




Trong số này 
 
 
 
 
 

� Phải làm cho Hiến 
pháp ñi vào cuộc sống, biến 
thành hiện thực sinh ñộng.  

Thanh Tâm (thực hiện) 

     tr.1 

� Hiến pháp sửa ñổi là 
bảo ñảm chính trị, pháp lý vững 
chắc ñể toàn ðảng, toàn dân và 
toàn quân ta ñồng hành vững 
bước tiến lên trong thời kỳ mới. 

 (Chủ tịch Quốc hội  
Nguyễn Sinh Hùng) 

     tr.5 

� Hiến pháp, bước tiến 
mới trong quá trình ñổi mới toàn 
diện.  

(tapchicongsan.org.vn) 

 
tr.11 

� Hiến pháp năm 2013 – 
kết tinh ý ðảng, lòng dân, 
không thế lực nào có thể xuyên 
tạc.  

Trung Hiếu 

tr.16 

� Về bản Hiến pháp mới 
năm 2013.  

TS. ðặng Minh Tuấn 

tr.21 

 Hiến pháp sửa ñổi năm 2013 và 
những ñiểm nhấn:  

� Quyền lực của nhân dân.  
GS,TS Nguyễn Văn Hiền 

tr.27 
� Hiến ñịnh vai trò lãnh 

ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam 
trong Hiến pháp sửa ñổi.  

GS,TS Lê Hữu Nghĩa 

tr.30 

� Hiến pháp 1992 sửa ñổi với 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 
thời kỳ mới.  

Nguyễn Kim Khoa 

tr.35 

 
 

� Kiểm soát quyền lực 
Nhà nước trong Hiến pháp.  

GS, TS Trần Ngọc ðường 

tr.39 

� Chế ñịnh kinh tế trong 
hiến pháp phản ánh tất yếu khách 
quan, phù hợp với quy luật phát 
triển.  

PGS, TS ðặng Văn Thanh 

tr.42 

� Quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ công dân – ðiểm 
sáng trong Hiến pháp.  

T.Tâm (thực hiện) 

tr.47 

� Dân hiểu sâu sắc Hiến 
pháp sẽ bảo ñảm văn bản chính trị 
- pháp lý quan trọng này ñược 
thực thi nghiêm túc và hiệu quả.  

Phương Thủy (ghi) 

tr.52 

 Bạn có biết?  
� Kể chuyện làm Hiến 

pháp xưa và nay.  
Thanh Quý – Tuấn Anh 

tr.55 

� Một số ñiểm mới về kỹ 
thuật lập hiến trong Hiến pháp 
sửa ñổi năm 2013. 

 Ths. Bùi Thị Thanh Thúy 

tr.58 

 
 
 



Lời giới thiệu 
 
 Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIII ñã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa ñổi). ðây là một sự kiện chính trị pháp lý có tính lịch sử, 
mở ra một thời kỳ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta. Bản Hiến 
pháp sửa ñổi lần này là kết quả của một quá trình làm việc hết sức công phu, nghiêm túc, 
khoa học và thực sự dân chủ, là bản Hiến pháp “…của thời kỳ ñổi mới toàn diện, ñồng bộ 
về kinh tế và chính trị, ñáp ứng yêu cầu công cuộc xây dựng, bảo vệ ñất nước và hội nhập 
quốc tế trong thời kỳ mới”. 

Tiếp tục dòng chảy của quá trình phát triển ñi lên, Hiến pháp năm 2013 ñược thông 
qua với sự ñồng thuận rất cao, phát huy ñược tinh thần ñoàn kết, trí tuệ của toàn dân tộc, 
ñại diện cho ý chí, quyền làm chủ của nhân dân, chứng tỏ ñược sự hòa quyện sâu sắc giữa 
ý ðảng, lòng dân; ñảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và 
Nhà nước ta vững bước tiến lên trước những thách thức mới của thời ñại. 
 Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ñã có một quá trình nghiên cứu, thảo luận, lắng nghe, tiếp thu, thấu hiểu, 
chắt lọc tinh hoa trí tuệ của ñồng bào, ñồng chí trên khắp mọi miền ñất nước. Nhận thức 
sâu sắc ý nghĩa, vai trò chủ thể của nhân dân, Hiến pháp không chỉ ñề cập ñến nhiều vấn 
ñề hệ trọng tầm cỡ quốc gia mà còn ñưa ra thảo luận cả những vấn ñề sát sườn, thấm ñẫm 
hơi thở cuộc sống. ðây cũng chính là lý do Hiến pháp nhận ñược sự ñồng tình, ủng hộ 
của ñồng bào cả nước và kiều bào ta ở  nước ngoài, tạo ñộng lực ñể ñẩy nhanh việc triển 
khai phổ biến và cụ thể hóa Hiến pháp vào hiện thực sinh ñộng, ñem lại một khí thế mới, 
niềm tin mới cho toàn dân tộc. 
 Góp phần vào công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp năm 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu 
cùng bạn ñọc Thông tin khoa học chuyên ñề “Hiến pháp năm 2013 - Bước tiến mới 
trong lịch sử lập hiến”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 
 

BAN BIÊN SOẠN 
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PHẢI LMM CHO HIẾN PHÁP ĐI VMO CUỘC SỐNG, BIẾN THMNH HIỆN THỰC SINH ĐỘNG 
 

V�i cái nhìn toàn di�n, bi�n ch�ng và nhi�u thao th�c, T�ng Bí thư 
Nguy�n Phú Tr�ng cho r	ng, các thành qu
 ñ�t ñưc trong năm 2013 là k�t 
qu
 s�c m�nh t�ng hp c�a toàn ð
ng, toàn dân. V�i thành qu
 �y, chúng 
ta có thêm ni�m tin vào ch� ñ� và con ñư�ng ñi lên c�a ñ�t nư�c. 

Phóng viên (PV): Thưa Tổng Bí thư, ñất nước ta vừa ñi qua năm 2013 với 
nhiều thành tựu, thuận lợi, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Nhìn 
lại những kết quả ñã ñạt ñược có lẽ cũng là cách ñể có thêm niềm tin vững bước 
vào năm mới 2014 - năm của những hy vọng mới. Xin Tổng Bí thư cho biết 
những kết quả nổi bật mà toàn ðảng, toàn dân và toàn quân ta ñã ñạt ñược trong 
năm 2013? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2013 là năm thứ ba - năm bản lề 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà ðảng và Nhà nước ñã ñề ra cho nhiệm kỳ 
2011 - 2015. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, ñất nước ta cũng phải ñối mặt 
với không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực và trong nước có 
nhiều diễn biến mới. Trong bối cảnh ấy, với sự cố gắng nỗ lực của toàn ðảng, 
toàn dân, toàn quân, nước ta ñã ñạt ñược nhiều kết quả và thành tích ñáng trân 
trọng trên các lĩnh vực. 

Năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương ðảng họp 2 kỳ, bàn nhiều nội 
dung quan trọng, ra những nghị quyết không chỉ cho trước mắt mà còn cho lâu 
dài. Trong ñó có: Nghị quyết về ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo 
ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường 
ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về tăng cường và 
ñổi mới sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác dân vận; Nghị quyết về Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ ñộng ứng phó với 
biến ñổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường... Bàn và quyết ñáp 
nhiều nội dung quan trọng khác liên quan ñến xây dựng quy hoạch cán bộ cấp 
chiến lược; tiếp tục ñổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; ñịnh hướng cải cách 
chính sách tiền lương... Cùng với 2 kỳ họp năm 2011, 2012, trong năm 2013, 
Trung ương dành 2 kỳ họp liên tiếp ñể thảo luận một số vấn ñề còn có ý kiến 
khác nhau và góp ý vào Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp năm 1992. ðặc biệt, tại Hội 
nghị Trung ương 8 vừa qua, Trung ương ñã nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết ðại hội XI của ðảng về kinh tế - xã hội, ñịnh hướng cho 2 năm còn lại 
của nhiệm kỳ ðại hội XI. 

Với sự lãnh ñạo chặt chẽ của Trung ương, sự nỗ lực chỉ ñạo, ñiều hành 
của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các doanh 
nghiệp và toàn dân, năm 2013, kinh tế - xã hội của nước ta ñạt ñược nhiều kết 
quả tích cực, ñúng hướng theo mục tiêu, chỉ tiêu ñề ra. Nổi bật nhất là ñã kiềm 
chế ñược lạm phát và cơ bản ổn ñịnh kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ 
18,13% năm 2011 giảm xuống còn 6,04% năm 2013. Hoạt ñộng của hệ thống 
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các tổ chức tài chính - tín dụng an toàn, ổn ñịnh hơn; mặt bằng lãi suất giảm dần. 
Dự trữ ngoại hối tăng, tỷ giá ổn ñịnh. Xuất khẩu tăng mạnh; cán cân thương mại 
ñược cải thiện; tỷ lệ nhập siêu giảm từ gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 
2010 sang xuất siêu 0,65% năm 2013. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài 
của quốc gia trong giới hạn an toàn. Kinh tế từng bước ñược phục hồi; tăng 
trưởng kinh tế duy trì ở mức bình quân 5,6%/năm trong 3 năm 2011 - 2013; riêng 
năm 2013 ñạt 5,42% (năm 2012 là 5,25%). Tiếp tục giữ vững ñược an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ñộc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
ñất nước, bảo vệ chế ñộ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và duy 
trì ñược môi trường hòa bình, ổn ñịnh ñể xây dựng và phát triển ñất nước. 

Năm 2013 cũng là năm ñược mùa của ñối ngoại, với nhiều ñiểm sáng. 
Quan hệ song phương và ña phương ngày càng ñược củng cố, phát triển và dần 
dần ñi vào chiều sâu. Các mối quan hệ ñối tác chiến lược, ñối tác toàn diện ñược 
xác lập giữa Việt Nam với một số nước, nhất là với các nước lớn, tạo ra bước 
chuyển mới, thuận lợi cho nhiệm vụ hội nhập quốc tế của nước ta trong giai ñoạn 
mới. Và một ñiểm rất hay là mặc dù các thế lực xấu thường rêu rao chúng ta vi 
phạm dân chủ, nhân quyền, nhưng vừa rồi Hội ñồng Nhân quyền Liên hợp quốc 
lại bầu Việt Nam là thành viên nhiệm kỳ 2014 - 2016 với số phiếu trúng cử cao 
nhất (184/193 nước). Tất cả các kết quả ñó thể hiện uy tín quốc tế, tiếng nói của 
nước ta và lòng tin của cộng ñồng quốc tế dành cho Việt Nam ngày càng ñược 
nâng cao. 

Cùng với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững ổn ñịnh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo ñảm quốc phòng - an ninh, 
ñối ngoại, chúng ta tiếp tục triển khai công tác xây dựng ðảng, xây dựng hệ 
thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số 
vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay”. Không buông lơi. Bộ Chính trị 
thành lập nhiều ñoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở hơn 30 
bộ, ngành, ñịa phương trên cả nước. Nội dung kiểm tra tập trung xem xét việc 
khắc phục, sửa chữa khuyết ñiểm như thế nào sau kiểm ñiểm tự phê bình và phê 
bình theo Nghị quyết Trung ương 4. ðẩy mạnh công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Sau khi thành lập theo quyết ñịnh của Hội nghị Trung ương 5 
Khóa XI, Ban Chỉ ñạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ñã khẩn trương 
triển khai thực hiện các công việc cần thiết ñể sớm ñi vào hoạt ñộng. Và trong 
các công việc Ban Chỉ ñạo ñã thực hiện năm 2013, nổi bật lên 2 việc ñược dư 
luận xã hội ñánh giá tích cực là: Việc thành lập 7 ñoàn công tác kiểm tra, giám 
sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; và ñưa 8 vụ án, 2 vụ việc tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ ñạo theo dõi, chỉ ñạo. 

Các thành quả ñạt ñược trong năm 2013 là kết quả sức mạnh tổng hợp 
của toàn ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Mặc dù còn không ít hạn chế, khó 
khăn, nhưng với những thành quả ấy, chúng ta vẫn có thêm niềm tin vào chế ñộ 
và con ñường ñi lên của ñất nước. 
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PV: Thưa Tổng Bí thư, cùng với ñà ñổi mới và phát triển của ñất nước, 
hoạt ñộng của Quốc hội (QH) trong năm qua cũng có nhiều ñổi mới, ghi dấu ấn 
trong việc thực hiện nhiệm vụ trên cả 4 lĩnh vực cơ bản là lập pháp, giám sát, 
quyết ñịnh các vấn ñề quan trọng của ñất nước và ñối ngoại. Tổng Bí thư nhìn 
nhận như thế nào về thành tựu và hoạt ñộng của QH trong năm qua? 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi vui mừng trước kết quả 2 kỳ họp 
QH cũng như tinh thần làm việc của các ðại biểu Quốc hội (ðBQH) trong năm 
qua. Chất lượng các kỳ họp của QH và trình ñộ của các ðBQH ngày càng ñược 
nâng lên. 

Qua tiếp xúc cử tri, tôi thấy cử tri và nhân dân theo dõi rất kỹ các kỳ họp 
của QH, hoan nghênh các hoạt ñộng của QH. Trong năm qua, QH ñã bàn và 
quyết ñịnh nhiều vấn ñề rất lớn, hệ trọng, không chỉ liên quan ñến công việc 
trước mắt mà còn liên quan ñến những vấn ñề cơ bản, lâu dài của ñất nước. Ví 
dụ như lần ñầu tiên, QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do QH bầu 
hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 5 và tiến hành thảo luận và thông qua Hiến pháp 
(sửa ñổi) tại Kỳ họp thứ 6. QH cũng ñã xem xét, thông qua 17 luật, nghị quyết; 
cho ý kiến về 18 dự án luật và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng khác. ðặc 
biệt, Luật ðất ñai (sửa ñổi) lần này có nhiều nội dung mới, rất thiết thân ñối với 
ñời sống của nhân dân. ðây là tiền ñề quan trọng ñể chúng ta triển khai các 
nhiệm vụ chính trị của ñất nước trong thời gian tới. 

Cũng cần nói thêm là, trong quá trình chúng ta thảo luận về Dự thảo sửa 
ñổi Hiến pháp năm 1992, các thế lực xấu, thù ñịch cố tìm mọi cách ñể lợi dụng 
chống phá chúng ta. Thậm chí ñến những phút cuối cùng QH chuẩn bị thông qua 
Hiến pháp rồi mà họ vẫn tìm cách tác ñộng, muốn ngăn cản ñể chúng ta không 
thông qua ñược Hiến pháp, cho rằng, Hiến pháp sửa ñổi lần này không có gì 
mới, không tiếp thu ý kiến của nhân dân (?). Nhưng QH ñã thông qua Hiến pháp 
(sửa ñổi) với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt ñối. Tôi cho rằng, ñây không chỉ là 
quyết ñịnh của riêng các ðBQH mà là quyết ñịnh của ñại ña số cử tri, thay mặt 
cho ñồng bào cả nước. Bởi vì trước ñó trong quá trình thảo luận ñã có 28.000 
cuộc hội thảo, ñã thu ñược 26 triệu lượt ý kiến ñóng góp của các tầng lớp nhân 
dân. Bản Hiến pháp mới ñược thông qua ñã thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn 
ðảng, toàn dân, toàn quân, phản ánh tập trung ý chí, nguyện vọng của nhân dân 
theo tư tưởng, ñịnh hướng của ðảng. ðây là một kết quả nổi bật, một thắng lợi 
rất lớn của nước ta trong năm 2013. Sắp tới phải cụ thể hóa, triển khai ñúng nội 
dung tư tưởng của Hiến pháp, ñồng thời bảo vệ ñược quan ñiểm, tư tưởng chỉ 
ñạo của Hiến pháp 

PV: Thưa Tổng Bí thư, nếu chọn sự kiện nổi bật cho thành công của nước 
ta trong năm 2013, nhiều ý kiến gần như ngay lập tức chọn việc chúng ta ñã 
thông qua Hiến pháp (sửa ñổi) sau hơn hai năm rưỡi làm việc nghiêm túc, khoa 
học và cẩn trọng. Tổng Bí thư nhìn nhận như thế nào về bản Hiến pháp (sửa ñổi) 
lần này? 
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hiến pháp sửa ñổi lần này có rất nhiều 
ñiểm mới. So với Hiến pháp năm 1992, thì trong Hiến pháp (sửa ñổi) lần này chỉ 
có mấy ñiều là giữ nguyên, còn lại hầu như ñều ñược sửa ñổi, bổ sung một cách 
khá toàn diện. Từ chế ñộ chính trị, chế ñộ kinh tế, bản chất nhà nước ta, quyền 
con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ñến vấn ñề phát huy dân 
chủ, chính sách xã hội, vấn ñề ñất ñai, quốc phòng - an ninh, ñối ngoại... ñều có 
sự sửa ñổi, bổ sung, hoàn thiện, hay viết lại cho rõ ràng, chặt chẽ hơn. Trong ñó, 
có những ñiều khi ñọc qua tưởng như không có gì mới, nhưng thực ra là có ñiểm 
sửa ñổi rất quan trọng. Ví dụ như ðiều 4 về vai trò lãnh ñạo của ðảng Cộng sản 
Việt Nam, trong Hiến pháp (sửa ñổi) lần này không phải là giữ nguyên ðiều 4 
như Hiến pháp năm 1992. Lần này, Hiến pháp (sửa ñổi) tiếp tục khẳng ñịnh vai 
trò lãnh ñạo Nhà nước và xã hội của ðảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ghi rõ 
phải là ðảng thế nào thì mới lãnh ñạo ñược ñất nước này, dân tộc này. ðó phải 
là một ðảng - ñại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
ñộng và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự 
giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết ñịnh 
của mình. Chỉ có một ðảng như thế thì mới là lực lượng lãnh ñạo Nhà nước và 
xã hội, mới lãnh ñạo ñược cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Hay với vấn ñề sở hữu ñất ñai, Hiến pháp (sửa ñổi) lần này khẳng ñịnh: 
ðất ñai… là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước ñại diện chủ sở 
hữu và thống nhất quản lý. Nhưng ñi sâu vào nội dung hiến ñịnh về sở hữu ñất 
ñai sẽ thấy, lần này Hiến pháp có sự phân biệt rất rõ giữa quyền sở hữu và 
quyền sử dụng. Quyền sở hữu là của toàn dân, còn quyền sử dụng thì nhân dân 
có nhiều quyền. Với việc thu hồi ñất, ñây là một trong những vấn ñề ñang gây 
bức xúc trong dư luận xã hội. Trong quá trình thảo luận, nhiều ðBQH phản ánh 
nỗi lo của nhân dân về những mặt trái của thu hồi ñất phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội. Thậm chí chỉ rõ, nếu thu hồi ñất ñể thực hiện các dự án phát triển kinh tế - 
xã hội không cẩn thận, thì lại tiếp tục vướng mắc là thu hồi ñất tràn lan, cuối cùng 
chỉ doanh nghiệp ñược lợi, còn Nhà nước và nhân dân ñều bị thiệt. ðể giải quyết 
vướng mắc này, Hiến pháp (sửa ñổi) ghi rõ hơn và khẳng ñịnh cần thu hồi ñất ñể 
phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải là phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng.  

Lấy ví dụ như thế ñể thấy rằng, Hiến pháp lần này có rất nhiều ñiểm mới, 
sâu sắc, chứ không phải chỉ là những câu viết khô khan, ñơn giản. 

PV: Thưa Tổng Bí thư, thông qua bản Hiến pháp (sửa ñổi) là một thành 
công lớn. Hiến pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Cho nên, sắp tới 
còn một công việc cũng quan trọng không kém ñó là tổ chức triển khai thi hành 
Hiến pháp… ðây là công việc của QH cùng các cơ quan có trách nhiệm trong tổ 
chức bộ máy Nhà nước. Nhưng với ý kiến cá nhân, xin Tổng Bí thư cho biết một 
vài suy nghĩ về công việc này? 
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lâu nay chúng ta vẫn thường nói, ra 
ñược Nghị quyết, thông qua ñược Hiến pháp và luật pháp là rất quan trọng, 
nhưng dẫu sao ñó cũng mới chỉ là bước ñầu. ðiều quan trọng hơn là phải làm 
sao ñể Nghị quyết, Hiến pháp, luật pháp ñi vào cuộc sống, biến thành hiện thực 
sinh ñộng. Tức là phải triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, ñúng ñắn, có 
hiệu quả. Sắp tới phải làm sao ñể cụ thể hóa, triển khai ñúng nội dung tư tưởng 
của Hiến pháp, ñồng thời bảo vệ ñược quan ñiểm, tư tưởng chỉ ñạo của Hiến 
pháp. ðể thi hành Hiến pháp, sẽ có một loạt các luật cần sửa ñổi, bổ sung hoặc 
ban hành mới. ðiều cần tránh tối ña là: Việc cụ thể hóa không theo ñúng ñịnh 
hướng, tư tưởng của Hiến pháp. ðây là công việc hệ trọng của QH, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của QH, ñồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao 
của toàn ðảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị chúng ta. 

Tôi tin tưởng và hy vọng, phát huy kết quả ñạt ñược từ việc thông qua 
Hiến pháp, với khí thế này, niềm tin này, chắc chắn chúng ta sẽ ñưa Hiến pháp 
vào cuộc sống một cách thành công tốt ñẹp. 

PV: Xin trân trọng cám ơn Tổng Bí thư! 
                                                                   Thanh Tâm (thực hiện) 
                                               (www.daibieunhandan.vn – Ngày 21/01/2014) 

 

 

HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI LM ĐẢM BẢO CHÍNH TRỊ   PHÁP LÝ VỮNG CHẮC ĐỂ TOMN ĐẢNG, TOMN DÂN 
VM TOMN QUÂN TA ĐỒNG LÒNG VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN TRONG THỜI KỲ MỚI 

 

Trong không khí trang trọng, 
vinh dự và ñầy trọng trách, 9h50 phút 
ngày 28/11/2013, Quốc hội Khóa XIII 
Kỳ họp thứ 6 ñã thông qua Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (sửa ñổi). ðây là một sự kiện 
chính trị - pháp lý có tính lịch sử, mở 
ra một thời kỳ mới của công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta. 
Bản Hiến pháp sửa ñổi lần này là kết 
quả của một quá trình làm việc hết 
sức công phu, nghiêm túc, khoa học 
và thật sự dân chủ.  

Có lẽ trong lịch sử lập hiến của 
nước ta hiếm có một cuộc sinh hoạt 
chính trị - pháp lý nào ñược nhân dân 
trong và ngoài nước tham gia ñóng 
góp một cách ñông ñảo, dân chủ, sâu 

rộng và thực chất như lần này. Với 
tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, tiếp 
thu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ từ ý kiến 
ñóng góp của nhân dân; các cơ quan 
có trách nhiệm và các vị ñại biểu 
Quốc hội ñã làm việc tận tụy, tâm 
huyết ñể cuối cùng có ñược một bản 
Hiến pháp sửa ñổi thông qua với sự 
ñồng thuận rất cao. ðiều ñó chứng tỏ 
Hiến pháp ñã phản ảnh ñược ý chí và 
nguyện vọng của tuyệt ñại ña số nhân 
dân. Ý ðảng lòng dân ñã ñược thể 
hiện hòa quyện sâu sắc trong bản 
Hiến pháp. ðó là ñảm bảo chính trị - 
pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, 
nhân dân ta và Nhà nước ta vững 
bước tiến lên trước những thách thức 
mới của thời ñại; là nhân tố ñể cho 
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toàn ðảng, toàn dân và toàn quân ta 
ñồng lòng ñưa Hiến pháp vào cuộc 
sống; là nhân tố ñể nước ta vững 
bước vào thời kỳ mới - thời kỳ ñẩy 
mạnh toàn diện công cuộc ñổi mới ñất 
nước, ñồng bộ cả về kinh tế và chính 
trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát 
triển về mọi mặt và chủ ñộng hội nhập 
quốc tế. 

