

văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), 

dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.). 

b) Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại, 

số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban 

hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (đối với Luật và Pháp lệnh chỉ ghi 

tên loại và tên của Luật, Pháp lệnh); trong các lần viện dẫn tiếp theo, chỉ ghi 

tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó. 

c) Bố cục của nội dung văn bản: Tùy theo tên loại và nội dung, văn bản 

có thể có phần căn cứ pháp lý để ban hành, phần mở đầu và có thể được bố cục 

theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm hoặc được phân chia 

thành các phần, mục từ lớn đến nhỏ theo một trình tự nhất định. 

d) Đối với các hình thức văn bản được bố cục theo phần, chương, mục, 

tiểu mục, điều thì phần, chương, mục, tiểu mục, điều phải có tiêu đề. Tiêu đề là 

cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, mục, tiểu mục, điều. 

đ) Cách trình bày phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm 

Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của phần, chương được trình bày trên 

một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiêu chữ 

đứng, đậm. Số thứ tự của phần, chương dùng chữ số La Mã. Tiêu đề của phần, 

chương được trình bày ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 

14, kiểu chữ đứng, đậm. 



 

Từ “Muc̣”, “Tiểu mục” và số thứ tự của mục, tiểu mục được trình bày 

trên một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu 

chữ đứng, đậm. Số thứ tự của mục, tiểu mục dùng chữ số Ả Rập. Tiêu đề của 

mục, tiểu mục được trình bày ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 

13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

Từ “Điều”, số thứ tự và tiêu đề của điều được trình bày bằng chữ in 

thường, lùi đầu dòng 1 cm hoặc 1,27 cm, số thứ tự của điều dùng chữ số Ả Rập, 

sau số thứ tự có dấu chấm (.); cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ 

đứng, đậm. 

Số thứ tự các khoản trong mỗi mục dùng chữ số Ả Rập, sau số thứ tự có 

dấu chấm (.), cỡ chữ số bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ đứng. Nếu 

khoản có tiêu đề, số thứ tự và tiêu đề của khoản được trình bày trên một dòng 

riêng, bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ đứng, 

đậm. 

Thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng các chữ cái tiếng Việt theo thứ 

tự bảng chữ cái tiếng Việt, sau có dấu đóng ngoặc đơn, bằng chữ in thường, cỡ 

chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ đứng. 

e) Nội dung văn bản được trình bày bằng chữ in thường, được canh đều 

cả hai lề, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14; khi xuống dòng, chữ đầu dòng 

lùi vào 1 cm hoặc 1,27 cm; khoảng cách giữa các đoạn văn tối thiểu là 6pt; 

khoảng cách giữa các dòng tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 1,5 lines. 

7. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền 

a) Chữ ký của người có thẩm quyền là chữ ký của người có thẩm quyền 

trên văn bản giấy hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện 

tử. 

b) Việc ghi quyền hạn của người ký được thực hiện như sau: 

Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt “TM.” vào trước 

tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức. 



 

Trường hợp được giao quyền cấp trưởng thì phải ghi chữ viết tắt “Q.” 

vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ 

viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được 

giao phụ trách hoặc điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng. 

Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước chức 

vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” vào trước 

chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

c) Chức vụ, chức danh và họ tên của người ký 

Chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký 

văn bản trong cơ quan, tổ chức; không ghi những chức vụ mà Nhà nước không 

quy định. 

Chức danh ghi trên văn bản do các tổ chức tư vấn ban hành là chức danh 

lãnh đạo của người ký văn bản trong tổ chức tư vấn. 

Đối với những tổ chức tư vấn được phép sử dụng con dấu của cơ quan, 

tổ chức thì ghi chức danh của người ký văn bản trong tổ chức tư vấn và chức 

vụ trong cơ quan, tổ chức. Đối với những tổ chức tư vấn không được phép sử 

dụng con dấu của cơ quan, tổ chức thì chỉ ghi chức danh của người ký văn bản 

trong tổ chức tư vấn. 

Chức vụ (chức danh) của người ký văn bản do Hội đồng hoặc Ban Chỉ 

đạo của Nhà nước ban hành mà lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban hoặc Phó Trưởng 

ban, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thì phải ghi rõ chức vụ (chức danh) 

và tên cơ quan, tổ chức nơi lãnh đạo Bộ công tác ở phía trên họ tên người ký. 