Trước hết, Hiến pháp sửa ñổi 
ñã thể chế hóa ñầy ñủ hơn, sâu sắc 
hơn quan ñiểm của ðảng và Nhà 
nước ta về ñề cao chủ quyền nhân 
dân, phát huy dân chủ XHCN và ñảm 
bảo tất cả quyền lực Nhà nước thuộc 
về nhân dân. ðây là quan ñiểm nền 
tảng xuyên suốt nội dung của Hiến 
pháp sửa ñổi, chỉ rõ nguồn gốc, bản 
chất, mục ñích, sức mạnh của quyền 
lực Nhà nước ta là ở nhân dân, thuộc 
về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối 
cao của quyền lực Nhà nước. Theo 
ñó, Hiến pháp sửa ñổi ñã khẳng ñịnh 
mạnh mẽ “Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; 
tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về 
nhân dân”. Ngay từ lời nói ñầu ñã long 
trọng tuyên bố nhân dân Việt Nam là 
chủ thể “xây dựng, thi hành và bảo vệ 
Hiến pháp này”, ñến bổ sung ñầy ñủ 
các hình thức nhân dân sử dụng 
quyền lực Nhà nước, không chỉ bằng 
dân chủ ñại diện thông qua Quốc hội 
và Hội ñồng nhân dân như trước ñây 
mà còn bằng các hình thức dân chủ 
trực tiếp, bằng quyền biểu quyết khi 
Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân 
trong ñó có trưng cầu ý dân về Hiến 
pháp. Hiến pháp tiếp tục khẳng ñịnh 
vai trò lãnh ñạo Nhà nước và xã hội 
của ðảng cộng sản Việt Nam. Vai trò 

ñó do lịch sử giao phó, nhân dân thừa 
nhận và ñược Hiến pháp xác nhận. 
ðồng thời Hiến pháp làm rõ hơn và 
sâu sắc hơn bản chất tiên phong, bản 
chất nhân dân của ðảng và bổ sung 
một yêu cầu rất quan trọng của nhân 
dân ñó là “ðảng gắn bó mật thiết với 
nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự 
giám sát của nhân dân, chịu trách 
nhiệm trước nhân dân về những quyết 
ñịnh của mình”. Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam bao gồm tổ chức chính trị, các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 
và các cá nhân tiêu biểu trong các giai 
cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo 
và  người Việt Nam ñịnh cư ở nước 
ngoài là cơ sở chính trị của chính 
quyền nhân dân; ñại diện bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp chính ñáng 
của nhân dân, ñược Hiến pháp lần 
này bổ sung vai trò giám sát và phản 
biện xã hội ñối với tổ chức và hoạt 
ñộng của Nhà nước. Những tư duy 
chính trị pháp lý mới này, xuất phát từ 
nhận thức sâu sắc nguyên lý tất cả 
quyền lực Nhà nước thuộc về nhân 
dân. Sức mạnh của Nhà nước dựa 
trên sức mạnh ñại ñoàn kết toàn dân 
tộc. ðó là quy luật, là giá trị quý báu 
ñể tiếp tục ñưa ñất nước ta phát triển 
cùng với thời ñại.  

Quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân ñược 
ñề cao, ñưa lên vị trí trang trọng hàng 
ñầu trong Hiến pháp (chương II). ðó 
vừa là sự kế thừa Hiến pháp năm 
1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Trưởng ban soạn thảo; vừa thể hiện 
nhận thức mới ñầy ñủ, sâu sắc hơn 
trong việc thể chế hóa quan ñiểm của 
ðảng và Nhà nước ta về ñề cao nhân 
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tố con người, coi con người là chủ 
thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu 
của sự phát triển. Theo ñó, Hiến pháp 
ñã khẳng ñịnh nguyên tắc nhà nước 
“công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo 
ñảm các quyền con người, quyền 
công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, 
văn hóa, xã hội”; “Quyền con người, 
quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế 
theo quy ñịnh của luật trong trường 
hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 
ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 
ñạo ñức xã hội, sức khỏe cộng ñồng”. 
ðây là những nguyên tắc căn bản 
nhằm ñề cao trách nhiệm của nhà 
nước trong mối quan hệ với quyền 
con người, quyền công dân; phòng 
ngừa sự tùy tiện cắt xén, hạn chế, cho 
chỗ này, lấy lại ở chỗ khác từ phía các 
cơ quan nhà nước, nhân viên nhà 
nước. ðồng thời cũng là cơ sở pháp 
lý cao nhất ñể mọi người và công dân 
bảo vệ và thực hiện quyền con người 
và quyền công dân của mình. Trên cơ 
sở của các nguyên tắc căn bản này, 
Hiến pháp ñã quy ñịnh các quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong 
ñó có bổ sung một số quyền mới một 
cách chặt chẽ, chính xác, khả thi, phù 
hợp với các công ước quốc tế về 
nhân quyền mà Nhà nước ta là thành 
viên.     

Với quan ñiểm phát triển kinh tế 
phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa với 
phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học 
và công nghệ, thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, 
ñược Hiến pháp lần này thể chế hóa ở 
trong cùng một chương (chương III). 
Các quy ñịnh trong chương này mang 
tính khái quát, ổn ñịnh về mục tiêu, 

ñịnh hướng và các chính sách cơ bản 
ở tầm Hiến pháp làm căn cứ pháp lý 
cao nhất cho sự phát triển nhanh và 
bền vững của ñất nước trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo 
dục, khoa học công nghệ và môi 
trường. 

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
XHCN từ trước ñây cũng như trong 
tình hình quốc tế mới hiện nay là một 
nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Hiến 
pháp ñã khẳng ñịnh bảo vệ Tổ quốc là 
sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ 
thiêng liêng, là quyền cao quý của 
công dân. Nhà nước có trách nhiệm 
củng cố và tăng cường nền quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân 
mà nòng cốt là lực lượng vũ trang 
nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng 
hợp của ñất nước trên tất cả các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc 
phòng, an ninh và ñối ngoại; xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân hùng 
mạnh ñể không ngừng tăng cường 
khả năng bảo vệ Tổ quốc, góp phần 
gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế 
giới.  

Về ñối ngoại, Hiến pháp sửa ñổi 
long trọng tuyên bố nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện 
nhất quán ñường lối ñối ngoại ñộc lập, 
tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và 
phát triển; ña phương hóa, ña dạng 
hóa quan hệ, chủ ñộng và tích cực hội 
nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn 
trọng ñộc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ 
của nhau, bình ñẳng cùng có lợi; tuân 
thủ hiến chương Liên hợp quốc và 
ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là 
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bạn, ñối tác tin cậy và thành viên có 
trách nhiệm trong cộng ñồng quốc tế 
vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần 
vào sự nghiệp hòa bình, ñộc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế 
giới. 

ðể tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở 
nước ta, Hiến pháp sửa ñổi khẳng 
ñịnh Nhà nước ta là Nhà nước pháp 
quyền XHCN của dân, do dân và vì 
dân, dựa trên nguyên tắc tất cả quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân dân mà 
nền tảng là liên minh giữa giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và 
ñội ngũ tri thức; ñồng thời bổ sung 
thêm một nguyên tắc mới về tổ chức 
quyền lực nhà nước ở nước ta. ðó là 
quyền lực nhà nước là thống nhất 
không chỉ ñược phân công, phối hợp 
mà còn có sự kiểm soát trong việc 
thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. ðây là một nguyên 
tắc mới ñược bổ sung trong Cương 
lĩnh của ðảng ta và Hiến pháp sửa ñổi 
lần này ñã thể chế hóa. Nguyên tắc 
này là cơ sở hiến ñịnh ñể các cơ quan 
nhà nước về lập pháp, hành pháp và 
tư pháp phát huy ñầy ñủ vai trò, trách 
nhiệm và thực hiện có hiệu lực, hiệu 
quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
ñược nhân dân giao cho mỗi quyền; 
hạn chế và ngăn ngừa tình trạng lạm 
dụng quyền lực nhà nước, phòng 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí. ðồng thời ñây còn là cơ sở pháp 
lý vững chắc ñể xây dựng cơ chế 
kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm 
phòng, chống sự tha hóa của quyền 
lực nhà nước, ñảm bảo cho quyền lực 
nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. 

Dựa trên nền tảng ñó, bộ máy 
nhà nước trong Hiến pháp ñã có 
những ñiều chỉnh ñể làm rõ hơn, minh 
bạch hơn, chức năng nhiệm vụ quyền 
hạn của từng cơ quan, bảo ñảm sự 
phân công, phối hợp và kiểm soát 
trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp có hiệu 
lực và hiệu quả. Theo ñó, Quốc hội 
ñược xác ñịnh là cơ quan ñại biểu cao 
nhất của nhân dân, cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, 
quyết ñịnh các vấn ñề quan trọng của 
ñất nước và giám sát tối cao ñối với 
hoạt ñộng của nhà nước. 

Chủ tịch nước là người ñứng 
ñầu nhà nước, thay mặt nhà nước về 
ñối nội, ñối ngoại, thống lĩnh các lực 
lượng vũ trang, Chủ tịch Hội ñồng 
quốc phòng và an ninh. 

Chính phủ ñược Hiến pháp chỉ 
rõ không chỉ là cơ quan hành chính 
Nhà nước cao nhất, cơ quan chấp 
hành của Quốc hội mà còn là cơ quan 
thực hiện quyền hành pháp. Việc bổ 
sung vị trí và vai trò mới này của 
Chính phủ trong tổ chức bộ máy nhà 
nước vừa phản ảnh nguyên tắc phân 
công, phối hợp và kiểm soát quyền 
lực nhà nước, vừa chỉ rõ Chính phủ 
không chỉ là cơ quan chấp hành của 
Quốc hội nhằm tạo cho Chính phủ có 
ñầy ñủ vị thế và thẩm quyền ñộc lập, 
chịu trách nhiệm ñộc lập trước ñất 
nước và nhân dân, chịu sự giám sát 
tối cao của Quốc hội và cơ chế giám 
sát, phản biện của nhân dân. 

Tòa án nhân dân là cơ quan xét 
xử của nước Cộng hòa xã hội chủ 
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nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư 
pháp. Quy ñịnh như vậy, là ñể thể 
hiện sự phân công quyền lực nhà 
nước một cách mạch lạc, ñể ñề cao 
trách nhiệm của tòa án trong việc thực 
hiện quyền tư pháp; công bằng và 
công lý của một quốc gia ñược thể 
hiện tập trung ở việc thực hiện quyền 
tư pháp bằng hoạt ñộng xét xử của 
tòa án. Viện kiểm sát nhân dân thực 
hành quyền công tố và kiểm sát hoạt 
ñộng tư pháp. ðồng thời theo ñịnh 
hướng cải cách tư pháp ñể ñảm bảo 
tính ñộc lập trong việc thực hiện 
quyền tư pháp, tăng cường tranh tụng 
trong hoạt ñộng xét xử; Hiến pháp ñã 
bổ sung một số nguyên tắc nền tảng 
mang tính hiến ñịnh về tổ chức và 
hoạt ñộng của các cơ quan tư pháp. 

ðể ñổi mới mô hình tổ chức 
chính quyền ñịa phương ñáp ứng yêu 
cầu phát triển ñất nước trong thời kỳ 
mới, Hiến pháp ñã quy ñịnh một cách 
khái quát về mô hình chính quyền ñịa 
phương làm cơ sở hiến ñịnh ñể Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương sau 
này cụ thể hóa. Theo ñó “Chính quyền 
ñịa phương ñược tổ chức ở các ñơn 
vị hành chính của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính 
quyền ñịa phương gồm có hội ñồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân ñược tổ 
chức phù hợp với ñặc ñiểm nông 
thôn, ñô thị, hải ñảo, ñơn vị hành 
chính kinh tế ñặc biệt do luật ñịnh”. 
Hiến pháp quy ñịnh những vấn ñề có 
tính nguyên tắc về phân công, phân 
cấp giữa Trung ương và ñịa phương, 
giữa các cấp chính quyền ñịa 
phương, bảo ñảm sự chỉ ñạo thống 
nhất của Trung ương, ñồng thời phát 

huy tính năng ñộng, sáng tạo quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính 
quyền ñịa phương. 

Hội ñồng bầu cử quốc gia và 
Kiểm toán nhà nước lần ñầu tiên 
ñược thể chế hóa trong Hiến pháp 
nước ta với tư cách là các thiết chế 
hiến ñịnh và ñược quy ñịnh trong một 
chương riêng của Hiến pháp. ðây là 
xu hướng lập hiến, pháp quyền hiện 
ñại. Việc ra ñời hai thiết chế này trong 
Hiến pháp nước ta là tiếp tục phát huy 
dân chủ, thực hiện nguyên tắc tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân 
dân, Nhà nước ta do nhân dân làm 
chủ, tạo ñiều kiện và cơ chế ñể nhân 
dân thực hiện ñầy ñủ quyền làm chủ 
của mình trong bầu cử và trong kiểm 
soát quyền lực nhà nước. Theo ñó, 
Hội ñồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ 
tổ chức bầu cử ñại biểu Quốc hội, chỉ 
ñạo và hướng dẫn bầu cử ñại biểu hội 
ñồng nhân dân các cấp. Kiểm toán 
nhà nước thực hiện kiểm toán việc 
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 
công của ñất nước. 

Mặc dầu Hiến pháp sửa ñổi lần 
này chưa hình thành thiết chế bảo vệ 
Hiến pháp chuyên trách ñể kiểm soát 
về những vi phạm Hiến pháp trong 
hoạt ñộng lập pháp, hành pháp và tư 
pháp như văn kiện của ðảng ñã ñề ra. 
Nhưng Hiến pháp ñã nhấn mạnh và 
có những quy ñịnh rõ ràng giao cho 
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án 
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 
các cơ quan khác của Nhà nước và 
toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo 
vệ Hiến pháp; mọi hành vi vi phạm 
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Hiến pháp ñều bị xử lý. Trên cơ sở ñó, 
các luật về tổ chức bộ máy nhà nước 
ban hành sau này sẽ có những quy 
ñịnh cụ thể ñể hình thành cơ chế bảo 
vệ Hiến pháp, nhằm ñảm bảo cho 
Hiến pháp thực sự trở thành “thần linh 
pháp quyền” ñược mọi người, mọi tổ 
chức, mọi cơ quan tôn trọng và bảo 
vệ. 

So với các Hiến pháp trước 
ñây, Hiến pháp sửa ñổi lần này ñã có 
các quy ñịnh cụ thể về hiệu lực và quy 
trình thủ tục làm và sửa ñổi Hiến 
pháp; thể hiện tính chất dân chủ và 
pháp quyền của Nhà nước ta ngày 
càng hoàn thiện và phát triển. Theo 
ñó, Hiến pháp là ñạo luật cơ bản của 
nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao 
nhất, mọi văn bản pháp luật khác phải 
phù hợp với Hiến pháp. Quốc hội 
ñược nhân dân giao cho thực hiện 
một số quyền lập hiến như thành lập 
Ủy ban dự thảo Hiến pháp, thảo luận 
và thông qua Hiến pháp khi có 2/3 
tổng số ñại biểu Quốc hội tán thành; 
quyết ñịnh việc trưng cầu ý dân về 
Hiến pháp. 

Hiến pháp sửa ñổi gồm 11 
chương 120 ñiều (giảm 1 chương và 
27 ñiều so với Hiến pháp năm 1992) 
với kỹ thuật lập hiến khoa học và có 
nhiều ñổi mới, vừa kế thừa những 
nhân tố hợp lý của kỹ thuật lập hiến 
nước ta, nhất là của Hiến pháp năm 
1946, vừa kế thừa kỹ thuật lập hiến 
của nhân loại. Theo ñó các quy ñịnh 
của Hiến pháp có phạm vi ñiều chỉnh 
và cách thức thể hiện vừa bao quát 
vừa ñủ cụ thể, vừa khái quát lại vừa 
ñủ chi tiết, vừa nguyên tắc lại vừa ñủ 

ñộ mềm dẻo ñể ñảm bảo xứng tầm là 
Hiến pháp, ñủ sức chỉ ñạo và giữ vị trí 
cao nhất làm cơ sở, làm nền tảng cho 
sự ra ñời của toàn bộ các quy ñịnh 
pháp luật khác của nhà nước. 

Ngày 01/01/2014, ngày có hiệu 
lực của Hiến pháp, Quốc hội ñã có 
Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp, 
trong ñó ñã quy ñịnh Quốc hội, Chính 
phủ, các cấp các ngành, các cơ quan, 
tổ chức trong hệ thống chính trị có 
trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến 
pháp; kịp thời triển khai các biện pháp 
cần thiết nhằm ñảm bảo Hiến pháp 
nhanh chóng ñi vào cuộc sống. Các 
cơ quan Nhà nước từ Trung ương 
ñến ñịa phương, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức thành viên của 
Mặt trận và các cơ quan tổ chức hữu 
quan khác có trách nhiệm tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong 
nhân dân nội dung của Hiến pháp, 
nâng cao tình cảm và lòng tin về Hiến 
pháp ñể hình thành ý thức tự giác tôn 
trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo 
ñảm cho Hiến pháp ñược tuân thủ và 
nghiêm chỉnh chấp hành trong mọi 
tầng lớp nhân dân và trong tất cả các 
lĩnh vực của ñời sống xã hội. Tôi tin 
tưởng sâu sắc rằng, Hiến pháp sửa 
ñổi là ñảm bảo chính trị - pháp lý vững 
chắc ñể toàn ðảng, toàn dân và toàn 
quân ta ñồng lòng vững bước tiến lên 
trong thời kỳ mới - thời kỳ ñẩy mạnh 
toàn diện công cuộc ñổi mới ñất nước. 

    Nguyễn Sinh Hùng   
      Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội,                                                       
         Chủ tịch Ủy ban Sửa ñổi Hiến pháp                                                 
 (www.daibieunhandan.vn - Ngày 09/12/2013)
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HIẾN PHÁP - BƯỚC TIẾN MỚI TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TODN DIỆN 
 

 Ngày 28/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII ñã thông qua Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013), ñã thể 
chế hóa Cương lĩnh phát triển ñất nước trong thời kỳ quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển năm 2011).  

Một trong những nội dung quan trọng của Hiến pháp năm 2013 là những 
nội dung ñược quy ñịnh tại Chương III và các chương có liên quan về kinh tế, xã 
hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. Những quy ñịnh này 
ñã thể hiện quan ñiểm, ñường lối của ðảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân 
dân ta về ñổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững 
trên 3 trụ cột chính: Kinh tế - xã hội - môi trường.  

ðây là cơ sở hiến ñịnh, là bảo ñảm về mặt chính trị - pháp lý ñể phát triển 
kinh tế - xã hội của nước ta trong thời kỳ mới. 

1. Về phát triển kinh tế, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng ñịnh ñường lối, 
nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế nước ta là nền kinh tế ñộc lập, tự chủ, phát huy 
nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất 
nước.  

Vấn ñề hội nhập kinh tế cũng ñặt trong bối cảnh mới, ñó là chủ ñộng và 
tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực vì lợi ích quốc gia, dân tộc. 
ðồng thời, Hiến pháp năm 2013 ñã hiến ñịnh mục tiêu phát triển bền vững, trong 
ñó thể hiện rõ quan ñiểm là phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với phát triển văn 
hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường (ðiều 50). 

Về tính chất, mô hình, các thành phần của nền kinh tế Việt Nam, Hiến 
pháp năm 2013 xác ñịnh nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; 
kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo. Các thành phần kinh tế ñều là bộ phận cấu 
thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần 
kinh tế bình ñẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. 

Nhà nước khuyến khích, tạo ñiều kiện ñể doanh nhân, doanh nghiệp và cá 
nhân, tổ chức khác ñầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành 
kinh tế, góp phần xây dựng ñất nước (ðiều 51). 

Khác với các bản Hiến pháp trước ñây, Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư 
duy mới về các thành phần kinh tế, quy ñịnh rất khái quát, không ñề cập từng 
thành phần mà ñể luật và các văn bản khác quy ñịnh cụ thể. Cách thể hiện này 
phù hợp với tính chất của ñạo luật cơ bản, bảo ñảm tính ổn ñịnh lâu dài của Hiến 
pháp, ñồng thời phù hợp với sự vận ñộng, phát triển của nền kinh tế thị trường. 
Tinh thần của Hiến pháp là không ñồng nhất kinh tế Nhà nước (trong ñó có ngân 
sách Nhà nước và các nguồn lực kinh tế - tài chính khác của Nhà nước) với 
doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo chứ không phải 
doanh nghiệp Nhà nước là chủ ñạo.  
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Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế khác ñược ñối xử bình ñẳng với 
doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài 
Nhà nước cùng hoạt ñộng trong một hành lang pháp lý chung và theo cơ chế thị 
trường, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. 

Cũng lần ñầu tiên, vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp ñược ghi 
nhận trong Hiến pháp. ðây là cơ sở ñể phát huy vai trò của doanh nhân, doanh 
nghiệp ñối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế là trung tâm và doanh nghiệp, doanh nhân là ñội quân xung kích. 

Theo quy ñịnh của Hiến pháp năm 2013, Nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường ở nước ta có vai trò xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, ñiều tiết nền 
kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật của thị trường; thực hiện sự phân công, 
phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, thúc ñẩy liên kết kinh tế vùng, 
bảo ñảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân (ðiều 52).  

Nhà nước khuyến khích, tạo ñiều kiện ñể doanh nhân, doanh nghiệp và cá 
nhân, tổ chức khác ñầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững các 
ngành kinh tế, góp phần xây dựng ñất nước (ðiều 51). Nhà nước còn có chức 
năng ñại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý ñối với các loại tài nguyên thiên 
nhiên, tài sản thuộc sở hữu toàn dân ñể các loại tài nguyên, tài sản này ñược sử 
dụng vì lợi ích của nhân dân (ðiều 53). 

Liên quan ñến vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, tại các chương về 
bộ máy Nhà nước, Hiến pháp năm 2013 ñã có những quy ñịnh nhiệm vụ, quyền 
hạn tương ứng của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền ñịa phương, Kiểm toán 
Nhà nước, như: ðiều 70, Chương V quy ñịnh Quốc hội quyết ñịnh mục tiêu, chỉ 
tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước; ðiều 
96, Chương VII quy ñịnh Chính phủ thống nhất quản lý về kinh tế, xã hội,... 

Về chế ñộ sở hữu, Hiến pháp năm 2013 ghi nhận, tôn trọng ña hình thức 
sở hữu, bảo hộ quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế về thu nhập hợp pháp, 
của cải ñể dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong 
doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác (ðiều 32) và bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ (ðiều 62). Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức ñầu tư, sản xuất, 
kinh doanh ñược pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa (ðiều 51). ðây là 
ñiều kiện tiên quyết ñể thúc ñẩy ñầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế ở 
mỗi quốc gia. 

Về tài sản thuộc sở hữu toàn dân, kế thừa quy ñịnh về sở hữu toàn dân 
của Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở tiếp cận mới, ñúng 
ñắn và chính xác hơn về phạm vi, ñối tượng các loại tài nguyên, tài sản thuộc sở 
hữu toàn dân, Hiến pháp năm 2013 quy ñịnh ñất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên 
khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các 
tài sản do Nhà nước ñầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do 
Nhà nước ñại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. 
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ðất ñai là lãnh thổ thiêng liêng, là tài nguyên ñặc biệt của quốc gia, nguồn 
lực quan trọng phát triển ñất nước thuộc sở hữu toàn dân, nhưng Hiến pháp năm 
2013 ñã quy ñịnh Nhà nước bảo ñảm cho tổ chức, cá nhân ñược giao ñất, cho 
thuê ñất, công nhận quyền sử dụng ñất. Quyền sử dụng ñất ñược pháp luật bảo 
hộ.  

Theo ñó, Nhà nước chỉ thu hồi ñất trong trường hợp thật cần thiết do luật 
ñịnh vì mục ñích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc 
gia, công cộng. Việc thu hồi ñất phải công khai, minh bạch và ñược bồi thường 
theo quy ñịnh của pháp luật; Nhà nước trưng dụng ñất trong trường hợp thật cần 
thiết do luật ñịnh ñể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình 
trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai (ðiều 54). 

Về tài chính - tiền tệ, Hiến pháp năm 2013 bổ sung một ñiều mới quy ñịnh 
về ngân sách Nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính Nhà nước và các nguồn 
tài chính công khác do Nhà nước thống nhất quản lý và phải ñược sử dụng hiệu 
quả, công bằng, công khai, minh bạch, ñúng pháp luật.  

Ngân sách Nhà nước gồm ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa 
phương, trong ñó ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ ñạo, bảo ñảm nhiệm vụ 
chi của quốc gia. Các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước phải ñược dự toán và 
do luật ñịnh. Lần ñầu tiên, ñơn vị tiền tệ quốc gia ñược hiến ñịnh là ðồng Việt 
Nam, ñồng thời quy ñịnh trách nhiệm của Nhà nước là bảo ñảm ổn ñịnh giá trị 
ñồng tiền quốc gia. 

Liên quan ñến tài chính - tiền tệ, tại Chương V Hiến pháp năm 2013 quy 
ñịnh Quốc hội quyết ñịnh chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy 
ñịnh, sửa ñổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết ñịnh phân chia các khoản thu và 
nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương; quyết ñịnh 
mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ; quyết ñịnh dự toán 
ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán 
ngân sách Nhà nước (ðiều 55). 

2. Về lĩnh vực xã hội (theo nghĩa rộng), Hiến pháp năm 2013 xác ñịnh 
trách nhiệm của Nhà nước cùng với toàn xã hội, bằng các nguồn lực kinh tế - tài 
chính, ñầu tư phát triển các lĩnh vực lao ñộng, việc làm, y tế, phúc lợi và an sinh 
xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, cụ thể: 

Về lao ñộng, việc làm, Hiến pháp quy ñịnh công dân có quyền làm việc, 
lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người làm công ăn lương ñược 
bảo ñảm các ñiều kiện làm việc công bằng, an toàn; ñược hưởng lương, chế ñộ 
nghỉ ngơi. Nghiêm cấm phân biệt ñối xử, cưỡng bức lao ñộng, sử dụng nhân 
công dưới ñộ tuổi lao ñộng tối thiểu (ðiều 35).  

Nhà nước khuyến khích, tạo ñiều kiện ñể tổ chức, cá nhân tạo việc làm 
cho người lao ñộng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao ñộng, 
người sử dụng lao ñộng, tạo ñiều kiện xây dựng quan hệ lao ñộng tiến bộ, hài 
hòa và ổn ñịnh (ðiều 57). 
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Về y tế và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hiến pháp quy ñịnh mọi 
người có quyền ñược bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình ñẳng trong việc sử dụng 
các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy ñịnh về phòng bệnh, khám 
bệnh, chữa bệnh (ðiều 38).  

Nhà nước, xã hội ñầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
của nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc 
sức khỏe cho ñồng bào dân tộc thiểu số, ñồng bào ở miền núi, hải ñảo và vùng 
có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn.  

Nhà nước, xã hội và gia ñình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia ñình (ðiều 58). 

Về phúc lợi và an sinh xã hội, Hiến pháp quy ñịnh công dân có quyền ñược 
bảo ñảm an sinh xã hội (ðiều 34).  

Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu ñãi ñối 
với người có công với nước; Nhà nước tạo bình ñẳng về cơ hội ñể công dân thụ 
hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp 
người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn 
khác; có chính sách phát triển nhà ở, tạo ñiều kiện ñể mọi người có chỗ ở (ðiều 
59). 

Về văn hóa, Hiến pháp quy ñịnh mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp 
cận các giá trị văn hóa, tham gia vào ñời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn 
hóa (ðiều 41); ñồng thời, tiếp tục khẳng ñịnh Nhà nước và xã hội chăm lo xây 
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, ñậm ñà bản sắc dân tộc, tiếp 
thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát triển văn học, nghệ thuật nhằm ñáp ứng nhu 
cầu tinh thần ña dạng và lành mạnh của nhân dân; phát triển các phương tiện 
thông tin ñại chúng nhằm ñáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo môi trường xây dựng gia ñình Việt Nam 
ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, 
giàu lòng yêu nước, có tinh thần ñoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân 
(ðiều 60). 

Về giáo dục, Hiến pháp quy ñịnh công dân có quyền và nghĩa vụ học tập 
(ðiều 39) và tiếp tục khẳng ñịnh phát triển giáo dục là quốc sách hàng ñầu nhằm 
nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; ñồng thời quy 
ñịnh trách nhiệm của Nhà nước trong việc ưu tiên ñầu tư và thu hút các nguồn 
ñầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo ñảm giáo dục tiểu học 
là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; 
phát triển giáo dục ñại học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học 
bổng, học phí hợp lý; ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải ñảo, vùng ñồng 
bào dân tộc thiểu số và vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn; ưu 
tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo ñiều kiện ñể người khuyết tật và người 
nghèo ñược học văn hóa và học nghề (ðiều 61). 
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Về khoa học và công nghệ, Hiến pháp quy ñịnh mọi người có quyền 
nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng 
lợi ích từ các hoạt ñộng ñó (ðiều 40) và cũng tiếp tục khẳng ñịnh phát triển khoa 
học, công nghệ là quốc sách hàng ñầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của ñất nước; quy ñịnh trách nhiệm của Nhà nước ưu tiên 
ñầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân ñầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển 
giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ; bảo ñảm quyền 
nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tạo ñiều kiện 
ñể mọi người tham gia và ñược thụ hưởng lợi ích từ các hoạt ñộng khoa học và 
công nghệ (ðiều 62). 

3. Về bảo vệ môi trường, Hiến pháp năm 2013 ñã thể hiện ñược những 
vấn ñề mới của thời ñại như vấn ñề phát triển bền vững, ứng phó với biến ñổi khí 
hậu, an ninh năng lượng…  

Cụ thể: Hiến pháp ghi nhận quyền ñược sống trong môi trường trong lành 
và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của mọi người (ðiều 42); ñồng thời, quy ñịnh Nhà 
nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên, ña dạng sinh học, chủ 
ñộng phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến ñổi khí hậu; khuyến khích mọi 
hoạt ñộng bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng 
tái tạo.  

Hiến pháp cũng quy ñịnh tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm 
suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm ña dạng sinh học phải bị xử lý 
nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại (ðiều 63). 

Hiến pháp năm 2013 ñã có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Ban Bí thư Trung 
ương ðảng ñã có Chỉ thị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ñã ban hành 
các Nghị quyết ñể tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.  

Nhiệm vụ của các cấp, các ngành cùng toàn dân là quán triệt nội dung và 
tinh thần của Hiến pháp, mục ñích, yêu cầu, kế hoạch nêu trong Chỉ thị của Ban 
Bí thư Trung ương ðảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và phải có các Chương trình hành ñộng cụ thể ñể khẩn trương ñưa Hiến 
pháp vào cuộc sống nhằm góp phần làm cho ñất nước ta ñổi mới toàn diện, hội 
nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong thời kỳ ñổi mới”. 
                                                     (www.tapchicongsan.org.vn -  Ngày 18/01/2014) 
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HIẾN PHÁP NĂM 2013 - KẾT TINH Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN,  
KHÔNG THẾ LỰC NOO CÓ THỂ XUYÊN TẠC 

 

 Ý ðảng hợp lòng dân tạo nên sự ñồng thuận xã hội - nguồn gốc sức mạnh 
và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, không thế lực nào ngăn cản nổi. Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) ñã  thể hiện rõ ñiều 
ñó.                                           
 “Ý ðảng, lòng dân” ñã trở thành câu nói quen thuộc như một thành ngữ 
thời hiện ñại ở nước ta, thể hiện mối quan hệ máu thịt giữa ðảng Cộng sản với 
nhân dân Việt Nam. Ý ðảng là chỉ quan ñiểm, ñường lối, chủ trương, chính sách 
và sự lãnh ñạo của ðảng. Lòng dân là chỉ tâm tư, ý chí, nguyện vọng của nhân 
dân. Khi ý ðảng, lòng dân hòa quyện vào nhau tạo thành sức mạnh vô ñịch vượt 
qua mọi chướng ngại trên con ñường tới tương lai của ñất nước. 
 Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ñã ñược thông qua 
ngày 28/11/2013 tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIII và ñược Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang ký lệnh công bố ngày 08/12/2013. ðây là sự kiện chính trị 
trọng ñại, không chỉ thể hiện ý ðảng hợp lòng dân mà còn là sự kết tinh cao ñộ 
của ý ðảng và lòng dân. 

Trong khi toàn ðảng, toàn dân, toàn quân ta hân hoan mở “Hội non sông” 
chào ñón và quyết tâm ñưa Hiến pháp mới vào cuộc sống (Hiến pháp có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2014) thì các thế lực thù ñịch không ngừng tung ra các luận ñiệu 
sai trái hòng làm lung lay ý chí, suy giảm niềm tin của nhân dân ta vào bản Hiến 
pháp mới. 
 Mọi người ñều biết, xóa bỏ vai trò lãnh ñạo của ðảng Cộng sản, chế ñộ 
XHCN ở Việt Nam, xóa bỏ những thành quả của cách mạng dưới sự lãnh ñạo 
của ðảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu nhất quán của các thế lực thù ñịch. Họ 
ñã theo ñuổi mục tiêu ñó bằng mọi thủ ñoạn, kể cả bạo lực chiến tranh, vẫn chưa 
thực hiện ñược, nay hy vọng làm cuộc “ñảo chính” bằng thay ñổi Hiến pháp, thực 
hiện “chiến thắng không cần chiến tranh”! 
 Lợi dụng cơ hội toàn dân tham gia thảo luận, góp ý vào Dự thảo sửa ñổi 
Hiến pháp 1992 diễn ra sôi nổi từ ñầu năm ñến nay, các thế lực thù ñịch và 
những phần tử cơ hội, một số người ngộ nhận ñã ñưa ra các ñòi hỏi phi lý “phải 
có một bản Hiến pháp hoàn toàn mớí”, “phải thay ñổi toàn bộ những ñiều cơ bản, 
then chốt nhất của Hiến pháp 1992”. Trong ñó, cốt lõi là bỏ ðiều 4 xác nhận vai 
trò lãnh ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam ñối với Nhà nước và xã hội; ñòi thay 
ñổi tên nước “Cộng hòa XHCN Việt Nam”, bỏ quy ñịnh lực lượng vũ trang phải 
trung thành với ðảng Cộng sản Việt Nam và tôn trọng sở hữu tư nhân về ñất 
ñai… 
 Cũng thật dễ hiểu, một khi yêu cầu ñó không thực hiện ñược qua bản Hiến 
pháp mới, họ lu loa phủ nhận Hiến pháp mới, rằng: “Gây thất vọng to lớn”, vì 
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“không có gì mới”, “thậm chí là sự thụt lùi so với Hiến pháp cũ”; “các ý kiến cho 
các vấn ñề then chốt, căn bản ñã không ñược xem xét, bàn thảo nghiêm túc cho 
sửa ñổi thực sự”; Hiến pháp mới “là sự áp ñặt trắng trợn”… 
 Cần phải khẳng ñịnh ngay rằng, ñó hoàn toàn là những lời lẽ xuyên tạc 
trắng trợn. Sự thật luôn là sự thật. Bất cứ thủ ñoạn nào, dù thâm hiểm ñến ñâu 
cũng không thể thay ñổi ñược sự thật. Sự thật ở ñây là ðảng Cộng sản Việt Nam 
không làm sẵn Hiến pháp rồi áp ñặt cho nhân dân phải thực hiện. ðảng chỉ lãnh 
ñạo, chỉ ñạo về quan ñiểm, chủ trương soạn thảo ra Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp 
1992 rồi ñưa ra ñể toàn dân tham gia ý kiến. Hơn thế, ðảng, Nhà nước còn kêu 
gọi, tạo mọi ñiều kiện ñể tất cả người dân cả trong và ngoài nước phát huy 
quyền dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của mình xây dựng Hiến pháp mới hiệu quả 
nhất. 
 Thật hiếm có một ñợt sinh hoạt chính trị - pháp lý diễn ra dân chủ, sâu 
rộng, sôi nổi ñến như vậy! Cả hệ thống chính trị ñã “vào cuộc” với sự ñồng thuận 
cao ñể hoàn thiện bản Hiến pháp mới - Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam (năm 2013). 
 Khởi ñộng từ tháng 8/2011, Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp 1992 ñược chuẩn 
bị công phu, tâm huyết, khoa học của các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia lập pháp, 
với hàng chục cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. ðến tháng 01/2013, Dự thảo 
Hiến pháp sửa ñổi ñược công bố rộng rãi ñể lấy ý kiến của toàn dân. Theo thống 
kê ñợt cao ñiểm góp ý vào Dự thảo Hiến pháp, ba tháng ñầu năm 2013 ñã có 
hơn 20 triệu lượt ý kiến. Tiếp ñó, Quốc hội ñã quyết ñịnh kéo dài thời gian lấy ý 
kiến ñể tiếp nhận ñược hết ý dân. Quá trình thảo luận ở Quốc hội ñược diễn ra 
công khai, dân chủ. Mọi phiên họp thảo luận về Hiến pháp ở Quốc hội ñều ñược 
truyền hình trực tiếp cho toàn dân xem. Ngay thời ñiểm lấy ý kiến nhân dân, Chủ 
nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý, Trưởng Ban biên tập Dự thảo 
sửa ñổi Hiến pháp ñã khẳng ñịnh, mọi ý kiến sẽ ñược tiếp thu, không có gì cấm 
kỵ, kể cả ðiều 4. Sau gần 11 tháng, Ban soạn thảo Dự thảo Hiến pháp ñã nhận 
ñược hơn 26 triệu lượt ý kiến, tập hợp trong hàng nghìn trang giấy ñóng góp, bổ 
sung của mọi tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức ở trong và ngoài nước. Với tinh 
thần lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu, chắt lọc tinh hoa, trí tuệ từ ý kiến ñóng góp 
của nhân dân; các cơ quan có trách nhiệm và các ñại biểu Quốc hội ñã làm việc 
tận tụy, tâm huyết ñể cuối cùng có bản Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam (năm 2013) thể chế hóa “Cương lĩnh xây dựng ñất nước trong thời kỳ quá 
ñộ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)” của ðảng, ñược Quốc hội thông 
qua với sự ñồng thuận rất cao (97,59%). ðó thực sự là một công trình khoa học, 
một văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng bậc nhất, kết tinh cao ñộ ý ðảng, lòng 
dân. 
 ðiều ñó không có nghĩa là tất cả 26 triệu lượt ý kiến của người dân ñều 
ñược ñưa vào Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp, tuy nhiên, như Chủ tịch Quốc hội 
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Nguyễn Sinh Hùng ñã thẳng thắn phát biểu sáng 28/11: “Dự thảo ñã thể hiện ý 
chí, nguyện vọng của ñại ña số nhân dân, ñại biểu Quốc hội. ðó là tinh thần ñại 
ñoàn kết toàn dân tộc, tinh thần làm chủ của nhân dân. Trong một số bộ phận, 
một số người và ngay cả một số ñại biểu Quốc hội vẫn còn có những ý kiến khác 
về một số ñiều, khoản trong Dự thảo. Những ý kiến còn khác so với Dự thảo sẽ 
ñược Quốc hội hết sức trân trọng, tiếp thu ñể tiếp tục nghiên cứu trong quá trình 
ñổi mới ñất nước”. 
 ðó là thái ñộ hết sức ñúng ñắn, cầu thị. Nếu căn cứ vào một số ý kiến của 
một số người không ñược thể hiện trong Hiến pháp mới ñể nói rằng Hiến pháp 
mới “là sự áp ñặt trắng trợn” thì ñó chỉ là sự xuyên tạc, vu cáo “thô thiển”. 
 Luận ñiệu cho rằng: Hiến pháp 2013 “không có gì mới”, “thậm chí thụt lùi” 
so với Hiến pháp cũ là cách nói hàm hồ, bất chấp sự thật. Hiến pháp 2013 kế 
thừa, phát huy giá trị của các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và có 
những bước phát triển. Nội dung, hình thức, kết cấu, ñến kỹ thuật lập hiến của 
bản Hiến pháp mới ñều có những ñiểm mới, rất tiến bộ, mang tính ổn ñịnh, lâu 
dài và hội nhập quốc tế ở mức ñộ cao. 
 Hiến pháp 1992 có 12 chương, 147 ñiều. Hiến pháp mới có 11 chương, 
120 ñiều nhưng cô ñọng, súc tích, chứa ñựng nhiều ñiểm mới trong tất cả các 
chương và hầu hết các ñiều. Chỉ xin nêu khái quát mấy ñiểm nổi bật sau ñây: 
 Thứ nhất, Hiến pháp mới khẳng ñịnh và làm rõ vai trò chủ thể, chủ quyền 
của nhân dân và bản chất Nhà nước: “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là 
Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. “Nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước 
thuộc về nhân dân,...” (khoản 1 và 2, ðiều 2). Hiến pháp mới bổ sung thêm một 
nguyên tắc mới về tổ chức quyền lực Nhà nước ở nước ta. Quyền lực Nhà nước 
là thống nhất, không chỉ ñược phân công, phối hợp mà còn có sự kiểm soát trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. ðây là nguyên tắc mới 
ñược bổ sung trong Cương lĩnh của ðảng ta và Hiến pháp sửa ñổi lần này ñã thể 
chế hóa, làm cơ sở hiến ñịnh ñể các cơ quan Nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư 
pháp) phát huy ñầy ñủ vai trò, trách nhiệm và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược nhân dân giao; hạn chế và ngăn ngừa 
tình trạng lạm dụng quyền lực Nhà nước, phòng chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí. ðồng thời, ñây còn là cơ sở pháp lý vững chắc ñể xây dựng cơ chế 
kiểm soát quyền lực Nhà nước nhằm phòng, chống sự tha hóa quyền lực Nhà 
nước, ñảm bảo quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. 
 Hiến pháp mới cũng ñã bổ sung ñầy ñủ các hình thức nhân dân sử dụng 
quyền lực Nhà nước, không chỉ bằng dân chủ ñại diện thông qua Quốc hội, hội 
ñồng nhân dân và các cơ quan khác, mà còn bằng các hình thức dân chủ trực 
tiếp, bằng quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân; trong ñó, có trưng 
cầu ý dân về Hiến pháp. 
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 Chương “Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân” trong Hiến pháp 1992, nay 
thành chương “Chính quyền ñịa phương” ñể phản ánh thực chất hơn tổ chức 
quyền lực ở nước ta, bổ sung chương quan trọng về Hội ñồng bầu cử quốc gia 
và kiểm toán Nhà nước. Về mặt kỹ thuật, những ñiểm mới ñó thể hiện rõ mong 
muốn tạo ra bước phát triển trong quá trình ñổi mới bộ máy Nhà nước, ñổi mới 
hệ thống chính trị phù hợp và tương ñồng với ñổi mới kinh tế. 
 Thứ hai, vấn ñề về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân” ñược chú trọng, bổ sung nhiều ñiểm mới, ñầy ñủ hơn. Trước ñây, chương 
V, Hiến pháp 1992 chỉ nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp 
mới dành cả Chương II với 36 ñiều (các chương khác chỉ có trên dưới 10 ñiều) 
ñã thể chế hóa ñầy ñủ hơn, sâu sắc hơn quan ñiểm của ðảng và Nhà nước ta về 
quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương II ñặt ngay 
sau Chương I “Chế ñộ chính trị” chứng tỏ Nhà nước ta hết sức chú trọng quyền 
con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân, cam kết bảo ñảm, bảo vệ, tôn 
trọng quyền con người, quyền công dân, phù hợp với Công ước quốc tế về 
quyền con người mà nước ta ñã tham gia. 
 Chính vì người dân thấy “ý ðảng hợp lòng dân” trong Dự thảo sửa ñổi 
Hiến pháp 1992, thấy hiện diện rõ nét bản thân mình, chủ quyền của mình nên 
ñã hưởng ứng tham gia thảo luận, ñóng góp ý kiến và ñồng thuận cao như vậy. 
 Thứ ba, Hiến pháp tiếp tục khẳng ñịnh vai trò lãnh ñạo Nhà nước và xã hội 
của ðảng Cộng sản Việt Nam, nhưng có những ñiểm mới làm sâu sắc hơn bản 
chất tiên phong và trách nhiệm của ðảng, vai trò của nhân dân ñối với ðảng. 
Hiến pháp mới ñã làm rõ bản chất của ðảng Cộng sản Việt Nam là một ñảng tiên 
phong không chỉ của giai cấp công nhân mà còn là ñội tiên phong của nhân dân 
lao ñộng và của dân tộc. Lần ñầu tiên Hiến pháp thể hiện rõ trách nhiệm của 
ðảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò ñảng cầm quyền: ðảng gắn bó mật thiết 
với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân 
về sự lãnh ñạo và những quyết ñịnh của mình. Các tổ chức của ðảng và ñảng 
viên ðảng Cộng sản Việt Nam hoạt ñộng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp 
luật. Quy ñịnh này ñã nâng cao hơn sự lãnh ñạo của ðảng, nâng cao trách 
nhiệm của ñảng viên, tổ chức ñảng trong lãnh ñạo theo ñúng ðiều lệ ðảng và 
Hiến pháp. Nó cũng trực tiếp phản bác những luận ñiệu xuyên tạc rằng: Sự lãnh 
ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam là “ñảng trị”, “ñộc tài”, “ñảng ñứng trên pháp 
luật, ñứng trên nhân dân”. 
 Còn rất nhiều ñiểm mới, nét mới, nội dung mới trong các chương, các ñiều 
của Hiến pháp 2013, tất cả ñều cho thấy luận ñiệu Hiến pháp mới “không có gì 
mới”, “thậm chí thụt lùi” là hoàn toàn xuyên tạc sự thật với ý ñồ xấu. 
 Chúng ta không “vơ ñũa cả nắm”, coi tất cả những người còn chưa ñồng 
thuận với bản Hiến pháp mới ñều thuộc “các thế lực thù ñịch”. Có thể số người 
này không thấy hết ñược những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 
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năm ñổi mới do ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh ñạo. Có thể họ 
quá bức xúc, thiếu bình tĩnh trước tình trạng suy thoái của “một bộ phận không 
nhỏ” cán bộ, ñảng viên, tình trạng yếu kém của bộ máy quản lý Nhà nước, mặt 
tiêu cực của xã hội nên muốn hiến kế và tìm con ñường khác ñể ñất nước phát 
triển hơn (!?). Dù vậy, thì ñó cũng chỉ là sự ngộ nhận. ðảng ta, nhân dân ta, 
những nhân sĩ, trí thức, tinh hoa, trí tuệ của ñất nước ta hiện nay không phải 
không biết rằng trên thế giới ngày nay còn có nhiều con ñường xây dựng và phát 
triển ñất nước, kể cả con ñường “ña nguyên chính trị, ña ñảng ñối lập” theo mô 
hình tư bản chủ nghĩa. Chọn con ñường nào là quyền tự quyết của nhân dân mỗi 
nước. Nhân dân ta ñã và ñang lựa chọn con ñường xây dựng, phát triển ñất 
nước theo Cương lĩnh của ðảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh ñạo của 
ðảng Cộng sản Việt Nam. ðó là con ñường duy nhất ñúng cho ñến nay ở nước 
ta và nó ñã ñược minh chứng bằng những thành tựu trong công cuộc ñổi mới. 
Những bất ổn chính trị - xã hội liên miên, kéo dài làm suy yếu ñất nước ñang 
diễn ra ở Thái Lan, U-crai-na và hàng loạt nước theo thể chế ña nguyên, ña ñảng 
ở Trung ðông, Bắc Phi khiến chúng ta càng vững tin vào con ñường xây dựng, 
phát triển ñất nước theo Cương lĩnh của ðảng Cộng sản Việt Nam ñược thể chế 
hóa trong bản Hiến pháp mới. 
 Hiến pháp là ñạo luật gốc, là nền tảng chính trị - xã hội của ñất nước, một 
khi Hiến pháp mới kết tinh ý ðảng, lòng dân sẽ tạo nên sự ñồng thuận xã hội và 
là nguồn sức mạnh mới, hứa hẹn những thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam. 
Không thế lực nào có thể xuyên tạc ñược Hiến pháp, ngăn cản bước tiến của 
cách mạng Việt Nam. 
 “Ý ðảng, lòng dân ñược thể hiện hòa quyện sâu sắc trong Hiến pháp. ðó 
là bảo ñảm chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và Nhà 
nước ta vững bước tiến lên trước những thách thức mới của thời ñại; là nhân tố 
cho toàn ðảng, toàn dân, toàn quân ñồng lòng ñưa Hiến pháp vào cuộc sống; là 
nhân tố ñể nước ta vững bước vào thời kỳ mới - thời kỳ ñẩy mạnh toàn diện 
công cuộc ñổi mới ñất nước, ñồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, phát triển về mọi mặt và hội nhập quốc tế”. 
 Những ai thực lòng yêu nước, mong muốn ñất nước ổn ñịnh và phát triển 
mạnh mẽ hơn thì không thể ñứng ngoài cuộc mà hãy hòa mình cùng toàn ðảng, 
toàn dân, toàn quân ñón nhận thời cơ, vận hội mới mà Hiến pháp 2013 - một dấu 
mốc lịch sử mới ñang tạo ra cho ñất nước. 
                                                                                      Trung Hiếu 
                                                                           (tapchiqptd.vn - Ngày 10/01/2014) 
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VỀ BẢN HIẾN PHÁP MỚI NĂM 2013 
 