Họ và tên người ký văn bản bao gồm họ, tên đệm (nếu có) và tên của 

người ký văn bản. Trước họ tên của người ký, không ghi học hàm, học vị và 

các danh hiệu danh dự khác. Việc ghi thêm quân hàm, học hàm, học vị trước 

họ tên người ký đối với văn bản của các đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức 



 

sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, 

lĩnh vực quy định. 

d) Hình ảnh, vị trí chữ ký số của người có thẩm quyền là hình ảnh chữ 

ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy, màu xanh, định dạng Portable 

Network Graphics (.png) nền trong suốt; đặt canh giữa chức vụ của người ký 

và họ tên người ký. 

đ) Quyền hạn, chức vụ của người ký được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ 

chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; chức vụ khác của người ký được trình 

bày phía trên họ tên của người ký văn bản; các chữ viết tắt quyền hạn như: 

“TM.”, “Q.”, “KT.”, “TL.”, “TUQ.”  

Chữ ký của người có thẩm quyền được trình bày tại ô số 7c Mục IV Phần 

I Phụ lục 1 của Nghị định số 30. 

Họ và tên của người ký văn bản được trình bày bằng chữ in thường, cỡ 

chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa quyền hạn, chức vụ 

của người ký. 

8. Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức 

a) Hình ảnh, vị trí chữ ký số của cơ quan, tổ chức là hình ảnh dấu của cơ 

quan, tổ chức ban hành văn bản trên văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích 

thước thực tế của dấu, định dạng (.png) nền trong suốt, trùm lên khoảng 1/3 

hình ảnh chữ ký số của người có thẩm quyền về bên trái. 

b) Chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo văn bản chính 

được thể hiện như sau: Văn bản kèm theo cùng tệp tin với nội dung văn bản 

điện tử, Văn thư cơ quan chỉ thực hiện ký số văn bản và không thực hiện ký số 

lên văn bản kèm theo; văn bản không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện 

tử, Văn thư cơ quan thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm 

theo. 

Vị trí: Góc trên, bên phải, trang đầu của văn bản kèm theo. 

Hình ảnh chữ ký số của cơ quan, tổ chức: Không hiển thị. 



 

Thông tin: Số và ký hiệu văn bản; thời gian ký (ngày tháng năm; giờ phút 

giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601) được trình bày bằng phông 

chữ Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu đen. 

9. Nơi nhận 

a) Nơi nhận văn bản gồm: Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, 

giám sát, báo cáo, trao đổi công việc, để biết; nơi nhận để lưu văn bản. 

b) Đối với Tờ trình, Báo cáo (cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ 

chức cấp trên) và Công văn, nơi nhận bao gồm: 

Phần thứ nhất bao gồm từ “Kính gửi”, sau đó là tên các cơ quan, tổ chức 

hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc. 

Phần thứ hai bao gồm từ “Nơi nhận”, phía dưới là từ “Như trên”, tiếp 

theo là tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận văn 

bản. 

c) Đối với những văn bản khác, nơi nhận bao gồm từ “Nơi nhận” và phần 

liệt kê các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản. 

d) Nơi nhận được trình bày tại ô số 9a và 9b Mục IV Phần I Phụ lục 1 

của Nghị định số 30, bao gồm: 

Phần nơi nhận tại ô số 9a (áp dụng đối với Tờ trình, Báo cáo của cơ quan, 

tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên và Công văn): Từ “Kính gửi” và 

tên các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận văn bản được trình bày bằng chữ 

in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng; sau từ “Kính gửi” có dấu hai 

chấm (:). Nếu văn bản gửi cho một cơ quan, tổ chức hoặc một cá nhân thì từ 

“Kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được trình bày trên cùng một 

dòng; trường hợp văn bản gửi cho hai cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân trở lên thì 

xuống dòng, tên mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc mỗi nhóm cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được trình bày trên một dòng riêng, đầu dòng có gạch đầu dòng 

(-), cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), cuối dòng cuối cùng có dấu chấm (.); các 

gạch đầu dòng được trình bày thẳng hàng với nhau dưới dấu hai chấm (:). 