Thực hiện Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XI của ðảng 
“Khẩn trương nghiên cứu, sửa ñổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (ñã ñược sửa 
ñổi, bổ sung năm 2001) phù hợp với tình hình mới” và Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ hai Ban Chấp hành Trung ương ðảng Khóa XI, ngày 06/8/2011, Quốc hội ñã 
ban hành Nghị quyết số 06/2011/QH13 về việc sửa ñổi, bổ sung Hiến pháp năm 
1992 và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp năm 1992. Ngay sau ñó, 
Ủy ban Dự thảo ñã triển khai tổng kết việc thi hành Hiến pháp phục vụ cho quá 
trình xây dựng Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp. Bản Dự thảo Hiến pháp (sửa ñổi năm 
2013), lần ñầu tiên ñược công bố lấy ý kiến nhân dân từ ngày 02/01/2013 ñến 
ngày 31/3/2013, sau ñó ñược tiếp tục kéo dài nhằm mở rộng dân chủ góp phần 
hoàn thiện các dự thảo Hiến pháp sau này. Sau nhiều lần chỉnh sửa, bản Dự 
thảo chính thức ñã ñược trình Quốc hội thảo luận và thông qua ngày 28/11/2013 
với tỷ lệ phiếu tán thành gần như tuyệt ñối: 97,59%. Ngày 08/12/2013, Chủ tịch 
nước ñã ký lệnh công bố Hiến pháp. Theo ñó Hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 
01/01/2014. 

Ban ñầu, việc sửa ñổi chỉ tập trung vào những bất cập của bản Hiến pháp 
trong thực tiễn thi hành từ ñổi mới ñến nay. Tuy nhiên, có nhiều vấn ñề ñã ñược 
ñặt lên bàn nghị sự xuất phát từ chính chủ trương của Quốc hội về vấn ñề mở 
rộng dân chủ trong thảo luận, và do vậy, nhận ñược sự tham gia rất tích cực và 
rộng rãi của nhiều tầng lớp, giai cấp khác nhau trong xã hội, ñặt dưới sự lãnh 
ñạo của ðảng. 

Hiến pháp mới là ñạo luật thể chế hóa các chủ trương, ñường lối chính trị 
của ðảng. Hiến pháp mới gồm Lời nói ñầu, 11 chương, 120 ñiều. So với Hiến 
pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 giảm 27 ñiều, giữ nguyên 7 ñiều, bổ sung 
12 ñiều mới và sửa ñổi 101 ñiều. Trong ñó, có sự sắp xếp các chương, như về 
Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, thủ ñô nhập vào Chương 1 Về quyền và nghĩa vụ 
cơ bản công dân ñược ñưa lên vị trí Chương 2 với tên gọi mới là quyền con 
người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân. Và Hiến pháp mới có một chương 
hoàn toàn mới là Chương 10, quy ñịnh về các thiết chế hiến ñịnh ñộc lập. So với 
bản Dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, bản Hiến pháp ñược Quốc hội 
thông qua tại Kỳ họp thứ 6 giảm 4 ñiều. 

Bài viết giới thiệu về những ñiểm mới của bản Hiến pháp năm 2013 trên 
các phương diện: Về chế ñộ chính trị; quyền con người, quyền công dân; tổ chức 
bộ máy Nhà nước và sửa ñổi Hiến pháp. 

1. Về chế ñộ chính trị 
Hiến pháp mới giữ nguyên tên nước xuất phát từ quan ñiểm cho rằng, tên 

nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thể hiện sự khẳng ñịnh mục tiêu, 
con ñường xây dựng và phát triển ñất nước lên chủ nghĩa xã hội, ñảm bảo tính 
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ổn ñịnh, tránh việc thay ñổi về quốc huy, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ và 
tên gọi này ñã quen thuộc với nhân dân ta và bạn bè quốc tế. 

Tương tự, quy ñịnh về “nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và ñội ngũ trí thức” (ðiều 2) là thể hiện bản chất giai cấp của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp mới ñã có những thay ñổi theo hướng xác 
ñịnh trách nhiệm của ðảng với nhân dân: “ðảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật 
thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách 
nhiệm trước nhân dân về những quyết ñịnh của mình” (khoản 2, ðiều 4). 

Một ñiểm mới quan trọng của Hiến pháp mới là, sự ghi nhận hình thức dân 
chủ trực tiếp bên cạnh hình thức dân chủ ñại diện. Hiến pháp cũ tuyên bố “tất cả 
quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân” (ðiều 2) nhưng chỉ quy ñịnh “Nhân dân 
sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội ñồng nhân dân” (ðiều 
6). Hơn nữa, nhiều người có quan ñiểm rằng, không chỉ Quốc hội, Hội ñồng nhân 
dân mà tất cả các cơ quan Nhà nước ñều là những cơ quan ñại diện cho quyền 
và lợi ích của nhân dân. Xuất phát từ lý do ñó, ðiều 6 Hiến pháp mới quy ñịnh: 
“Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ 
ñại diện thông qua Quốc hội, Hội ñồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác 
của Nhà nước”. Tinh thần coi trọng dân chủ trực tiếp ñược thể hiện khá rõ trong 
Hiến pháp mới, thông qua các quy ñịnh về “trưng cầu dân ý” (ðiều 29, ðiều 70, 
ðiều 71, ðiều 120), về trách nhiệm của Nhà nước trong việc ñảm bảo quyền 
tham gia quản lý Nhà nước và xã hội (ðiều 28). 

Trong các vấn ñề mới, việc ghi nhận nguyên tắc “kiểm soát quyền lực Nhà 
nước” trong tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước ñược cho là có ý nghĩa trong 
sự phát triển tư duy về Nhà nước pháp quyền. Thực chất, sự hiến ñịnh vấn dề 
này là sự thể chế hóa quan ñiểm ñã ñược khẳng ñịnh tại Cương lĩnh ðại hội ñại 
biểu toàn quốc lần thứ XI của ðảng. Hiến pháp mới khẳng ñịnh: “Quyền lực Nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà 
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (khoản 3, 
ðiều 2). 

2. Về quyền con người, quyền công dân 
Trong các vấn ñề ñược sửa ñổi, có thể khẳng ñịnh rằng các quy ñịnh của 

Chương 2 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ñược 
cho là có nhiều ñiểm mới hơn cả. Sự chuyển vị trí từ Chương 5 lên Chương 2 
thể hiện sự coi trọng của các nhà lập hiến trong việc tôn trọng, ñảm bảo các 
quyền con người, quyền công dân. Hiến pháp mới có những tiến bộ lớn trong 
việc bổ sung, hoàn thiện các quyền con người, quyền công dân theo xu hướng 
tiến bộ chung của Hiến pháp các nước cũng như pháp luật quốc tế. Cụ thể, Hiến 
pháp mới có những sửa ñổi tích cực sau: 

 - Quy ñịnh cụ thể hơn về các quyền con người, quyền công dân; phân biệt 
rõ hơn quyền con người, quyền công dân. Quyền con người là quyền tự nhiên, 
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vốn có của con người từ lúc sinh ra; còn quyền công dân trước hết cũng là 
quyền con người nhưng việc thực hiện nó gắn với quốc tịch, tức là vị thế pháp lý 
của công dân trong quan hệ với Nhà nước, ñược Nhà nước ñảm bảo ñối với 
công dân của nước mình. Chỉ những người có quốc tịch mới ñược hưởng quyền 
công dân ở quốc gia ñó. Ví dụ như quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản 
lý Nhà nước... Thể hiện quan ñiểm này, Hiến pháp mới ñã sử dụng các cụm từ 
“mọi người”, “không ai” khi thể hiện về quyền con người và cụm từ “công dân” khi 
quy ñịnh về quyền công dân. Theo quy ñịnh của Hiến pháp mới, cụm từ “mọi 
người”, “không ai” ñược quy ñịnh lần lượt là 20 và 7 lần, trong khi ñó cụm từ 
“công dân” ñược ñề cập 40 lần. 

- Hoàn thiện, bổ sung một số quyền mới như quyền sống theo ðiều 19; 
quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo khoản 3, ðiều 20; quyền 
tham gia của trẻ em theo khoản 2, ðiều 37...); 

- Xác ñịnh rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con 
người, thể hiện cụ thể mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân trong Nhà nước 
pháp quyền, thể hiện ở các ñiều 15, 18, 20, 24, 29, 31, 39 và 40...; 

- Quy ñịnh về nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân: 
“Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy ñịnh của luật 
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội, ñạo ñức xã hội, sức khỏe của cộng ñồng” (khoản 2, ðiều 14). Theo quy 
ñịnh này, việc hạn chế chỉ ñược thực hiện thông qua quy trình lập pháp (dân chủ) 
và dựa trên những ñiều kiện cụ thể. 

- Lược bỏ quy ñịnh “theo quy ñịnh của pháp luật” hầu hết các ñiều khoản 
về quyền ñể tránh sự lạm dụng, vi phạm các quyền công dân. Trước khi sửa ñổi, 
cụm từ này ñược ghi nhận 7 lần, còn hiện nay trong Hiến pháp mới chỉ còn 1 quy 
ñịnh tương tự (tại ðiều 30). 

Mặc dù không dễ dàng, nhưng những thay ñổi ñạt ñược trong Hiến pháp 
mới ñã thể hiện những nỗ lực rất lớn của những người tham gia vào quá trình 
soạn thảo Hiến pháp. Ví dụ, việc bỏ cụm từ “theo quy ñịnh của pháp luật” không 
phải là một công việc ñơn giản. Như chúng ta ñã biết, trong Dự thảo Hiến pháp 
sửa ñổi ñưa ra lấy ý kiến nhân dân, mặc dù ñã bị lược bỏ nhiều, cụm này vẫn 
còn ñược giữ ở một số quyền cơ bản như: Công dân có quyền tự do ngôn luận, 
tự do báo chí, ñược thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy ñịnh của pháp 
luật (ðiều 26 - sửa ñổi, bổ sung ðiều 69). Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân, 
nhiều người tiếp tục chỉ rõ những hạn chế, bất cập lớn của các quy phạm này, 
tuy nhiên ngay sau ñó trên tinh thần lắng nghe, các nhà soạn thảo Hiến pháp ñã 
không còn duy trì cách quy ñịnh như vậy. Thay vào ñó, Hiến pháp có cách quy 
ñịnh mới: “Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy ñịnh (hoặc do luật 
ñịnh)”; Công dân có quyền tự do ñi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước 
ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy 
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ñịnh (ðiều 23); Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông 
tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy 
ñịnh (ðiều 25); Công dân ñủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và ñủ hai 
mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội ñồng nhân dân. Việc 
thực hiện các quyền này do luật ñịnh (ðiều 27). 

Cách quy ñịnh này có ý nghĩa, mặc dù các quyền con người, quyền công 
dân không thể bị giới hạn một cách tùy tiện (khoản 2, ðiều 14), nhưng cần ñược 
ñảm bảo thực hiện qua các quy ñịnh pháp luật về ñiều kiện, trình tự, thủ tục thực 
hiện. Quy ñịnh như vậy không phải là giới hạn các quyền hiến ñịnh mà chính là 
thực thi các quyền hiến ñịnh. 

Về sở hữu ñất ñai, Hiến pháp mới quy ñịnh rõ hơn vai trò của Nhà nước 
với tư cách là “ñại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” ñất ñai thuộc sở hữu 
toàn dân. Hiến pháp mới không quy ñịnh về trưng mua ñất, bởi vì ñất ñai thuộc 
sở hữu toàn dân, tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở 
hữu. ðể tránh tình trạng lạm dụng thu hồi ñất, Hiến pháp bổ sung các ñiều kiện 
thu hồi: 1) trong trường hợp thật cần thiết do luật ñịnh; 2) việc thu hồi phải công 
khai, minh bạch và ñược bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật (khoản 3, ðiều 
54). Việc thu hồi ñất vì mục ñích “phát triển kinh tế - xã hội” ñược ghi nhận trong 
Hiến pháp xuất phát từ quan ñiểm cho rằng, việc thu hồi ñất ñể phục vụ các dự 
án phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết trong ñiều kiện ở nước ta hiện nay. Tuy 
nhiên, việc thu hồi phải ñược thực hiện trong những ñiều kiện như ở trên. 

3. Về tổ chức bộ máy Nhà nước 
Về Quốc hội, Hiến pháp mới không còn quy ñịnh Quốc hội là cơ quan “duy 

nhất” có quyền lập hiến, lập pháp (xuất phát từ quan ñiểm cho rằng, có nhiều chủ 
thể cùng tham gia vào quy trình lập hiến, lập pháp; ngoài ra nhân dân cũng tham 
gia vào hoạt ñộng lập hiến, lập pháp thông qua góp ý và biểu quyết khi tổ chức 
trưng cầu dân ý); quy ñịnh rõ các vấn ñề quan trọng của ñất nước thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh của Quốc hội ñể tránh tình trạng nhiều vấn ñề quan trọng chưa 
ñược trình Quốc hội xem xét, quyết ñịnh, hoặc ngược lại Quốc hội lại quyết ñịnh 
những nội dung quá chi tiết (Quốc hội quyết ñịnh mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, 
nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước; quyết ñịnh chính sách 
cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết ñịnh phân cấp các khoản thu và 
nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách ñịa phương; quyết ñịnh 
mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ); Hiến pháp mới bổ 
sung quy ñịnh “Sau khi ñược bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ 
quốc, nhân dân và Hiến pháp”; cụ thể hóa các loại ñiều ước quốc tế thuộc thẩm 
quyền phê chuẩn, quyết ñịnh gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực quan trọng của 
Quốc hội (ñiều ước quốc tế liên quan ñến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc 
gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức 
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quốc tế và khu vực quan trọng, các ñiều ước quốc tế về quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các ñiều ước quốc tế khác trái với luật, nghị 
quyết của Quốc hội); chuyển thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, ñiều 
chỉnh ñịa giới ñơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của 
Chính phủ sang cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Về Chủ tịch nước, Hiến pháp mới quy ñịnh: “Chủ tịch nước có quyền yêu 
cầu Chính phủ họp bàn về vấn ñề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết ñể thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước” (ðiều 90). Quy ñịnh này phản ánh 
quan ñiểm cho rằng, Chủ tịch nước là người ñứng ñầu Nhà nước, thay mặt Nhà 
nước về ñối nội, ñối ngoại. Trong một số trường hợp cần thiết, Chủ tịch nước có 
quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn ñề mà Chủ tịch nước quan tâm 
ñể giúp Chủ tịch nước thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình; cụ thể 
hóa quyền quyết ñịnh phong hàm cấp tướng và bổ nhiệm các chức danh trong 
Quân ñội nhân dân Việt Nam (quyết ñịnh phong, thăng, giáng, tước quân hàm 
cấp tướng, chuẩn ñô ñốc, ñô ñốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân ñội nhân dân Việt 
Nam). 

Về Chính phủ, Hiến pháp mới lần ñầu tiên quy ñịnh Chính phủ là cơ quan 
“thực hiện quyền hành pháp” nhằm nâng cao tính ñộc lập tương ñối của Chính 
phủ trong mối quan hệ với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước khác, tạo cơ sở 
ñể Chính phủ chủ ñộng, năng ñộng hơn trong quản lý ñiều hành, phù hợp với 
nguyên tắc phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chế ñộ trách nhiệm của Chính phủ, Thủ 
tướng, các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ ñược làm rõ hơn. Chính 
phủ làm việc theo chế ñộ tập thể, quyết ñịnh theo ña số. Quyền ñề xuất, xây 
dựng chính sách của Chính phủ ñược khẳng ñịnh. Hiến pháp mới cũng quy dịnh 
rõ hơn trách nhiệm của Thủ tướng. 

Về Tòa án nhân dân, ñược xác ñịnh rõ là cơ quan “thực hiện quyền tư 
pháp”. Quy ñịnh hệ thống tòa án nhân dân gồm “Tòa án nhân dân tối cao và các 
tòa án khác do luật ñịnh” (thay vì các tòa án nhân dân ñịa phương, các tòa án 
quân sự và các tòa án khác) cho phép thành lập hệ thống tòa án theo cấp xét xử, 
không theo ñơn vị hành chính - lãnh thổ; không còn có các tòa án ñặc biệt. 
Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử ñược ñảm bảo. Tòa án nhân dân tối cao thực 
hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, ñảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong 
xét xử (thay vì ñề xuất bổ sung thẩm quyền ban hành án lệ cho Tòa án nhân dân 
tối cao). 

Về Viện Kiểm sát, Hiến pháp mới vẫn giữ nguyên các quy ñịnh của Hiến 
pháp trước ñây về Viện Kiểm sát xuất phát từ những lập luận cơ bản sau: Chức 
năng kiểm sát chung ñã bị cắt bỏ từ sửa ñổi Hiến pháp năm 2001 xuất phát từ 
những cơ sở lý luận và thực tiễn ñã ñược kiểm nghiệm (tập trung vào hoạt ñộng 



    

Hiến pháp năm 2013 – Bước tiến mới trong lịch sử lập hiến                                                                    

6Created by Thanh An - 26 -Thanh An Page 26

 3/31/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 3/2014 26 

công tố và kiểm sát tư pháp; tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các hoạt ñộng 
kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước khác); chức năng kiểm sát tư pháp 
là cần thiết ñể Viện Kiểm sát thực hiện quyền kháng nghị, ñảm bảo việc xét xử 
ñúng pháp luật, công bằng, ñặc biệt khi nguyên tắc tranh tụng chưa ñược thực 
thi triệt ñể trong hoạt ñộng xét xử ở nước ta; mô hình viện công tố thuộc hành 
pháp không ñược ủng hộ với lý do nhiều người cho rằng, Viện Kiểm sát sẽ mất ñi 
tính ñộc lập vốn có trong mối quan hệ với các cơ quan hành pháp, do vậy sẽ khó 
thực hiện ñược vai trò ñảm bảo pháp chế trong các hoạt ñộng hành pháp. 

Về chính quyền ñịa phương, cơ bản giữ nguyên các quy ñịnh trước ñây: 
Chính quyền ñịa phương ñược tổ chức ở các ñơn vị hành chính; cấp chính 
quyền ñịa phương gồm có Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược tổ chức 
phù hợp với ñặc ñiểm nông thôn, ñô thị, hải ñảo, ñơn vị hành chính - kinh tế ñặc 
biệt do luật ñịnh (ðiều 111). 

Về các thiết chế hiến ñịnh ñộc lập, Hiến pháp mới thiết lập 2 thiết chế mới: 
Hội ñồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước: Hội ñồng bầu cử quốc gia là 
cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử ñại biểu Quốc hội; 
chỉ ñạo và hướng dẫn công tác bầu cử ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp 
(khoản 1, ðiều 17); Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt 
ñộng ñộc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng tài chính, tài sản công (khoản 1, ðiều 118). 

Về xây dựng cơ chế bảo hiến, Hiến pháp mới tiếp tục duy trì cơ chế bảo 
hiến như hiện nay (tức trao cho nhiều cơ quan, trong ñó trung tâm là Quốc hội 
tham gia vào hoạt ñộng bảo hiến). Cơ chế bảo vệ Hiến pháp này sẽ do luật ñịnh 
(khoản 2, ðiều 119). 

4. Về sửa ñổi Hiến pháp 
Hiến pháp mới bổ sung các quy ñịnh chi tiết về quy trình sửa ñổi Hiến pháp 

(ðiều 120): 
- Các chủ thể có quyền ñề nghị làm Hiến pháp, sửa ñổi Hiến pháp bao 

gồm Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một 
phần ba tổng số ñại biểu Quốc hội. Quốc hội quyết ñịnh việc làm Hiến pháp, sửa 
ñổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số ñại biểu Quốc hội biểu quyết tán 
thành; 

- Quốc hội thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp. Thành phần, số lượng 
thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Dự thảo Hiến pháp do Quốc hội 
quyết dịnh theo ñề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ủy ban Dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và 
trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp; 

- Hiến pháp ñược thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số ñại biểu 
Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội 
quyết ñịnh; 
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- Thời hạn công bố, thời ñiểm có hiệu lực của Hiến pháp do Quốc hội 
quyết ñịnh. 

Tóm lại, Hiến pháp năm 2013 có rất nhiều ñiểm mới. Ở góc ñộ nhận thức 
của toàn xã hội, trong quá trình sửa ñổi Hiến pháp ñã ñem lại nhiều ý nghĩa với 
các cuộc thảo luận rộng rãi, tích cực và có chiều sâu của nhiều tầng lớp, giai 
cấp, nhóm và cá nhân khác nhau trong xã hội ñã giúp nâng cao rất nhiều sự hiểu 
biết của xã hội về Hiến pháp, giúp cho việc thực thi Hiến pháp mới có hiệu quả. 

                                                              TS. ðặng Minh Tuấn 
                                             (Tạp chí Quản lý nhà nước số 215  - Tháng 12/2013) 
 
  
 

 

QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN 
Một trong những nội dung bao trùm trong Hiến pháp là ñề cao quyền lực 

của nhân dân. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ñược sửa 
ñổi năm 2013) ñã chính thức ñược công bố trước quốc dân, ñồng bào và toàn 
thế giới. ðó là bản Hiến pháp ñược kết hợp hài hòa nhất giữa ý ðảng và lòng 
dân, là ñạo luật cơ bản nhất của nước ta trong tiến trình tiếp tục ñổi mới, ñẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, mở cửa hội nhập quốc tế. 

Trong bản Hiến pháp với sự tập trung cao nhất trí tuệ của toàn ðảng, toàn 
dân ñó, một trong những nội dung bao trùm là ñề cao quyền lực của nhân dân. 
ðây là quan ñiểm nền tảng xuyên suốt các chương, ñiều của Hiến pháp, chỉ rõ 
nguồn gốc, bản chất, sức mạnh của quyền lực nước ta là ở nhân dân, thuộc về 
nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước. 

Hiến pháp long trọng tuyên bố “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng 
là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và ñội ngũ trí thức”. 

Xét trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, việc Hiến pháp (sửa ñổi) năm 
2013 khẳng ñịnh tất cả quyền lực Nhà nước ta thuộc về nhân dân dựa trên 
những cơ sở vững chắc sau: 

1. Xác l�p quy�n l�c t�i thưng c�a nhân dân là s� k� th�a và kiên 
ñ�nh m�c tiêu, lý tư�ng c�a cách m�ng nư�c ta 

Qua hơn 83 năm lãnh ñạo toàn dân tộc tiến hành các cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bài học lịch sử sâu sắc mà ðảng ta 
rút ra chính là: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc, luôn khẳng ñịnh tư 
tưởng “lấy dân làm gốc”, vì vậy, khi giành ñược chính quyền, lập ra Nhà nước 
mới, thì Nhà nước ñó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Người viết:  

 

Hiến pháp sửa ñổi năm 2013  
                 và những ñiểm nhấn 
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“Nước ta là nước dân chủ, 
Bao nhiêu lợi ích ñều là vì dân, 
Công việc ñổi mới và xây dựng là trách nhiệm của dân, 
Chính quyền từ xã ñến Chính phủ do dân cử ra, 
ðoàn thể từ Trung ương ñến xã do dân tổ chức nên, 
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng ñều ở nơi dân”. 
Theo kim chỉ nam của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 

trong “Cương lĩnh xây dựng ñất nước trong thời kỳ quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội 
năm 1991”, nguyên tắc tổ chức của Nhà nước ñược xác ñịnh: “Nhà nước Việt 
Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, với sự phân công 
rành mạch ba quyền ñó”. 

Cụ thể hóa tinh thần ñó, Nghị quyết ðại hội IX của ðảng khẳng ñịnh: Nhà 
nước ta là công cụ chủ yếu ñể thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà 
nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Quyền lực của Nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực 
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Thể chế hóa quan ñiểm của ðảng, 
năm 2001, Quốc hội Khóa X ñã tiến hành sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Hiến 
pháp năm 1992. 

ðiều 2 Hiến pháp 1992 sửa ñổi (2001) ghi rõ: “Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền 
tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. 
Tiếp ñó, ðại hội ðảng lần thứ XI ñã thông qua Cương lĩnh xây dựng ñất nước 
trong thời kỳ quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), trong 
ñó tiếp tục khẳng ñịnh: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. 

Như vậy, việc xác ñịnh quyền lực tối cao của Nhà nước ta thuộc về nhân 
dân là lập trường kiên ñịnh, bất di bất dịch của ðảng ta, ñồng thời ñã, ñang và 
mãi mãi là vinh dự và trách nhiệm cao cả của nhân dân ta. 

2. Vi�c th� hi�n quy�n l�c c�a nhân dân trong Hi�n pháp 
Trước hết, trong các chương, ñiều của Hiến pháp, nội dung bao quát và 

nổi bật là: Toàn bộ quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân, tập trung ở nhân 
dân, không phải ở Quốc hội, nghĩa là quyền lực Nhà nước trong mọi lĩnh vực lập 
pháp, hành pháp hay tư pháp ñều có chung nguồn gốc là phục vụ nhân dân, bảo 
ñảm quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân ủy quyền, giao quyền; phương 
thức tổ chức quyền lực và thực tế việc thực thi quyền lực của mọi cơ quan Nhà 
nước ñều phải phục tùng nhân dân, vì lợi ích chung và chịu trách nhiệm trước 
dân. ðó chính là cơ sở vững chắc ñể hạn chế các yếu tố cực ñoan, thiếu trách 
nhiệm của các cơ quan hoặc các cá nhân ñược nhân dân ủy thác thực thi quyền 
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lực. ðồng thời cũng là cơ sở ñể lập ra cơ chế kiểm soát, ñánh giá chất lượng và 
hiệu quả hoạt ñộng của các cơ quan công quyền. 

Thứ hai, trên cơ sở nhất quán quan ñiểm quyền lực Nhà nước thuộc về 
nhân dân, Hiến pháp ñã quy ñịnh rõ những việc cụ thể mà nhân dân thực thi 
quyền lực của mình. ðó là việc trực tiếp bầu ñại biểu Quốc hội - cơ quan thực 
hiện quyền lực Nhà nước cao nhất ñược cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc 
phổ thông, bình ñẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. ðại biểu Quốc hội sẽ thay mặt cử 
tri ñể tham gia quyết ñịnh những vấn ñề quan trọng của ñất nước. Những ñại 
biểu Quốc hội do cử tri bầu ra sẽ ñược nhân dân giám sát, ñánh giá các hoạt 
ñộng qua các phương tiện thông tin ñại chúng, qua tiếp xúc cử tri và qua hoạt 
ñộng công tác chuyên môn của mình ở từng cơ quan, ñơn vị. Luật pháp quy ñịnh 
rõ, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, các ñại biểu Quốc hội phải tiếp xúc cử tri ñể tìm 
hiểu những tâm tư nguyện vọng và ý kiến của cử tri ñối với những vấn ñề của 
ñất nước, những vướng mắc bức xúc trong ñời sống xã hội. Toàn bộ nội dung ñó 
ñược ñại biểu Quốc hội và các ñoàn ñại biểu Quốc hội tập hợp, phản ánh với 
Quốc hội và các cơ quan Nhà nước. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, các ñại biểu Quốc 
hội sẽ lại tiếp xúc cử tri ñể báo cáo về kết quả của kỳ họp cũng như trình bày rõ 
những việc mà cử tri ñề xuất ñã giải quyết ñến ñâu. 

Thứ ba, Hiến pháp cũng thể hiện rõ quyền phán quyết, quyền tham gia ý 
kiến của nhân dân ñể quyết ñịnh những vấn ñề quan hệ ñối với vận mệnh của 
quốc gia hoặc theo “quyết ñịnh thực hiện việc trưng cầu ý dân” của Quốc hội do 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện. Ngay như vừa qua, việc xin ý 
kiến nhân dân về sửa ñổi Hiến pháp ñã ñược nhân dân tham gia với hàng chục 
triệu ý kiến ñầy tâm huyết và trách nhiệm. Vậy nên khi Hiến pháp ñược thông 
qua, tuyệt ñại ña số nhân dân ñều thấy có ý chí và nguyện vọng của chính mình 
trong ñó. 

3. Cơ ch� th�c thi quy�n l�c c�a nhân dân 
Trong thực tiễn ñời sống xã hội, việc thực thi quyền lực của nhân dân một 

cách hiệu quả và bảo ñảm nhất là thực hiện tốt quy chế “ðảng lãnh ñạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý”. Cơ chế ñó xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa 
những quan hệ bản chất về chính trị, xã hội phù hợp với ñặc ñiểm của nước ta; 
ñồng thời cũng là sự thể hiện sinh ñộng việc thực thi quan ñiểm xuyên suốt của 
Hiến pháp. Cơ chế này phân ñịnh rõ, trong xã hội ta, mọi quyền lực thuộc về 
nhân dân. Quyền lực của nhân dân là tuyệt ñối không thể so sánh, không thể 
phân chia. Quyền hạn của Nhà nước là sự thể hiện tập trung quyền lực của nhân 
dân. Quyền lực của ðảng thể hiện ở sự ñịnh hướng và lãnh ñạo tổ chức thực 
hiện. 

Theo cơ chế này, “nhân dân làm chủ” phải là nhân tố bao trùm, ðảng và 
Nhà nước không nằm ngoài phạm vi nhân dân. Có nghĩa là nội dung “nhân dân 
làm chủ” hiện nay luôn luôn bao hàm và luôn ñồng hành với “ðảng lãnh ñạo” và 
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“Nhà nước quản lý”. Không thể tách rời sự lãnh ñạo của ðảng, sự quản lý của 
Nhà nước khỏi quyền làm chủ của nhân dân. Quyền lực của nhân dân là quyền 
lực của chủ nhân ñất nước và việc thực hiện quyền lực ñó có sự phối hợp hài 
hòa với “ðảng lãnh ñạo” và “Nhà nước quản lý”. 

ðể thực hiện ñúng nguyên tắc “mọi nguồn lực trong xã hội và của Nhà 
nước ñều thuộc về nhân dân” trong khi thực hiện cơ chế “ðảng lãnh ñạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý”, cần bảo ñảm những ñiều kiện vật chất - văn 
hóa - xã hội ở một trình ñộ phát triển nhất ñịnh và phải nâng tầm dân trí. ðó 
chính là việc bảo ñảm sao cho ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
không ngừng ñược cải thiện, an sinh xã hội bền vững, nhân dân mọi vùng, mọi 
miền ñều ñược quan tâm, các dân tộc ñều ñược bình ñẳng. Trình ñộ dân trí thể 
hiện ở sự hiểu biết, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, hiểu biết về quy luật phát triển 
của tự nhiên, xã hội, hiểu biết về thời cuộc và nhiệm vụ, trách nhiệm của mình 
với xã hội. 

Với một trình ñộ dân trí ngày một nâng cao và ñiều kiện kinh tế - chính trị - 
văn hóa - xã hội có những bước phát triển nhất ñịnh, quyền lực của nhân dân sẽ 
ñược phát huy, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ 
ñược thực hiện một cách tốt ñẹp. 
                                                                               GS.TS Nguyễn Văn Hiền  
                                                                      (cpv.org.vn - Ngày 01/01/2014) 

******************** 
Hiến ñịnh vai trò lãnh ñạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 trong Hiến pháp sửa ñổi 
 Kế thừa Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa ñổi 
tiếp tục khẳng ñịnh, ðảng Cộng sản Việt Nam là “lực lượng lãnh ñạo Nhà nước 
và xã hội”. 
 ðiều 4 của Hiến pháp sửa ñổi là sự hiến ñịnh về vai trò lãnh ñạo và vị trí 
cầm quyền của ðảng Cộng sản Việt Nam. ðiều 4 của HPSð có những sự ñổi 
mới, bổ sung quan trọng cả về nội dung và hình thức trình bày so với Hiến pháp 
năm 1992. ðiều 4 của Hiến pháp - ñạo luật gốc, văn kiện chính trị - pháp lý quan 
trọng nhất của Nhà nước ta, sẽ là chỗ dựa pháp lý cho sự tồn tại, hoạt ñộng, 
lãnh ñạo, cầm quyền của ðảng Cộng sản Việt Nam, là cơ sở pháp lý ñể ñấu 
tranh chống lại các quan ñiểm sai trái, thù ñịch muốn phủ nhận vai trò lãnh ñạo 
của ðảng Cộng sản Việt Nam, muốn chuyển hóa chế ñộ chính trị của nước ta, 
từng bước lái Việt Nam ñi theo chế ñộ ña nguyên chính trị, ña ñảng ñối lập. 
 1. Bản chất của ðảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh ñạo của ðảng  
 So với Hiến pháp năm 1992, ðiều 4 HPSð ñã thể hiện ñầy ñủ hơn bản 
chất của ðảng theo tinh thần Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). 
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 Hiến pháp khẳng ñịnh: “ðảng Cộng sản Việt Nam - ðội tiên phong của giai 
cấp công nhân, ñồng thời là ñội tiên phong của nhân dân lao ñộng và của dân 
tộc Việt Nam, ñại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
ñộng và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng”. Bản chất cách mạng và khoa học ñó của ðảng là cơ sở quy 
ñịnh vai trò lãnh ñạo của ðảng. 
 Cách diễn ñạt về bản chất của ðảng trong Cương lĩnh 2011 và Hiến pháp 
sửa ñổi là ñúng ñắn, phù hợp. Nó vừa thể hiện ñược bản chất giai cấp công 
nhân của ðảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa thể hiện ñược nét ñặc thù của 
ðảng ta theo sự phát triển sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực 
tế Việt Nam và ñáp ứng ñược tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. 
 ðảng ta là ðảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công 
nhân. Bản chất giai cấp công nhân của ðảng thể hiện ở chỗ: Mục tiêu, lý tưởng 
của ðảng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; nền tảng tư tưởng của 
ðảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức cơ 
bản của ðảng là tập trung dân chủ; ðảng liên hệ mật thiết với quần chúng; lấy tự 
phê bình và phê bình làm quy luật phát triển... 
 Tuy nhiên, ðảng ta ra ñời trong một nước thuộc ñịa, nửa phong kiến, nông 
nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân còn nhỏ bé. ðảng ta ra ñời không chỉ là sự 
kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân mà còn với phong trào 
yêu nước Việt Nam. ðây là nét ñặc thù trong sự ra ñời và hoạt ñộng của ðảng 
Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã nhiều lần khẳng ñịnh, 
ðảng ta không chỉ là ðảng của giai cấp công nhân mà còn là ðảng của nhân dân 
lao ñộng và của dân tộc Việt Nam. Lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
ñộng và của dân tộc là thống nhất với nhau. 
 Người nói: “ðảng ta là ðảng của giai cấp, ñồng thời cũng là của dân tộc, 
không thiên tư, thiên vị”; “Ngoài lợi ích của nhân dân, ðảng không có lợi ích nào 
khác”. Người còn nói: “ðảng là ñội tiên phong của giai cấp công nhân, ñồng thời 
cũng là ñội tiên phong của dân tộc”. 
 Như vậy việc xác ñịnh bản chất của ðảng như ñã nêu ở trên là khoa học, 
nó thể hiện ñúng mối quan hệ biện chứng giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc 
trong quan niệm về bản chất của ðảng, tránh rơi vào hai quan ñiểm cực ñoan là 
quan ñiểm xét lại về “ðảng toàn dân” hoặc quan ñiểm giai cấp theo nghĩa hẹp 
hòi, biệt phái, tách rời với nhân dân, với dân tộc. 
 2. ðảng là lực lượng lãnh ñạo Nhà nước và xã hội  
 ðảng Cộng sản Việt Nam ra ñời, tồn tại, hoạt ñộng vì lợi ích của giai cấp 
công nhân và dân tộc, ðảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phục vụ Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân. Toàn ðảng và cán bộ, ñảng viên ñã phấn ñấu vì lợi ích 
của nhân dân, biết bao nhiêu cán bộ, ñảng viên ñã anh dũng hy sinh trong lao tù 
ñế quốc, trên chiến trường chống ngoại xâm. ðảng viên ñã trở thành tấm gương 
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sáng ñể nhân dân noi theo, phấn ñấu. Nhân dân ñã tin ðảng, ñi theo ðảng, thừa 
nhận sự lãnh ñạo của ðảng, thừa nhận ðảng là của chính mình. 
 ðường lối, chủ trương của ðảng, ñã ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính 
ñáng của nhân dân. Thực tiễn gần 84 năm qua ñã khẳng ñịnh sự lãnh ñạo ñúng 
ñắn của ðảng là nhân tố hàng ñầu quyết ñịnh thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Vì vậy, ðảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng lãnh ñạo cách mạng, ñất 
nước, dân tộc và từ khi giành ñược chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, trở thành lực lượng lãnh ñạo Nhà nước và xã hội một cách hợp tự 
nhiên, ñược nhân dân thừa nhận, lịch sử chấp nhận và giao phó sứ mệnh mà 
không một lực lượng nào có thể thay thế ñược. Vai trò lãnh ñạo của ðảng ñối với 
Nhà nước và xã hội là chính ñáng, hợp lòng dân, hợp pháp. 
 Ngày nay trên thế giới, Hiến pháp của nhiều nước ñều quy ñịnh về ñảng 
chính trị. “ðảng cầm quyền” ñã trở thành một khái niệm chính trị - pháp lý quốc 
tế. ðảng cầm quyền có thể là một ñảng hoặc liên minh nhiều ñảng nhưng có một 
ñảng chi phối tùy thuộc vào tương quan lực lượng giữa các ñảng, vào kết quả 
bầu cử, vào ñiều kiện lịch sử cụ thể của mỗi nước. Thiết lập chế ñộ ña ñảng hay 
một ñảng là do ñiều kiện cụ thể mỗi nước, mỗi giai ñoạn lịch sử quy ñịnh. Vấn ñề 
là ở chỗ bản chất của ñảng cầm quyền ñó như thế nào, nó phục vụ cho ai, cho 
giai cấp, tầng lớp xã hội nào, cho nhân dân hay chỉ cho một thiểu số giai cấp bóc 
lột. 
 Ở nước ta, chế ñộ một ñảng lãnh ñạo, cầm quyền là ðảng Cộng sản Việt 
Nam ñã ñược thực tiễn lịch sử quy ñịnh, nhân dân lựa chọn. ðảng Cộng sản Việt 
Nam với công lao to lớn với cách mạng, Tổ quốc và nhân dân, với lịch sử chiến 
ñấu hy sinh cho dân tộc, bằng “pho lịch sử bằng vàng” (lời Hồ Chí Minh) của 
mình ñã tự khẳng ñịnh một cách xứng ñáng là người lãnh ñạo dân tộc, ñược 
nhân dân suy tôn. Ở Việt Nam không có cơ sở khách quan ñể hình thành chế ñộ 
ña nguyên chính trị, ña ñảng ñối lập; không một lực lượng nào, ñảng phái nào 
ngoài ðảng Cộng sản Việt Nam có thể lãnh ñạo dân tộc trên con ñường ñổi mới 
và phát triển theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. 
 Tuy nhiên trong quá trình lãnh ñạo, có thời kỳ ðảng cũng phạm sai lầm, 
khuyết ñiểm do giáo ñiều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. 
ðảng ñã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết ñiểm, tự ñổi mới, tự chỉnh 
ñốn, ñể nâng cao năng lực lãnh ñạo và sức chiến ñấu của ðảng, tiếp tục lãnh 
ñạo ñể ñưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 
 Hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ, ñảng viên suy thoái về tư tưởng 
chính trị và ñạo ñức lối sống, ñã làm ảnh hưởng ñến uy tín của ðảng và niềm tin 
của nhân dân ñối với ðảng. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “Một số vấn ñề 
cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay” ñã thẳng thắn chỉ ra tình trạng trên ñây và 
ñề ra một hệ thống các giải pháp cấp bách ñể tiếp tục ñổi mới, xây dựng ðảng về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, toàn ðảng ñã 
và ñang triển khai việc kiểm ñiểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc từ Ban 
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Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ñến các tổ chức ñảng ở các cơ 
quan Trung ương cũng như các cấp ủy ñịa phương và cơ sở. 
 Việc kiểm ñiểm tự phê bình và phê bình ñã tạo sự chuyển biến bước ñầu 
có tác dụng cảnh báo, răn ñe và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, 
góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống 
trong cán bộ, ñảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân ñối với ðảng. 
 Như vậy, mỗi khi phạm sai lầm, khuyết ñiểm, ðảng kiên quyết sửa chữa, 
thể hiện trách nhiệm cao của mình trước nhân dân, dân tộc. Vì vậy không thể vin 
vào những khuyết ñiểm hoặc hạn chế, yếu kém hiện nay trong ðảng ñể phủ 
nhận vai trò lãnh ñạo của ðảng. Cũng không thể ñồng nhất toàn bộ ðảng Cộng 
sản với một số cán bộ, ñảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, quy chụp mọi 
khuyết ñiểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội về cho ðảng Cộng sản Việt Nam. Làm 
như vậy là chỉ thấy cây mà không thấy rừng, không thấy ñược bản chất cũng 
như công lao to lớn của ðảng ñối với dân tộc. Phủ nhận vai trò lãnh ñạo của 
ðảng Cộng sản Việt Nam là phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân 
với ðảng. Ngày nay các tầng lớp nhân dân vẫn tin tưởng ở ðảng, ủng hộ ñường 
lối của ðảng. Vai trò lãnh ñạo của ðảng ñã ñược hiến ñịnh trong Hiến pháp 
1980, Hiến pháp 1992 và tiếp tục trong Hiến pháp sửa ñổi. 
 Trong ðiều 4 của Hiến pháp sửa ñổi, mặc dù không dùng thuật ngữ “ñảng 
cầm quyền”, song khi khẳng ñịnh ðảng Cộng sản Việt Nam là “lực lượng lãnh 
ñạo Nhà nước và xã hội” thì ñó cũng có nghĩa ðảng Cộng sản Việt Nam là ñảng 
cầm quyền. 
 Là ñảng cầm quyền, ðảng phải thường xuyên chống nguy cơ sai lầm về 
ñường lối, bệnh quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, sự thoái hóa, biến chất của 
cán bộ, ñảng viên. 
 3. Trách nhiệm của ðảng ñối với nhân dân  
 Khác với Hiến pháp 1992, trong Hiến pháp sửa ñổi ñã bổ sung một nội 
dung mới rất quan trọng ở khoản 2 ðiều 4. ðó là “ðảng Cộng sản Việt Nam gắn 
bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, 
chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết ñịnh của mình”. 
 ðó vừa thể hiện bản chất của ðảng Cộng sản chân chính, vừa là ñiều kiện 
cho sự lãnh ñạo của ðảng, vừa thể hiện trách nhiệm của ðảng trước nhân dân 
cũng như trách nhiệm của nhân dân ñối với ðảng và xây dựng ðảng. 
 ðảng muốn lãnh ñạo ñược nhân dân thì ðảng phải gắn bó mật thiết với 
nhân dân. Quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa ðảng với nhân dân là cái bảo 
ñảm cho sự tồn tại vững chắc của ðảng cũng như của chế ñộ xã hội chủ nghĩa. 
 Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011 ñã khẳng ñịnh: Quan liêu, tham 
nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn ñến những tổn thất khôn lường ñối với vận mệnh 
của ñất nước, của chế ñộ xã hội chủ nghĩa và của ðảng. 
 ðể gắn bó mật thiết với nhân dân, ðảng phải thật sự vì dân, lấy việc phục 
vụ nhân dân làm mục ñích cao nhất của mình. Nhân dân là ñối tượng lãnh ñạo 
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của ðảng, ñồng thời là chỗ dựa của ðảng, là nguồn sức mạnh của ðảng, phục 
vụ nhân dân là lý do tồn tại của ðảng. Mọi chủ trương của ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước phải hợp lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng 
chính ñáng của nhân dân, ý ðảng phải gắn với lòng dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng ñịnh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải 
hết sức tránh”, “Muốn ñược dân yêu, muốn ñược lòng dân, trước hết phải yêu 
dân, phải ñặt quyền lợi của dân trên hết thảy”. 