 

Phần nơi nhận tại ô số 9b (áp dụng chung đối với các loại văn bản): Từ 

“Nơi nhận” được trình bày trên một dòng riêng (ngang hàng với dòng chữ 

“quyền hạn, chức vụ của người ký” và sát lề trái), sau có dấu hai chấm (:), bằng 

chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng, đậm; phần liệt kê các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản được trình bày bằng chữ in thường, cỡ 

chữ 11, kiểu chữ đứng; tên mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân hoặc mỗi 

nhóm cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận văn bản được trình bày trên một dòng 

riêng, đầu dòng có gạch đầu dòng (-) sát lề trái, cuối dòng có dấu chấm phẩy 

(;), dòng cuối cùng bao gồm chữ “Lưu” sau có dấu hai chấm (:), tiếp theo là 

chữ viết tắt “VT”, dấu phẩy (,), chữ viết tắt tên đơn vị (hoặc bộ phận) soạn thảo 

văn bản và số lượng bản lưu, cuối cùng là dấu chấm (.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2: MẪU BỐ CỤC CHUNG VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CQ, TC BAN HÀNH VĂN BẢN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:              /QĐ- Địa danh, ngày     tháng     năm 20 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ………………………………… 
 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

Căn cứ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của cơ quan; (1) => Căn cứ giao quyền; 

Căn cứ pháp lí làm cơ sở (các văn bản QPPL có liên quan đến chủ đề để làm 

cơ sở pháp lí quy định);(2) 

Căn cứ thực tế (nhu cầu công tác, năng lực cán bộ, các văn bản phản ánh thực 

tế Kế hoạch, Biên bản, Tờ trình, Thông báo vv); (3) 

Theo đề nghị của ......(trưởng đơn vị tham mưu). (4) 

                                        QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Về việc gì? (xem trích yếu nội dung); như thế nào? (xem căn cứ số 2, 

số 3). (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Cụ thể hóa điều 1 bằng việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi (của cơ quan, cá nhân ở Điều 1). 

Điều 3. Quy định các đối tượng có liên quan thực hiện  “(...), (.....) và (...) chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều .... (để: t/h); 

- Lưu: VT, viết tắt đơn vị soạn thảo. 

 

                 CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

 

 

 

                  Họ và tên 

 

 



 

PHỤ LỤC 3 

BỐ CỤC CỦA CÁC VĂN BẢN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT  

QUY ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CQ, TC BAN HÀNH VĂN BẢN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: / 

V/v ……………. 

……………………… 

Địa danh, ngày tháng năm 20 

 

Kính gửi:  

Mở đầu: ? (Tại sao). 

Nội dung chính: [(Ai?) (Cái gì?) (Khi nào?) (Ở đâu?) (Như thế nào?)]. 

Kết luận: (Yêu cầu, đề nghị)/ (Mong muốn, ước muốn)./.   

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

 

 

 

               Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CQ, TC BAN HÀNH VĂN BẢN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:            /KH- Địa danh, ngày     tháng    năm 20 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc………………………………  

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Thực hiện ... (văn bản của cấp trên) về ...; Kế hoạch công tác năm …; 

- Nhằm/để .............và ...........(hiệu quả mang lại). 

2. Yêu cầu: 

- Trình bày các yêu cầu để đạt được mục đích đề ra; 

- Các yêu cầu khác. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ/ công việc phải thực hiện 

-  …………………………………..; 

-  ..……………………………………………………………. 

2. Thời gian, địa điểm 

-  …………………………………..; 

-  ..……………………………………………………………. 

3. Thành phần tham gia 

-  …………………………………..; 

-  ..……………………………………………………………. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao cho … chịu trách nhiệm (Có thể có bảng phân công nhiệm vụ, dự trù 

kinh phí kèm theo)  

2. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với (.....) để thực hiện kế hoạch.  

3. Trong quá trình thực hiên, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

kịp thời cho …………(Điện thoại: ............) để kịp thời giải quyết./.  

 

 Nơi nhận: 

- …….(để b/c); 

- …………….; 

- Lưu: VT……. 

 

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

 

 

Họ và tên 
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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC …………. 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-…… ngày    tháng    năm 20.. 

của ………………………………) 

 

TT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

1 Công tác chuẩn bị   

1.1 A Bà .................... Xong trước ngày 

…/… 

1.2 B Bà ……………  

1.3 C   

2 Công tác tổ chức   

2.1    

2.2    

2.3    

3 Tổng kết   

3.1    

3.2    

 

 

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG ……… 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ 

QUAN 

 

   

   

   

 

   

…………………… ……………………. ………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CQ, TC BAN HÀNH VĂN BẢN   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: /TB- Địa danh, ngày    tháng   năm 20… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc ………………………………… 

                        

Mở đầu của Thông báo cần trình bày mục đích lí do (Văn bản, chủ trương 

mới…) 

Nội dung chính của Thông báo: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Nội dung cần 

triển khai thực hiện như thế nào? Nội dung phức tạp có thể chia thành các 

Mục/khoản/điểm. 