Trong ñiều kiện ðảng cầm quyền, ðảng phải chịu trách nhiệm trước nhân 
dân không chỉ về những quyết ñịnh của mình mà còn về toàn bộ sự lãnh ñạo của 
ðảng. Vì vậy, cán bộ, ñảng viên phải nâng cao tinh thần dám chịu trách nhiệm 
của mình trước nhân dân, ý thức tự phê bình trước nhân dân. Thành công hay 
thất bại, ưu ñiểm hay khuyết ñiểm ñều có công lao ñóng góp hoặc trách nhiệm 
của ðảng. Cần xây dựng chế ñộ trách nhiệm trong công tác lãnh ñạo, quản lý 
nhất là của người ñứng ñầu, tránh tình trạng thành tích thì nhận về mình, còn 
khuyết ñiểm thì ñổ cho người khác hoặc cho tập thể. 
 ðể xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh, ðảng phải chịu sự giám sát 
của nhân dân, nhất là trong ñiều kiện một ñảng duy nhất cầm quyền. 
 Phải tạo ra những cơ chế dân chủ, công khai, minh bạch ñể nhân dân 
giám sát cán bộ, ñảng viên trong việc thực hiện ñường lối của ðảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, những quy ñịnh của ðiều lệ ðảng và quy ñịnh của Ban 
Chấp hành Trung ương về những ñiều ñảng viên không ñược làm. ðảng là con 
ñẻ của nhân dân nên nhân dân có trách nhiệm xây dựng ðảng của mình trong 
sạch, vững mạnh, do ñó, cần có những hình thức, tạo ñiều kiện ñể nhân dân góp 
ý xây dựng ðảng. “Dựa vào nhân dân ñể xây dựng ðảng” phải trở thành một 
nguyên tắc xây dựng ðảng Cộng sản Việt Nam trong ñiều kiện ðảng cầm quyền. 
 4. Các tổ chức của ðảng và ñảng viên ðảng Cộng sản Việt Nam hoạt 
ñộng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật  
 Nếu trong Hiến pháp 1992 chỉ khẳng ñịnh “mọi tổ chức của ðảng...” thì 
Hiến pháp sửa ñổi ñã bổ sung ñầy ñủ hơn là các tổ chức của ðảng và ñảng viên 
ðảng Cộng sản Việt Nam hoạt ñộng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 
Trong ñiều kiện ðảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, pháp luật là tối thượng nên không chỉ tổ chức của ðảng mà mọi ñảng viên 
ñều phải có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Hiến 
pháp và pháp luật là sự thể chế hóa cương lĩnh, ñường lối, chủ trương, chính 
sách của ðảng, là cơ sở pháp lý cho sự vận hành của xã hội trong kỷ cương, trật 
tự. Cần nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức tự giác thi hành pháp luật của 
mọi cán bộ, ñảng viên, ñảng viên phải gương mẫu trong việc chấp hành pháp 
luật, kiên quyết chống lại những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật, vi phạm 
quyền và nghĩa vụ công dân, vi phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... 
 Việc quy ñịnh vai trò lãnh ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến 
pháp và pháp luật là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên ñể xứng ñáng với trọng trách 
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là ðảng cầm quyền, lãnh ñạo Nhà nước và xã hội, ñiều quan trọng hơn là ðảng 
phải ñẩy mạnh tự ñổi mới, tự chỉnh ñốn, xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh, 
củng cố lòng tin của nhân dân ñối với ðảng, thể hiện ðảng “là ñạo ñức, là văn 
minh”, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc: “ðảng ta là 
một ðảng cầm quyền. Mỗi ñảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần ñạo ñức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn ðảng ta 
thật trong sạch, phải xứng ñáng là người lãnh ñạo, là người ñầy tớ thật trung 
thành của nhân dân”. 
                                                               GS, TS Lê Hữu Nghĩa 
                                                            (www.nhandan.com.vn - Ngày 20/12/2013)  
 
 

Hiến pháp với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới 
 

Cương lĩnh xây dựng ñất nước 
trong thời kỳ quá ñộ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 
ðảng ta xác ñịnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trong thời kỳ mới là: “Bảo vệ 
vững chắc ñộc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 
bảo vệ ðảng, Nhà nước, nhân dân 
và chế ñộ xã hội chủ nghĩa, giữ vững 
hòa bình, ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm 
an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã 
hội; chủ ñộng ngăn chặn, làm thất bại 
mọi âm mưu và hoạt ñộng chống phá 
của các thế lực thù ñịch ñối với sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta”; 
ñây là một trong hai nhiệm vụ chiến 
lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ 
với nhau: Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ñược Quốc 
hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp 
thứ Sáu vừa qua là văn kiện chính trị 
pháp lý cơ bản, thể hiện ý ðảng, lòng 
dân ñồng thời khẳng ñịnh quyền làm 

chủ của nhân dân và nhân dân là chủ 
thể trong nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Tại ñây, nội dung chế 
ñịnh bảo vệ Tổ quốc ñã ñược thể chế 
hóa tập trung và xuyên suốt những 
quan ñiểm cơ bản, ñường lối chỉ ñạo 
của ðảng, Nhà nước ta về bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 
mới. Như vậy, khái niệm bảo vệ Tổ 
quốc ñược thể hiện trong Hiến pháp 
không chỉ bao hàm những nhiệm vụ 
cụ thể liên quan ñến lĩnh vực quốc 
phòng an ninh mà với tư duy mới về 
sức mạnh tổng hợp ñể bảo vệ Tổ 
quốc; theo ñó, Hiến pháp sửa ñổi 
năm 2013 ñã tiếp tục kế thừa và có 
những phát triển mới, thể hiện một 
cách toàn diện có hệ thống trên tất 
cả các lĩnh vực của ñời sống xã hội 
trong toàn văn bản Hiến pháp; tuy 
nhiên, sức mạnh ñặc trưng của quốc 
phòng và an ninh mà lực lượng vũ 
trang là nòng cốt ñược thể hiện rõ 
nét, tập trung tại Chương IV với sự 
thống nhất gắn kết hữu cơ giữa hai 
phương diện quốc phòng và an ninh 
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trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ñây 
cũng là nội dung mang ñậm nét riêng 
của Hiến pháp nước ta so với nhiều 
bản hiến pháp của các nước trên thế 
giới và chính là bản sắc văn hóa luôn 
ñược giữ vững và phát huy với 
truyền thống “dựng nước ñi ñôi với 
giữ nước” là quy luật tồn tại và phát 
triển của dân tộc ta. 

Chương IV Bảo vệ Tổ quốc 
trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam trước hết 
khẳng ñịnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của 
toàn dân, so với Hiến pháp năm 
1992 tuy sửa ñổi không nhiều nhưng 
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 
việc khẳng ñịnh hệ thống các quan 
ñiểm của ðảng ta về quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân; vị trí, vai 
trò của nhân dân, sức mạnh của khối 
ñại ñoàn kết toàn dân luôn là chủ thể, 
ñộng lực quyết ñịnh vận mệnh của 
ñất nước, theo ñó, Hiến pháp tiếp tục 
xác ñịnh trách nhiệm của Nhà nước 
trong việc củng cố, tăng cường nền 
quốc phòng toàn dân và an ninh 
nhân dân, của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân trong ñó lực lượng 
vũ trang nhân dân làm nòng cốt, 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp 
của ñất nước ñể bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
ñồng thời bổ sung mục tiêu “góp 
phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và 
trên thế giới” ñây là vấn ñề mới so 
với Hiến pháp năm 1992 thể hiện 
nhất quán ñường lối ñối ngoại ñộc 
lập tự chủ của ðảng ta ñồng thời 
tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc 

và ðiều ước quốc tế mà nước 
CHXHCN Việt Nam là thành viên, 
khẳng ñịnh Việt Nam là bạn, là ñối 
tác tin cậy và thành viên có trách 
nhiệm trong cộng ñồng quốc tế vì lợi 
ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào 
sự nghiệp hòa bình ñộc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế 
giới. 

Tiếp tục thể chế hóa quan 
ñiểm của ðảng ta về xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, tại các 
ðiều 65, 66, 67 trong ñó thể chế hóa 
một cách ñầy ñủ hơn trách nhiệm 
của lực lượng vũ trang nhân dân 
phải tuyệt ñối trung thành với Tổ 
quốc, nhân dân với ðảng và Nhà 
nước, có nhiệm vụ bảo vệ ñộc lập 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc, an ninh quốc gia và trật tự an 
toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ 
ðảng, Nhà nước và chế ñộ XHCN 
cùng toàn dân xây dựng ñất nước và 
thực hiện nghĩa vụ quốc tế; trong ñó 
quân ñội nhân dân và dân quân tự vệ 
làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm 
vụ quốc phòng, công an nhân dân 
làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 
ñảm trật tự an toàn xã hội, ñấu tranh 
phòng chống tội phạm, ñây vừa thể 
hiện tính nhất quán xuyên suốt vai trò 
lãnh ñạo trực tiếp tuyệt ñối về mọi 
mặt của ðảng ñối với lực lượng vũ 
trang nhân dân ñồng thời khẳng ñịnh 
bản chất giai cấp của quân ñội nhân 
dân và công an nhân dân từ nhân 
dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, bác 
bỏ hoàn toàn tư tưởng luận ñiệu phi 
chính trị hóa lực lượng vũ trang ñặc 



    

Hiến pháp năm 2013 – Bước tiến mới trong lịch sử lập hiến                                                                    

6Created by Thanh An - 37 -Thanh An Page 37

 3/31/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 3/2014 37 

biệt là phi chính trị hóa Quân ñội 
nhân dân Việt Nam của các thế lực 
thù ñịch. 

Về nhiệm vụ “làm nghĩa vụ 
quốc tế” của lực lượng vũ trang, ñây 
là nội dung hiến ñịnh mới vừa phù 
hợp với mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc vừa ñáp ứng yêu cầu hội nhập 
quốc tế, chủ ñộng, tăng cường hợp 
tác quốc tế về quốc phòng an ninh 
theo tinh thần Cương lĩnh (bổ sung 
và phát triển năm 2011) của ðảng và 
ñây cũng là căn cứ ñể Quốc hội quy 
ñịnh chính sách pháp luật ñối với lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 
khi tham gia lực lượng giữ gìn hòa 
bình của Liên hợp quốc trong tình 
hình hiện nay, khẳng ñịnh một bước 
quan trọng vị thế của Việt Nam trong 
cộng ñồng quốc tế. 

ðể ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, 
Hiến pháp năm 2013 tiếp tục hiến 
ñịnh những chính sách cơ bản tại 
ðiều 68 nhằm cụ thể hóa chủ trương 
của ðảng và Nhà nước ta trong việc 
tăng cường sức mạnh quốc phòng 
an ninh cả về tiềm lực và thế trận, 
xây dựng khu vực phòng thủ, xây 
dựng thế trận lòng dân vững chắc 
trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
quốc phòng an ninh, quốc phòng an 
ninh với kinh tế trong từng chiến lược 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng quân ñội nhân 
dân và công an nhân dân cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện ñại; ñẩy mạnh phát triển 
công nghiệp quốc phòng an ninh (bổ 

sung thêm công nghiệp an ninh), ñây 
là nội dung mới nhằm hiện thực hóa 
chủ trương lớn của ðảng trong việc 
xây dựng, phát triển công nghiệp 
quốc phòng, an ninh trở thành bộ 
phận của công nghiệp quốc gia, góp 
phần ñẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện ñại hóa ñất nước, ñồng thời 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
bảo ñảm cho các lực lượng vũ trang 
từng bước ñược trang bị hiện ñại, 
trước hết là cho lực lượng hải quân, 
phòng không, không quân, lực lượng 
an ninh, tình báo, cảnh sát cơ ñộng. 
ðẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 
học, nghệ thuật quân sự, quân sự, 
an ninh, sẵn sàng ñánh thắng trong 
các loại hình chiến tranh, giữ vững 
hòa bình, ổn ñịnh chính trị, tạo môi 
trường thuận lợi ñẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất 
nước. 

Ngoài những nội dung ñã 
ñược thể hiện tập trung tại Chương 
IV về bảo vệ Tổ quốc, trong nhiều 
ñiều khoản của Hiến pháp luôn 
khẳng ñịnh “Tổ quốc Việt Nam là 
thiêng liêng, bất khả xâm phạm” 
ñồng thời nhấn mạnh “mọi hành vi 
chống lại ñộc lập chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc ñều bị nghiêm trị” theo ñó Hiến 
ñịnh rõ bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ 
thiêng liêng và quyền cao quý của 
công dân, mọi công dân phải thực 
hiện bình ñẳng về nghĩa vụ bảo vệ 
Tổ quốc, trong ñó có thực hiện chế 
ñộ nghĩa vụ quân sự là trung tâm; 
cùng với việc quy ñịnh nội dung cụ 
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thể về trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ 
Tổ quốc của toàn dân, ñể bảo ñảm 
thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng 
an ninh và xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân, Hiến pháp năm 2013 
ñã quy ñịnh thẩm quyền của Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
hiến ñịnh ñầy ñủ hơn vai trò thống 
lĩnh lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội 
ñồng quốc phòng an ninh của Chủ 
tịch nước phù hợp với tình hình mới. 

Có thể nói Hiến pháp (sửa ñổi) 
năm 2013 ñã ñánh dấu một mốc son 
quan trọng trong tiến trình xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. ðể quy ñịnh của 
Hiến pháp, nhất là các quy ñịnh về 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh sớm ñi 
vào cuộc sống, không những phải 
tăng cường công tác tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân 
trong thực hiện Hiến pháp, mà còn 
phải tập trung hoàn thiện các quy 
ñịnh của hệ thống pháp luật bảo ñảm 
yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
quốc phòng an ninh và ñối ngoại; 
chính sách pháp luật về xây dựng lực 
lượng vũ trang ñáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới, do ñó 
các cơ quan có trách nhiệm trong 
việc xây dựng chính sách quốc 
phòng - an ninh cần phối hợp chặt 
chẽ hơn ñể triển khai các quy ñịnh 
của Hiến pháp về quốc phòng - an 

ninh, bảo vệ Tổ quốc. Phải có kế 
hoạch rà soát những văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành có liên 
quan ñể kiến nghị bãi bỏ, sửa ñổi, bổ 
sung hoặc ban hành mới theo lộ 
trình. Trước mắt, cần tập trung hoàn 
thiện các dự án Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Sĩ quan 
Quân ñội nhân dân Việt Nam và Luật 
Công an nhân dân (sửa ñổi), sẽ trình 
Quốc hội cho ý kiến và thông qua 
trong năm 2014; dự án Luật Nghĩa vụ 
quân sự (sửa ñổi), dự kiến trình 
Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 
Tám và thông qua tại Kỳ họp thứ 
Chín. Nhiều dự án luật, pháp lệnh 
khác ñã ñược tính toán theo lộ trình 
ñể triển khai thực hiện các quy ñịnh 
của Hiến pháp về nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới. 

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng 
chắc chắn rằng, với sự thể chế hóa 
ñúng ñắn quan ñiểm, tư tưởng chiến 
lược của ðảng, quy ñịnh nhất quán, 
thể hiện mạnh mẽ ý chí, quyết tâm 
của toàn dân tộc trong Hiến pháp, sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta sẽ ngày càng 
củng cố vững chắc và thắng lợi rực 
rỡ. 

Nguyễn Kim Khoa 
 (www.daibieunhandan.vn  

 Ngày 13/01/2014) 

 
 

 
 
 



    

Hiến pháp năm 2013 – Bước tiến mới trong lịch sử lập hiến                                                                    

6Created by Thanh An - 39 -Thanh An Page 39

 3/31/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 3/2014 39 

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHD NƯỚC TRONG HIẾN PHÁP 
Cương lĩnh xây dựng ñất nước trong thời kỳ quá ñộ lên CNXH (bổ sung, 

phát triển năm 2011) chẳng những tiếp tục khẳng ñịnh tổ chức và hoạt ñộng của 
bộ máy Nhà nước ta theo nguyên tắc “quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự 
phân công, phối hợp…” mà còn bổ sung thêm một nội dung mới là “kiểm soát 
giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. 
Sự bổ sung này có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng, thể hiện một bước phát triển mới 
về nhận thức lý luận xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Hiến 
pháp sửa ñổi năm 2013 ñã thể chế quan ñiểm về kiểm soát quyền lực Nhà nước 
như thế nào? 

Trư�c h�t, Hiến pháp sửa ñổi ñã khẳng ñịnh chủ thể kiểm soát quyền lực 
Nhà nước là nhân dân. Tại ðiều 2, Hiến pháp sửa ñổi ñã khẳng ñịnh: Bản chất 
của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân là người làm chủ Nhà nước. Kiểm soát quyền 
lực nhà nước bắt nguồn từ nguồn gốc và bản chất của nhà nước. Nhà nước của 
ai thì người ñó phải là người chủ kiểm soát quyền lực nhà nước của mình. ðây là 
một ñòi hỏi tất yếu nảy sinh từ nhu cầu chính ñáng và tự nhiên của người chủ. 
ðối với quyền lực nhà nước lại càng là một ñòi hỏi khách quan và cấp thiết của 
người chủ là nhân dân phải kiểm soát ñược quyền lực nhà nước của mình. Bởi, 
nếu không kiểm soát ñược quyền lực nhà nước thì quyền lực nhà nước sẽ bị tha 
hóa, nhân dân là chủ thể giao quyền, ủy quyền sẽ bị mất quyền, bị lạm quyền từ 
phía nhà nước. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân ñược giao cho nhà nước 
mà thực chất là giao cho những con người cụ thể có thẩm quyền trong bộ máy 
nhà nước thực thi. Mà hành ñộng của con người thì luôn luôn bị tác ñộng về vật 
chất, tình cảm và cả dục vọng nữa. Từ sự khẳng ñịnh nguồn gốc, bản chất của 
Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, ñồng thời là người chủ của kiểm soát 
quyền lực Nhà nước, Hiến pháp sửa ñổi tại khoản 3, ðiều 2 ñã bổ sung một 
nguyên tắc mới: Kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Hai là, từ quan ñiểm và nguyên tắc nền tảng nói trên, trong mối quan hệ 
với kiểm soát quyền lực Nhà nước, nhiều nhận thức mới ñã ñược thể hiện xuyên 
suốt trong bản Hiến pháp sửa ñổi. ðó là, Hiến pháp ñã xác nhận nhân dân là chủ 
thể của quyền lập hiến, Quốc hội không còn là thiết chế duy nhất có quyền lập 
hiến như hiến pháp hiện hành. Khi nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến thì 
nhân dân là chủ thể kiểm soát quyền lực Nhà nước. Vì thế, Hiến pháp sửa ñổi ñã 
ñặt nền móng hiến ñịnh cho sự ra ñời một cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước 
từ bên ngoài, tức là từ phía nhân dân trong việc kiểm soát quyền lực Nhà nước. 
Thể hiện ñiều ñó, ðiều 6, Hiến pháp sửa ñổi quy ñịnh ngoài việc nhân dân thực 
hiện quyền lực Nhà nước bằng dân chủ ñại diện (thông qua QH và HðND và các 
cơ quan khác của Nhà nước) còn thực hiện bằng các hình thức dân chủ trực tiếp 
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như bầu cử và bãi nhiệm (ðiều 7); công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước 
trưng cầu ý dân (ðiều 29); công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã 
hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước… (ðiều 28); Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân… giám sát 
và phản biện xã hội ñối với hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước, ñại biểu dân cử và 
cán bộ, công chức viên chức (ðiều 9), Công ñoàn Việt Nam… tham gia kiểm tra, 
thanh tra, giám sát hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước (ðiều 10). Như vậy, Hiến 
pháp sửa ñổi ñã hình thành một cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước từ phía 
nhân dân bằng các hình thức dân chủ trực tiếp. Với các quy ñịnh nền tảng của 
Hiến pháp như vậy, chắc chắn cơ chế ñó sẽ ñược cụ thể hóa bằng các ñạo luật 
như luật bầu cử, luật bãi nhiệm ñại biểu, luật trưng cầu dân ý, luật tham vấn và 
phản biện các công việc Nhà nước của nhân dân. Các luật này sẽ ñược soạn 
thảo ñể thực thi Hiến pháp trong những năm sắp tới. 

Ba là, nói ñến kiểm soát quyền lực nhà nước thì ñiều quan trọng trước tiên 
là tổ chức bộ máy nhà nước phải ñược phân công, phân nhiệm một cách ñúng 
ñắn, mạch lạc giữa ba quyền lập, hành pháp và tư pháp. Có phân công phân 
nhiệm mới có cơ sở ñể kiểm soát quyền lực. Nhân dân là chủ thể của quyền lập 
hiến, thì nhân dân là chủ thể phân công quyền lực nhà nước. Chứ không phải là 
Quốc hội chủ thể phân công quyền lực nhà nước. Hay nói cách khác là phương 
tiện ñể giới hạn quyền lực nhà nước. Theo nhận thức ñó, trong bản Hiến pháp 
sửa ñổi ñã có một bước tiến mới trong việc phân công quyền lực Nhà nước. Lần 
ñầu tiên trong lịch sử lập hiến nước ta, Hiến pháp năm 1992 ñã quy ñịnh quyền 
lực Nhà nước ñược cấu thành từ ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp 
(ðiều 2). Nhưng Hiến pháp năm 1992 lại chưa chỉ ra ñược một cách rõ ràng cơ 
quan nào là cơ quan lập pháp, cơ quan nào là cơ quan hành pháp và cơ quan 
nào là tư pháp. Hiến pháp sửa ñổi ñã khắc phục ñược nhược ñiểm ñó bằng việc 
quy ñịnh Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ là cơ quan 
thực hiện quyền hành pháp và Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư 
pháp. Việc xác nhận các cơ quan khác nhau thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp là một thay ñổi quan trọng so với mô hình tập quyền XHCN 
trước ñây. Nó tạo ñiều kiện ñể quy ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn một cách ñúng 
ñắn, mạch lạc giữa các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án nhân dân trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. ðây chính là cơ sở ñể 
kiểm soát quyền lực Nhà nước, nhân dân có căn cứ ñể nhận xét, ñánh giá hiệu 
lực và hiệu quả thực hiện quyền lực Nhà nước của mỗi quyền. ðồng thời khắc 
phục ñược sự trùng lặp, dựa dẫm ỷ lại hoặc không rõ trách nhiệm trong tổ chức 
thực hiện quyền lực nhà nước của mô hình tập quyền XHCN trước ñây và xây 
dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong bộ máy nhà nước. Các 
ñạo luật về tổ chức bộ máy Nhà nước như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
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sẽ lần lượt ñược sửa ñổi theo các tư tưởng mới nói trên của Hiến pháp ñể hình 
thành một cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước từ bên trong bộ máy Nhà nước. 

B�n là, Hiến pháp sửa ñổi ñã tạo lập cơ sở hiến ñịnh ñể hình thành cơ chế 
bảo vệ Hiến pháp do luật ñịnh (ðiều 119). ðồng thời, Hiến pháp giao cho: Quốc 
hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ 
Hiến pháp. Như vậy, Hiến pháp sửa ñổi lần này tuy chưa hình thành cơ chế bảo 
vệ Hiến pháp chuyên trách như Nghị quyết của ðảng ñã ñề ra, nhưng với quy 
ñịnh của ðiều 119 ñã tạo cơ sở hiến ñịnh ñể xây dựng một cơ chế bảo vệ Hiến 
pháp do luật ñịnh. Rồi ñây, Luật hoạt ñộng giám sát của Quốc hội, Luật Thanh 
tra, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân chắc chắn sẽ ñược bổ sung ñể hình 
thành cơ chế việc tuân theo Hiến pháp một cách hữu hiệu hơn. 

Năm là, trong tổ chức quyền lực nhà nước ở các nước theo nguyên tắc 
phân quyền mềm dẻo thì kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp, chủ yếu là kiểm soát của lập pháp và tư pháp ñối 
với hành pháp. ðể tăng cường kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp, Hiến 
pháp sửa ñổi ñã bổ sung, ñiều chỉnh một số nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội 
và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ví dụ như: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ñược bổ 
sung thêm nhiệm vụ: Quyết ñịnh, thành lập, giải thể, nhập, chia, ñiều chỉnh ñịa 
giới, ñơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khoản 8, 
ðiều 74). Quốc hội ñược bổ sung thêm nhiệm vụ quyền hạn: Phê chuẩn, ñề nghị, 
bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (khoản 7, 
ðiều 70). Cùng với ñiều ñó, Hiến pháp sửa ñổi ñã thiết lập thêm hai thiết chế ñộc 
lập: Hội ñồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử ñại biểu Quốc hội, chỉ 
ñạo công tác bầu cử ñại biểu HðND các cấp (ðiều 117) và Kiểm toán Nhà nước 
có nhiệm vụ giúp Quốc hội kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 
công (ðiều 118). Sự ra ñời các thiết chế hiến ñịnh ñộc lập này cũng nhằm tăng 
cường các công cụ ñể nhân dân kiểm soát quyền lực Nhà nước trong bầu cử, 
trong sử dụng tài chính ngân sách Nhà nước và tài sản công một cách hiệu quả 
hơn.  

Kiểm soát quyền lực nhà nước là một vấn ñề không ñơn giản. Bởi vì, kiểm 
soát quyền lực nhà nước, một mặt là ñể phòng chống sự lạm dụng quyền lực 
nhà nước, nhưng mặt khác, làm sao ñể không phải vì kiểm soát quyền lực nhà 
nước mà làm mất ñi tính năng ñộng, mềm dẻo cần phải có ñể tiến hành các công 
việc của Nhà nước. Vì thế, vấn ñề cơ bản của kiểm soát quyền lực nhà nước là 
làm cho bộ máy nhà nước vừa có khả năng kiểm soát ñược xã hội, lại vừa không 
kém phần quan trọng là buộc nhà nước phải tự kiểm soát ñược chính mình. Do 
vậy, sau Hiến pháp, dựa trên cơ sở Hiến pháp, phải ban hành các ñạo luật ñể 
xây dựng các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước một cách phù hợp. ðó là cơ 
chế kiểm soát ñược cấu thành bởi các chủ thể kiểm soát ở bên ngoài bộ máy 
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nhà nước (như các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông 
tin ñại chúng và trực tiếp công dân) và cơ chế do các chủ thể ở bên trong bộ máy 
nhà nước tiến hành kiểm soát. ðồng thời, xây dựng cơ chế kiểm soát tuân thủ 
Hiến pháp một cách ñộc lập do luật ñịnh như Hiến pháp sửa ñổi ñã ñặt nền móng 
và mở ñường cho sự ra ñời. 
                                                                         GS. TS Trần Ngọc ðường 
                                                         (www.daibieunhandan.vn - Ngày 11/02/2014) 
 
 

CHẾ ðỊNH KINH TẾ TRONG HIẾN PHÁP 
                                                    PHẢN ÁNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, PHÙ HỢP VỚI QUY LUẬT PHÁT TRIỂN 
 

 Hiến pháp (sửa ñổi) năm 2013 ñưa ra cam kết: Vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. ðây cũng chính là yêu cầu và sự phát triển 
về nhận thức, quan ñiểm trong Cương lĩnh xây dựng ñất nước trong thời kỳ quá 
ñộ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011). Chế ñộ kinh tế là sự tập trung nhất 
của chính trị. Không có một chế ñộ kinh tế nào lại không mang nội dung chính trị, 
chính trong kinh tế phản ánh rõ nét nhất các quan hệ chính trị. Hiến pháp (sửa 
ñổi) ñặc biệt coi trọng chế ñộ kinh tế. Sự thể hiện chế ñộ kinh tế trong Hiến pháp 
(sửa ñổi) là sự thể chế hóa những quan ñiểm chính trị - kinh tế của giai cấp công 
nhân và ðảng Cộng sản Việt Nam.  
 Hoạt ñộng kinh tế là ñối tượng cơ bản, chủ yếu của quản lý nhà nước. ðể 
ñiều chỉnh hoạt ñộng kinh tế, quản lý nhà nước, nhà nước không thể tiếp tục sử 
dụng các biện pháp hành chính như trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
mà phải dựa vào các công cụ pháp lý và công cụ kinh tế. Trong kinh tế thị 
trường, pháp luật là công cụ chủ yếu ñể quản lý nhà nước. Có thể thấy, chế ñịnh 
về chế ñộ kinh tế trong Hiến pháp (sửa ñổi) ñã phản ánh tính tất yếu khách quan 
và ý chí chủ quan của Nhà nước ta, phù hợp với sự phát triển tất yếu của toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng cũng như quá trình kinh tế nói riêng. Chế ñộ kinh tế 
ñược chế ñịnh trong Hiến pháp (sửa ñổi) ñã xác ñịnh và chế ñịnh vai trò, vị trí 
các chính sách, công cụ quản lý kinh tế trong một nền kinh tế thị trường ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. 
 Mục tiêu của nền kinh tế ñược khẳng ñịnh rõ tại ðiều 50, Hiến pháp (sửa 
ñổi) là: Xây dựng nền kinh tế ñộc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác 
quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. 
Các quy ñịnh này ñã tạo sự rõ ràng hơn cả về nhận thức, các chế ñịnh về ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa, hạn chế những chính sách can thiệp làm biến dạng thị 
trường; tạo ñiều kiện cho cạnh tranh bình ñẳng và phúc lợi ñược phân chia công 
bằng; tăng cường công cụ kiểm soát các nhóm lợi ích (nhà kinh doanh + quan 
chức nhà nước).   
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 Về chế ñộ quản lý và vận hành nền kinh tế, Hiến pháp (sửa ñổi) tiếp tục 
khẳng ñịnh tính nhất quán trong ñường lối phát triển nền kinh tế thị trường; phát 
triển ñồng bộ các loại thị trường; sửa ñổi và bổ sung các chế ñịnh về hình thức 
sở hữu tư liệu sản xuất, các loại hình kinh tế, tức là các hình thức pháp nhân 
kinh tế, phương thức vận ñộng của nó, ñồng thời là phương thức tồn tại và vận 
ñộng của toàn bộ cơ chế kinh tế. ðó là sự thừa nhận của Nhà nước về mặt chính 
trị, mặt giai cấp của các pháp nhân kinh tế, sự hợp pháp hóa về tổ chức tư cách 
pháp nhân của các loại hình sản xuất kinh doanh. Hiến pháp khẳng ñịnh: Nền 
kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN với nhiều hình thức 
sở hữu... kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo… Các chủ thể của nền kinh tế 
bình ñẳng hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật (ðiều 51). Cần có sự nhận thức 
thống nhất về nội hàm kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh 
tế thị trường ñược xây dựng và bảo ñảm phát triển bởi Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa có ñầy ñủ những quy luật ñặc trưng của nền kinh tế thị trường, có sự quản 
lý, tác ñộng, ñiều chỉnh của Nhà nước ñể bảo ñảm công bằng xã hội, vì lợi ích 
của nhân dân lao ñộng. Trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nhà nước là người ñịnh hướng trên cơ sở tôn trọng các quy luật vận ñộng 
tự thân của nền kinh tế thị trường, tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt ñộng 
kinh tế và bảo ñảm cho pháp luật ñược thực hiện. Nhà nước không can thiệp 
bằng biện pháp hành chính vào các quan hệ kinh tế mà là người lãnh ñạo, chỉ 
huy các hoạt ñộng kinh tế và tham gia làm kinh tế. Cạnh tranh là nguyên tắc chủ 
ñạo của cơ chế thị trường, của nền kinh tế thị trường. Các chủ thể kinh tế có 
quyền cạnh tranh bình ñẳng với nhau trên cơ sở các quy ñịnh của pháp luật. 
 Về các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, các loại hình kinh tế, tức là các 
hình thức pháp nhân kinh tế, phương thức vận ñộng của nó, ñồng thời là phương 
thức tồn tại và vận ñộng của toàn bộ cơ chế kinh tế. ðó là sự thừa nhận của Nhà 
nước về mặt chính trị, mặt giai cấp của các pháp nhân kinh tế, sự hợp pháp hóa 
về tổ chức tư cách pháp nhân của các loại hình sản xuất kinh doanh; tôn trọng 
ña dạng hình thức sở hữu, bảo hộ sở hữu tư nhân, các quyền tài sản và sở hữu 
trí tuệ. Hiến pháp quy ñịnh phạm vi sở hữu Nhà nước, các tài sản thuộc về quốc 
gia và quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, của pháp nhân kinh tế 
trong sử dụng các nguồn tài sản quốc gia. Nhà nước xác lập các chủ thể hoạt 
ñộng kinh tế và xác lập ñịa vị pháp lý kinh tế, trước hết là của chính Nhà nước. 
Phạm vi sở hữu của các chủ thể kinh tế ứng với từng loại hình chủ thể ñã ñược 
hợp pháp hóa. Hiến pháp quy ñịnh từ hai phương diện chủ thể sở hữu và tính 
chất vật sở hữu. Cụ thể, ñất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn 
lợi vùng trời, vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước 
ñầu tư quản lý, tài chính Nhà nước là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân do 
Nhà nước ñại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý (ðiều 53). Tài sản công, tài 
sản quốc gia là bất khả xâm phạm, phải ñược quản lý và khai thác sử dụng có 
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hiệu quả, vì quyền lợi của ñất nước, của nhân dân. ðây là bước ñầu tách bạch ý 
thức chính trị với cách thiết kế các chế ñịnh về sở hữu trong Hiến pháp. Hiến 
pháp khẳng ñịnh Nhà nước là người thực hiện các quyền của chủ sở hữu ñối với 
tài sản thuộc sở hữu quốc gia, sở hữu Nhà nước và có phân công, phân cấp 
trong quản lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.      
 Quyền kinh tế ñược xác lập và thực hiện cùng với quyền của mọi công dân 
Việt Nam: ðược bình ñẳng và không bị phân biệt ñối xử trong ñời sống chính trị, 
dân sự, văn hóa xã hội (ðiều 16), quyền tự do ñi lại và cư trú ở trong nước, 
quyền ra nước ngoài và quyền từ nước ngoài về nước (ðiều 23). ðiểm nhấn 
mạnh quan trọng nhất về quyền kinh tế ñược hiến ñịnh và bảo ñảm trên thực tế 
bởi quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, 
quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế thu nhập hợp pháp của cải ñể dành, 
nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc 
trong các tổ chức kinh tế khác; quyền bình ñẳng, hợp tác và cạnh tranh theo 
pháp luật giữa các chủ thể kinh tế. Nhà nước khuyến khích, tạo ñiều kiện ñể 
doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức ñầu tư, sản xuất kinh doanh, phát 
triển bền vững trong các ngành kinh tế, góp phần xây dựng ñất nước. Hiến pháp 
cũng quy ñịnh: Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức ñầu tư sản xuất - kinh 
doanh ñược pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa (ðiều 50). Nhà nước chỉ 
trưng mua, trưng dụng trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an 
ninh hoặc trong tình trạng khẩn cấp và việc trưng mua, trưng dụng tài sản có bồi 
thường theo giá thị trường (ðiều 32 và ðiều 35). 
 Cùng với quyền kinh tế, Hiến pháp chế ñịnh quyền người dân ñược bảo 
ñảm an sinh xã hội, quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, nơi làm 
việc, ñược bảo ñảm các ñiều kiện làm việc công bằng, an toàn; ñược hưởng 
lương, chế ñộ nghỉ ngơi; quyền ñược bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, sử dụng 
các dịch vụ y tế; quyền nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng tạo và thụ hưởng 
các lợi ích từ hoạt ñộng văn học nghệ thuật, quyền tiếp cận và hưởng thụ các giá 
trị văn hóa; quyền sống trong môi trường lành mạnh.  
 Tất nhiên, quyền luôn ñi ñôi với trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong 
việc tuân thủ luật pháp, trong bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia và nộp 
thuế theo luật ñịnh. Kinh tế phát triển kéo theo những ñòi hỏi mới về phân chia lợi 
ích, phân chia phúc lợi và công bằng xã hội, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống 
cũng như giữ gìn các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau; ñặc biệt, mọi tổ 
chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham 
nhũng trong hoạt ñộng kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước… 
 Quản lý kinh tế gắn chặt với quyền sử dụng ñất với tư cách là tư liệu sản 
xuất ñặc biệt và quyền sử dụng ñất của tổ chức, cá nhân ñược nhà nước giao 
ñất, cho thuê ñất ñược Nhà nước công nhận và bảo hộ. Nhà nước thu hồi ñất 
trong trường hợp cần thiết vì mục ñích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã 
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hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi ñất phải công khai, minh bạch và 
ñược bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật. Nhà nước trưng dụng ñất trong 
trường hợp cần thiết do luật ñịnh ñể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh 
hoặc trong trạng thái chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai 
(ðiều 54). 
 Quyền kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ… ñược thực hiện 
trong sự quản lý kinh tế vĩ mô chung của Nhà nước. Một chế ñộ tôn trọng luật 
pháp, có pháp luật dân sự, kinh tế rõ ràng, bảo ñảm tự do sở hữu, tự do kinh 
doanh, giới hạn sự can thiệp bằng biện pháp hành chính của Nhà nước vào hoạt 
ñộng kinh tế, các chính sách kinh tế có thể tiên liệu ñược - ñây chính là nền tảng 
quan trọng cho một nền kinh tế thị trường. Hiến pháp quy ñịnh trách nhiệm của 
Nhà nước trong quản lý kinh tế - xã hội, quản lý nền tài chính quốc gia, phát triển 
hệ thống an sinh xã hội, trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân 
trên tất cả các mặt: Việc làm, chỗ ở, ñi lại, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, giáo 
dục, khoa học công nghệ và môi trường sống. Hiến pháp cũng quy ñịnh rõ 
phương thức vận ñộng kinh tế, thẩm quyền của các pháp nhân kinh tế và Nhà 
nước trong việc ñiều hành, ñiều chỉnh nền kinh tế. ðã và ñang có sự thay ñổi 
nhận thức và chuyển dần từ chính phủ cai trị sang chính phủ phục vụ. Nhà nước 
có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện các thể chế kinh tế - xã hội, ñiều tiết kinh 
tế - xã hội trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, thực hiện phân công, phân 
cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm xây dựng 
một hệ thống pháp luật ñể ñiều chỉnh các hoạt ñộng trong nền kinh tế quốc dân. 
Quyền uy của Nhà nước ñược bảo ñảm và thể hiện xuyên suốt trong quá trình tái 
sản xuất xã hội, quyết ñịnh lợi ích kinh tế có tính giai tầng cơ bản trong xã hội. ðó 
là lợi ích về nguồn tài nguyên quốc gia, có liên quan nguồn sống của xã hội, của 
dân tộc, lợi ích từ nguồn thu nhập quốc dân. Nhà nước thống nhất quản lý và sử 
dụng có hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, ñúng pháp luật các tài sản 
và nguồn lực quốc gia.  
 Chế ñịnh hoạt ñộng tài chính, ngân sách nhà nước. Tài chính nhà nước là 
bộ phận cấu thành quan trọng của nền tài chính quốc gia, là nguồn lực ñể phát 
triển kinh tế - xã hội, là yếu tố mang tính quyết ñịnh ñể kinh tế nhà nước giữ vai 
trò chủ ñạo trong nền kinh tế. Tài chính nhà nước bao gồm ngân sách nhà nước, 
các quỹ dự trữ quốc gia, quỹ dự phòng và các quỹ tài chính tập trung, chuyên 
dùng của nhà nước, do nhà nước thành lập. Nhà nước thống nhất quản lý tài 
chính nhà nước. Tài chính nhà nước là nguồn lực tài chính thuộc sở hữu toàn 
dân phải ñược sử dụng có hiệu quả, công bằng và công khai, minh bạch. Hiến 
pháp quy ñịnh: Ngân sách Nhà nước gồm ngân sách Trung ương và ngân sách 
ñịa phương, trong ñó ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ ñạo, bảo ñảm nhiệm 
vụ chi của quốc gia; ngân sách ñịa phương ñược phân chia và gắn liền với từng 
cấp chính quyền ñịa phương; các khoản thu chi ngân sách Nhà nước phải ñược 
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dự toán và do luật ñịnh. ðơn vị tiền tệ quốc gia tiếp tục ñược khẳng ñịnh là ðồng 
Việt Nam và Nhà nước có trách nhiệm bảo ñảm ổn ñịnh giá trị ñồng tiền quốc 
gia.  
 Trong cơ chế quản lý kinh tế của mỗi quốc gia, tài chính luôn luôn là tổng 
hòa các mối quan hệ kinh tế, là tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính - tiền 
tệ. Tài chính không chỉ có nhiệm vụ nuôi dưỡng, phát triển, khai thác các nguồn 
lực; thúc ñẩy, duy trì tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập mà còn phải quản lý, sử 
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, mọi tiềm năng của ñất nước. Tài chính, mà biểu 
hiện cụ thể là các quỹ tiền tệ ñược hình thành qua phân phối lần ñầu và phân 
phối lại thu nhập quốc dân, thực chất là công cụ phân phối sản phẩm quốc dân. 
Thông qua phân phối tài chính, mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng ñược xác 
lập và từ ñây các quan hệ cân ñối lớn của nền kinh tế quốc dân ñược xác lập. 
Các quan hệ tài chính luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình thực hiện các giải 
pháp nhằm ổn ñịnh tiền tệ, bình ổn vật giá, nâng cao sức mua và nhu cầu tiêu 
dùng của xã hội. Thông qua các quan hệ phân phối, tài chính ñược sử dụng như 
một công cụ sắc bén ñiều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.  
 Quyết ñịnh chính sách cơ bản tài chính quốc gia, tiền tệ quốc gia là nhiệm 
vụ và quyền hạn của Quốc hội (ðiều 70). Tài chính quốc gia và tiền tệ quốc gia là 
công cụ quản lý và ñiều tiết vĩ mô nền kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, mọi 
vận hành của nền kinh tế ñược tiền tệ hóa. Tài chính tham gia vào quá trình thực 
hiện các ñịnh hướng kinh tế của Nhà nước và hướng dẫn các hoạt ñộng kinh 
doanh, ñiều chỉnh các quan hệ kinh tế. Tài chính quốc gia, trong ñó có tài chính 
Nhà nước là công cụ quản lý và ñiều tiết vĩ mô toàn diện các quan hệ kinh tế.  
 Khoản 4 ðiều 70 của Hiến pháp quy ñịnh nhiệm vụ và quyền của Quốc hội 
trong quyết ñịnh ngân sách Nhà nước: Phân chia các khoản thu và chi giữa ngân 
sách Trung ương và ngân sách ñịa phương, quyết ñịnh dự toán ngân sách Nhà 
nước và phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà 
nước. Quy ñịnh như vậy là hoàn toàn phù hợp với thể chế và nguyên tắc quản lý 
của Nhà nước ta: Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối 
hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. Tài chính Nhà nước và ngân sách nhà nước là 
thống nhất. Quốc hội là cơ quan ñại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất, ñại biểu Quốc hội là người ñại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân cả nước và của nhân dân ở ñơn vị bầu cử. Vì vậy, quyết ñịnh 
ngân sách Nhà nước là thẩm quyền của Quốc hội; HðND các cấp có thẩm quyền 
quyết ñịnh dự toán ngân sách ñịa phương trong tổng thể ngân sách Nhà nước, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương. Hiến pháp ñã quy ñịnh: HðND 
quyết ñịnh các vấn ñề của ñịa phương theo luật ñịnh (ðiều 113) trong ñó có dự 
toán, phân bổ và quyết toán ngân sách ñịa phương.   
 Về quan hệ kinh tế quốc tế: Hội nhập kinh tế quốc tế và trở thành thành 
viên của Tổ chức Thương mại Thế giới ñã tạo sức ép buộc nước ta phải ñiều 
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chỉnh hệ thống pháp luật ñể các cơ chế kinh tế và các quy ñịnh pháp luật vận 
hành trong môi trường cạnh tranh rộng lớn hơn, ngày càng mang tính toàn cầu 
hơn. ðể phát triển kinh tế - xã hội, ðiều 50, Hiến pháp khẳng ñịnh: Xây dựng nền 
kinh tế ñộc lập tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập và hợp tác quốc tế. Hiến pháp 
cũng thể hiện cam kết của Nhà nước ta là: Chủ ñộng và tích cực hội nhập, hợp 
tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng ñộc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình ñẳng, cùng có lợi, tuân thủ Hiến 
chương Liên hợp quốc và ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; là bạn 
ñối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng ñồng quốc tế vì lợi ích 
quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ñộc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên thế giới (ðiều 12). 
 Hiến pháp (sửa ñổi) cũng ñưa các quy ñịnh về vấn ñề kinh tế, văn hóa, 
giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường về cùng một chương là Chương III 
- Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. Các quy 
ñịnh của Chương III có quan hệ chặt chẽ với các quy ñịnh của các chương khác 
trong Hiến pháp, ñặc biệt là Chương II - Quyền con người, quyền và nghĩa vụ 
của công dân, Chương V - Quốc hội và Chương IX - Chính quyền ñịa phương. 
Cách thức quy ñịnh như vậy là hợp lý vì ñây là các vấn ñề có sự gắn kết rất chặt 
chẽ và tác ñộng qua lại trong việc bảo ñảm quyền và lợi ích của nhân dân, trong 
việc thực hiện chức năng quản lý của Nhà nước ñối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo ñảm an sinh xã hội cũng như quyền lợi hợp pháp của người dân trong 
kinh doanh, học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe 
và môi trường sống.   
                                                                      PGS. TS ðặng Văn Thanh 
                                                         (www.daibieunhandan.vn - Ngày 11/01/2014) 
 
 

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân   ñiểm sáng trong Hiến pháp 
 Hiến pháp (sửa ñổi) lần này nói rất rõ về quyền con người, về tự do con 
người, quyền con người liên hệ ñến chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa. 
Như vậy là hoàn toàn ñầy ñủ, quốc gia nào có dân chủ ñều có hết các quyền 
này. Như vậy, ñại biểu Quốc hội, Hòa thượng Thích Chơn Thiện nói, quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là ñiểm sáng trong Hiến pháp 
Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu. 
 Tôi ñọc ñược ñầy ñủ nhất về quyền con người, về tự do con người, 
quyền con người liên hệ ñến chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa. 