Kết luận của thông báo cần nhấn mạnh: yêu cầu, đề nghị? Mong muốn thực 

hiện? 

 

Nơi nhận: 

- ……… (để: b/c); 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, ……… 

 

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1) 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-..(3).. …. (4)… , ngày      tháng     năm 20… 

 

BÁO CÁO 

Về việc  …..………………   

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Thuận lợi  

…………………………………………………………………………………… 

2. Khó khăn 

…………………………………………………………………………………… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN…………………………….. 

1. Về ………(5)………………  

............................................................................................................................. . 

2. Về ……………………….  

.............................................................................................................................. 

3. Về ………………………. 

............................................................................................................................. . 

3. Về ………………………. 

............................................................................................................................. . 

4. Đánh giá kết quả thực hiện và bài học kinh nghiệm 

.............................................................................................................................. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  

1. Phương hướng, nhiệm vụ chung ………….. 

............................................................................................................................. . 

2. Phương hướng, nhiệm vụ cụ thể ………………… 

............................................................................................................................. . 

III. KẾT LUẬN/ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận/ Giải pháp ………. 

............................................................................................................................. ..........

...................................................................................................................................... 



 

2. Kiến nghị 

............................................................................................................................. .. 

 

Nơi nhận: 

- …………; 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. (7) A.xx (8)   

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

 

 

 

Họ và tên  

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).  

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 

(4) Địa danh. 

(5) Kết quả thực hiện theo lĩnh vực, mặt hoạt động, nhiệm vụ. 

(6) Ghi quyền hạn, chức vụ của người kí 

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 

(8) Kí hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CQ, TC BAN HÀNH VĂN BẢN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: /TTr- Địa danh, ngày      tháng      năm 20 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ................................... 

 
         Kính gửi:   

Mở đầu của tờ trình cần trình bày mục đích, lí do trình (nêu được vấn đề cấp 

thiết)  

Nội dung của tờ trình cần trình bày các ý sau:    

+ Nội dung vấn đề trình: Cái gì? Ai? Khi nào? Ở đâu? Bao giờ? (Có đề án/ dự 

trù/ báo giá/ sơ đồ, văn bản... kèm theo). 

+ Phân tích hiệu quả, lợi ích mang lại nếu được phê duyệt; 

+ Khó khăn (nếu có) => đề xuất giải pháp khắc phục. 

Kết luận của tờ trình nêu mong muốn được phê duyệt  

VD: (…) kính trình (…) xem xét và phê duyệt./. 

   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

 

 

 

Họ và tên  

 

Tờ trình thường kèm theo: 

- Đề án; 

- Dự trù; 

- Sơ đồ; 

- Bảng biểu; 

- Giấy báo giá; 

- Danh sách vv 

 



 

PHỤ LỤC 4: MỞ ĐẦU QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mở đầu 

Căn cứ pháp lí Căn cứ thực tế 

Căn cứ 

giao 

quyền 

Căn cứ 

làm cơ 

sở cho 

việc ra 

quyết 

định 

Căn cứ 

tình 

hình 

thực tế 

Căn cứ 

đề nghị 

của đơn 

vị tham 

mưu, 

phụ 

trách 



 

PHỤ LUC 5: NỘI DUNG CHÍNH QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định 

vấn đề gì? 

Quyết định 

như thế nào? 

Điều 1 

 

Quy định chức 

năng nhiệm vụ, 

quyền hạn của 

cơ quan hoặc cá 

nhân được nói 

đến ở Điều 1  

Điều 2 và các 

điều tiếp theo 

Quy định về 

trách nhiệm 

thi hành  

Điều cuối 

cùng 

 

NỘI DUNG CHÍNH 



 

PHỤ LỤC 6: BỐ CỤC VĂN BẢN KHÔNG MANG TÍNH  

QUY ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH  

 

VĂN BẢN KHÔNG MANG TÍNH  

QUY ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH 

MỞ ĐẦU 

 

Mục đích, lí 

do ban hành 

văn bản 

 

NỘI DUNG 

CHÍNH 

Toàn bộ vấn 

đề được đề 

cập đến 

trong văn 

bản 

 

KẾT THÚC 

 

- Khẳng định 

tầm quan 

trọng 

- Cảm ơn, 

mong muốn 
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	[62] Nguyễn Thị Việt Thanh (1994), Hệ thống liên kết lời nói tiếng Việt, Nxb Đại học Tổng hợp Hà Nội, HN.
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