Phóng viên (PV): Thưa Hòa thượng, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội (QH) Khóa 
XIII ñã thông qua Hiến pháp (sửa ñổi), trong ñó quyền con người là một trong 
những nội dung mới, tiến bộ và lần ñầu tiên ñược thể hiện trong Hiến pháp. Xin 
Hòa thượng cho biết ñánh giá về nội dung mới này? 
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 Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Hiến pháp (sửa ñổi) lần này quy ñịnh về 
quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân tại Chương II. Thực sự ra 
quyền con người và quyền công dân là một. Bởi công dân cũng là con người. 
Nhưng khi nói ñến ñất nước, khi có liên hệ với xã hội thì gọi là người công dân, 
còn không thì gọi là con người. Trong Hiến pháp (sửa ñổi) lần này nói rất rõ và 
tôi ñọc ñược ñầy ñủ nhất về quyền con người, về tự do con người, quyền con 
người liên hệ ñến chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa. Trong ñó, con người 
- công dân có tất cả các quyền như tự do ñi lại và cư trú ở trong nước, có quyền 
ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo 
hoặc không theo một tôn giáo nào; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp 
cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình... Tất cả các quyền ñều ñược cả. Như 
vậy là hoàn toàn ñầy ñủ, quốc gia nào có dân chủ ñều có hết các quyền này. Chỉ 
có một số giới hạn nhất ñịnh phải có mà bất kể Hiến pháp nào cũng không thể 
mở rộng thêm ñược. ðó là khi nào liên hệ ñến vấn ñề an ninh quốc gia, quốc 
phòng, vi phạm ñến ñạo ñức của dân tộc, vi phạm ñến quyền lợi của ñất nước, vi 
phạm ñến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Giới hạn ñó nhất ñịnh phải 
thực hiện thôi vì trong một xã hội không thể mọi người muốn làm gì thì làm ñược. 
Tự do bao giờ cũng phải trong khuôn khổ. 
 Quyền con người, quyền công dân như vậy tôi thấy là ñầy ñủ, khó mà có 
thể mở rộng thêm ñược nữa vì nó ñã mở rộng hết trên tất cả phương diện về con 
người, hoạt ñộng của con người. Mọi người có quyền sống. Hiến pháp ñã trao 
cho con người hết cả quyền sống.   
 PV: Hiến pháp (sửa ñổi) dành 36 ñiều quy ñịnh về quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ của công dân. Như Hòa thượng nói quy ñịnh như vậy là ñầy ñủ. ðiều 
này phản bác hoàn toàn những ý kiến cho rằng, Việt Nam ta có vấn ñề về dân 
chủ, nhân quyền, thưa Hòa thượng? 
 Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ 
của công dân ñược quy ñịnh cơ bản tại khoản 1, khoản 2 ðiều 14. Các ñiều còn 
lại của Chương II là mở rộng và nói cho rõ thêm về quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ của công dân. Ví dụ ðiều 19 - mọi người có quyền sống. Tính mạng 
con người ñược pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước ñoạt tính mạng trái luật - 
những quyền ñó tự nhiên phải có, nhưng nó mở rộng ra. Còn quyền cơ bản nói 
mấy ñiều như Hiến pháp là ñủ. 
 Thông thường, có ñiều mà các thế lực thù ñịch hay ñánh vào chế ñộ xã hội 
chủ nghĩa của nước ta là quyền dân sự, vì cho rằng nước ta có quyền dân sự bị 
giới hạn. Nhưng trong Hiến pháp của ta lần này ñã có ñủ quyền dân sự và quyền 
chính trị. Về dân sự, Hiến pháp nói các quyền liên hệ ñến kinh tế, văn hóa, xã hội 
là ñầy ñủ; trong văn hóa bao hàm giáo dục... 

Như vậy chỉ còn vấn ñề thực thi tốt các quyền Hiến pháp ñã ghi. 
Cũng có ý kiến ñặt vấn ñề, ñó là tình hình an ninh chính trị của mình chưa 

thực sự ổn ñịnh, kinh tế chưa thực sự ổn ñịnh, còn nhiều cái phải lo ñể ổn ñịnh 
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an sinh và an ninh. Lo vấn ñề an sinh sau vấn ñề an ninh, an ninh xã hội, an ninh 
kinh tế. Vì lo an ninh nên mình giới hạn quyền con người, quyền công dân lại. Và 
họ bảo mình cấm. Nhưng thực ra không phải, bởi nếu bung ra thì loạn, không thể 
kiểm soát ñược an ninh. Bên ngoài có những thành phần diễn biến hòa bình, 
chống ñối ñất nước Việt Nam, nhân danh quyền tự do ñể tác ñộng ñến một số 
quần chúng gây rối, ví dụ kích ñộng biểu tình. Nhưng lần này Hiến pháp ghi rõ 
công dân có quyền biểu tình rồi, nhưng tất nhiên ñây là biểu tình giới hạn ở khu 
vực cho phép. Phương Tây cũng vậy thôi, họ có những ñiều hay của họ, có 
những ràng buộc của họ, có những bề trái mình cần tránh. Nếu cho tự do không 
giới hạn thì nguy hiểm lắm, nó ngăn chặn phát triển và kinh tế bị ñình trệ ngay. 
Một xã hội có quyền chọn lựa riêng của mình, rút tỉa kinh nghiệm của các nước 
ñi trước. Mình cho tự do tất cả nhưng có giới hạn. Mình có quyền sử dụng quyền 
tự do của mình, nhưng miễn sao ñừng làm ảnh hưởng ñến quyền tự do hợp 
pháp của người khác, ảnh hưởng ñến quyền lợi quốc gia, dân tộc. Anh có quyền 
tự do buôn bán, muốn làm chi anh làm, nhưng ñụng ñến quyền lợi kinh tế của 
Nhà nước thì làm sao ñược. Tôi thấy lập luận của Hiến pháp như vậy là chặt 
chẽ. 

PV: Với những sửa ñổi dù là rất nhỏ mà chặt chẽ như vậy trong Hiến pháp 
lần này ñể khẳng ñịnh rằng, tự do có giới hạn, tự do trong khuôn khổ Hiến pháp 
và pháp luật là giá trị chung của bất kỳ xã hội nào, chứ không hoàn toàn phụ 
thuộc vào ñiều kiện phát triển kinh tế, thưa Hòa thượng? 

Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Bất cứ xã hội nào thì tự do là có giới 
hạn. Cái ñó ñúng theo sự sống. Ai sinh ra cũng có quyền tự do cả, nhưng quyền 
tự do của người này không ñược giẫm ñạp lên quyền tự do hợp pháp của người 
khác. Tôn trọng quyền tự do của người khác thì người khác mới tôn trọng quyền 
tự do của mình ñược. Nếu tôi vì tự do của mình mà giẫm ñạp, xâm phạm lên tự 
do của người khác thì không ñược. Nên phải có giới hạn. Trong xã hội phải 
tương quan. Nói ñến tự do phải nghĩ ngay ñến tương quan giới hạn của nó. 

ðiều này không mâu thuẫn mà rất tự nhiên. Mỗi xã hội phát triển theo ñiều 
kiện của mình, không thể theo tư duy không tưởng mà phát triển theo kinh tế. 
Thành thử tự do của con người cũng theo ñiều kiện kinh tế. Xã hội mở ra theo 
phát triển kinh tế. Còn nếu kinh tế chưa phát triển ñược mà ñể tự do thì không 
ñược. ðó là tự do không giới hạn, tự do không có tổ chức. Phải là tự do có tổ 
chức, có khuôn khổ, khuôn phép. Vì vậy mà mới có luật. Luật ñương nhiên là 
giới hạn. Luật làm thế nào ñể vừa bảo vệ quyền tự do cho người này, vừa bảo 
vệ quyền tự do của người khác nữa. Luật pháp không thể bảo vệ riêng một 
người nào, không ai có quyền tự do riêng của mình ñược. 

Con người có quyền tự do sống, tự do chết. Nói thì như vậy, nhưng ở 
nhiều nơi, ngay ở nước mình cũng có thời kỳ tự tử là bị phạt. Thật ra họ không 
có quyền tự do chết. Tôi biết là ñúng. ðạo Phật cấm tự tử. Tự do nhưng cấm tự 
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tử. Bởi vì sự có mặt mình còn liên hệ với bố mẹ, anh em, tập thể, bạn bè... ðâu 
phải mình tồn tại một mình mà tồn tại trong sự liên hệ. Sự vắng mặt của mình là 
tác ñộng ñến sự hiện diện của người khác, ñể lại thương tiếc, gây ñau khổ cho 
bố mẹ, anh em, bạn bè... Thành thử ra trong quyền tự do chết cũng có giới hạn. 
Trong ñạo Phật, tự tử là tội lớn như giết người vậy. 

Tôi thấy hiện rõ sự hoàn mỹ và thế nào là một xã hội XHCN 
PV: Thưa Hòa thượng, Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIII có nhiều ñiểm ñặc 

biệt. ðiểm ñặc biệt ñầu tiên là QH không chỉ lập pháp mà còn lập hiến. Và thực tế 
không phải kỳ họp nào, nhiệm kỳ QH nào cũng có nhiệm vụ lập hiến…? 

Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Tôi ñọc bản Hiến pháp (sửa ñổi) QH vừa 
thông qua, so sánh với Hiến pháp năm 1992, và thấy Hiến pháp lần này tiến bộ 
ghê lắm. Có rất nhiều ñiểm mới, ñến nỗi nhiều ñại biểu Quốc hội nói nên ñặt tên 
Hiến pháp này là Hiến pháp năm 2013. Nhưng vì những ñiểm cơ bản của Hiến 
pháp lần này nằm ở Hiến pháp 1992 nên ñể là Hiến pháp (sửa ñổi). 

Thực ra nếu ñặt tên là Hiến pháp 2013 vẫn ñúng, vì Hiến pháp lần này có 
nhiều ñiểm mới. Ví dụ như ở quyền tự do con người, về ngôn ngữ ñã làm gọn lại 
ñể ñừng hiểu lầm. Thực ra quy ñịnh về quyền tự do con người lần này trong Hiến 
pháp cũng là sự mở rộng thôi, vì từ Hiến pháp năm 1946 ñã có những quyền tự 
do con người, tự do ngôn luận, tự do hôn nhân..., nhưng thực tế ra ngoài xã hội 
bị giới hạn vì chiến tranh. Còn từ năm 1946 ñến giờ vẫn mở về quyền tự do con 
người. Và mình thấy rõ là hoàn mỹ. Nhưng về kinh tế chẳng hạn, thì Hiến pháp 
lần này có sự phát triển. Hiến pháp ghi: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị 
trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 
phần kinh tế; kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo. Hay với ñất ñai là: Thuộc sở 
hữu toàn dân do Nhà nước ñại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. ðây là 
những nguyên tắc cơ bản. 

Hiến pháp này hoàn mỹ ở chỗ khi ñọc tôi thấy hiện rõ ra như thế nào là 
một xã hội chủ nghĩa. Giống như xây nhà thì dựng từ cột lên. ðọc Hiến pháp 
2013 mới thấy rõ những cái cột, những ñiểm mấu chốt của xây dựng xã hội chủ 
nghĩa. Ví dụ ðiều 4, ðảng lãnh ñạo, là cơ bản, nếu mất ñi xã hội sẽ bị xáo trộn 
ngay, không thể tồn tại ñược. ðảng lãnh ñạo và một ðảng thôi. Qua kinh tế, Hiến 
pháp xác ñịnh kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo thì mới làm chủ ñược kinh tế. 
Nếu kinh tế Nhà nước mà không làm chủ, thì bên ngoài ñổ vốn vào ngân hàng 
chẳng hạn, ñể tên người Việt Nam nhưng khi họ rút hết tiền ra thì ngân hàng của 
mình rỗng ngay, mình sẽ bị khủng hoảng, rất nguy hiểm. Do ñó Nhà nước phải 
làm chủ, nắm ngân hàng. ðất ñai cũng thế, phải làm chủ ñược ñất ñai. Do vậy 
mà ñất ñai phải giao cho Nhà nước làm chủ sở hữu. ðất ñai mà ña sở hữu thì 
người ngoài có thể tác ñộng mua ñất ñai của mình và làm chủ ñất ñai của mình, 
xâm lược nước mình liền, chứ không cần chi khác nữa. Lần này, Hiến pháp 
khẳng ñịnh ñất ñai của mình mình phải làm chủ. Phải nắm những cái chốt như 
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vậy thì xã hội mới ổn ñịnh. Trong quá trình sửa ñổi Hiến pháp lần này cũng có ý 
kiến ñề nghị tách quân ñội ra khỏi chính trị, ra khỏi sự lãnh ñạo của ðảng. Nhưng 
thực ra nếu tách ra như vậy là quân ñội sẽ yếu ñi. Quân ñội là của ðảng, của dân 
tộc và ở trong hệ thống chính trị, chứ không thể tách phần nào ra ñược. Như với 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, Hiến pháp quy ñịnh ba quyền này là một 
khối, không thể tách ra ñược, tách ra là bị rời rạc, bị ñánh phá ngay, mất quyền 
tự chủ. 
 Ghi như trong Hiến pháp lần này là mình tự chủ hoàn toàn. Và nhìn những 
chỗ cơ bản thấy vững lắm. Hiến pháp này sẽ tồn tại lâu. Những vấn ñề còn lại là 
việc ñiều hành. 
 PV: Ở ñây vai trò ñiều hành thể hiện như thế nào, thưa Hòa thượng? 
 Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Ví dụ như kinh tế chẳng hạn, kinh tế có 
cái bẫy là giao cho kinh tế quốc doanh. Họ có ñộng cơ lòng tham là làm cho 
mình, cho một nhóm người. Còn khi làm cho Nhà nước thì làm vừa phải thôi, 
không ráng sức, nhiều khi còn tham nhũng nữa. Ngăn cái bẫy ñó ñi. Khi ñó 
những người làm kinh tế giống như những chiến sỹ ra trận, thì kinh tế ñứng vững 
lắm, phát triển khiếp lắm, người ngoài không thể nhúng tay vào ñược. Cho nên, 
chỗ nào có ảnh hưởng ñến sinh mạng của kinh tế thì mình nắm rồi. Cái ñó mới 
gọi là làm chủ: Làm chủ về kinh tế, làm chủ về ñất ñai, làm chủ quân ñội, làm chủ 
an ninh xã hội; và ðảng thống nhất lãnh ñạo thì mới quản lý ñược. Một ðảng 
nhưng không có ñộc tài. ðảng hoạt ñộng theo nguyên tắc dân chủ tập thể, dân 
chủ tập trung - hình thức như vậy là hình thức của nhân dân. Mổ xẻ tối ña nhưng 
không mâu thuẫn. Làm có sai thì sửa, nhưng phải thống nhất. Cho nên mới nói 
vấn ñề còn lại là ñiều hành thôi. Cơ bản là như vậy. Và Hiến pháp này là trọn 
vẹn. Nếu lấy tư cách là người nghiên cứu sử của một quốc gia nào ñó, một giai 
ñoạn nào ñó, rất vô tư và không ñể mình vào trong Hiến pháp, thì tôi ñánh giá 
ngay: Từ trước ñến nay Hiến pháp này sáng nhất. 
 PV: Hòa thượng có thể nói rõ thêm về cái sáng trọn vẹn và cái sáng nhất 
của Hiến pháp lần này? 
 Hòa thượng Thích Chơn Thiện: Về lập pháp, mình có pháp quyền. Và 
như trên ñã nói, ñối với những vấn ñề chính của quốc gia Hiến pháp ñã xác ñịnh 
quyền làm chủ rõ ràng. Hay những vấn ñề thường coi là nhạy cảm như nhân 
quyền, tự do con người, thì trong Hiến pháp lần này ñã nói rõ: Tôi giao hết quyền 
tự do cho các bạn, nhưng với ñiều kiện các bạn không ñược xâm phạm ñến 
quyền lợi quốc gia, xâm phạm ñến ñạo ñức dân tộc, ñến sức khỏe cộng ñồng, 
ñến quyền tự do hợp pháp của người khác. Anh tự do sản xuất có doanh thu 
nhưng lại gây ô nhiễm thì làm sao tôi cho anh tự do ñược? ðất của anh, nhà của 
anh, nhưng anh làm ảnh hưởng ñến ñời sống môi sinh thì không ñược, phải 
cấm. Bên Mỹ nói tự do nhưng thực sự không tự do bằng mình. Khách quan và 
công bình mà nói thì ở Việt Nam mình là tự do nhất. Nhưng tự do là con dao hai 
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lưỡi. Bao giờ có tự do là cũng có kiểm soát. ðấy là vấn ñề cầm dây cương kiểm 
soát. Kiểm soát tốt thì con người hưởng thụ ñược tự do. Còn không có kiểm soát 
thì xã hội nào cũng rối loạn hết. Một xã hội có tổ chức, có luật pháp ñàng hoàng 
thì mọi người ñược hưởng tự do. Anh cần nghỉ ngơi thì anh nghỉ. Anh cần làm 
việc thì anh làm. Anh ñi chơi thì anh ñi chơi. Những ñiều ñó anh làm ñược cả. 
Nhưng nếu anh làm cán bộ thì anh không ñi chơi ñược, anh phải theo kỷ luật vì 
anh ñang làm việc với tập thể. Thành thử nói tự do là phải ñi cùng nghĩa vụ: 
Nghĩa vụ với quốc gia, với dân tộc. Anh ñược tự do cư trú, tự do ñi lại, tự do văn 
hóa thì anh phải có nghĩa vụ ñáp lại với xã hội. Có quyền thì phải ñi ñôi với nghĩa 
vụ - hai vế này gắn chặt với nhau trong Hiến pháp. Không phải anh có quyền thì 
muốn làm gì cũng ñược mà ràng buộc chặt chẽ lắm. 
 Tôi thấy, người ta bị ám ảnh bởi hai chữ tự do, muốn làm gì thì làm không 
ai ñược cấm. Phê và tự phê cũng nói là mất tự do, tôi làm thì anh có quyền gì 
dòm ngó? Nhưng phê bình, góp ý không phải là mất tự do. Phê bình, góp ý là ñể 
cho bảo ñảm tự do. Anh phải ñúng luật, ñúng pháp, ñúng nghĩa sống thì mới có 
tự do, tự do tâm lý, còn ñi ra ngoài khuôn khổ ñó là không còn tự do nữa. Tự do 
không phải muốn làm gì thì làm. Anh ñược bảo vệ, nhưng anh phải bảo vệ danh 
dự cho người khác. Anh ñi ra khỏi phạm vi ñó thì bị giới hạn, có luật pháp ngăn. 
 PV: Xin trân trọng cám ơn Hòa thượng! 
                                                                     T. Tâm (thực hiện) 
                                                (www.daibieunhandan.vn – Ngày 23/01/2014) 

���������� 

DÂN HIỂU SÂU SẮC HIẾN PHÁP SẼ BẢO ĐẢM VĂN BẢN CHÍNH TRỊ   PHÁP LÝ QUAN TRỌNG NMY  
ĐƯỢC THỰC THI NGHIÊM TÚC VM HIỆU QUẢ 

 

Bên hành lang Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp vừa ñược Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức, Ủy viên Trung ương ðảng, Ủy 
viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tin 
tưởng, với sự chỉ ñạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương ðảng, sự chuẩn 
bị khoa học, kỹ lưỡng của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội 
(QH) và các cơ quan chức năng, quá trình triển khai thì Hiến pháp sẽ ñạt kết 
quả tốt ñẹp, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trong ñời sống. 

Phóng viên (PV): Ngay sau khi Hiến pháp (sửa ñổi) có hiệu lực thi hành, 
ngày 2/1, UBTVQH ñã ban hành Nghị quyết và kế hoạch cụ thể về các công việc 
cần triển khai thi hành Hiến pháp và ñồng thời, UBTVQH ñã chủ trì tổ chức Hội 
nghị toàn quốc về triển khai thi hành Hiến pháp. Với việc triển khai tích cực và bài 
bản như vậy, Hiến pháp sẽ sớm ñi vào ñời sống, thưa Chủ nhiệm? 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Hiến pháp (sửa ñổi) là bản Hiến pháp ñáp ứng 
ñược các mong muốn, nguyện vọng của cử tri, truyền tải sâu sắc ý ðảng, lòng 
dân và là bảo ñảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn thể dân tộc ta, nhân 
dân ta và ñất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ mới, 
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vững bước tiến vào giai ñoạn ñẩy mạnh toàn diện công cuộc ñổi mới ñất nước, 
chủ ñộng hội nhập quốc tế. UBTVQH ñã có một kế hoạch triển khai thi hành Hiến 
pháp rất cụ thể. ðây là cơ sở ñể các cơ quan trong hệ thống chính trị triển khai 
thực hiện Hiến pháp. ðiều quan trọng là trong quá trình thực hiện kế hoạch này 
phải có sự ñồng thuận, nhất trí cao, mỗi cơ quan, cá nhân ñều phải phát huy cao 
nhất tinh thần trách nhiệm ñể thực hiện hiệu quả nhất nhiệm vụ ñược giao. Về 
việc thể chế hóa các quy ñịnh của Hiến pháp, UBTVQH ñã xác ñịnh rõ cần ưu 
tiên cho việc rà soát, sửa ñổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước 
như: Luật Tổ chức QH, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương; Luật Hoạt ñộng giám sát của QH, Luật Bầu cử QH. Quốc hội, các cơ 
quan của QH cùng với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị cần 
phải phối hợp hết sức chặt chẽ và nỗ lực cao trong việc triển khai xây dựng các 
dự luật này, bảo ñảm chất lượng và tiến ñộ ñã ñược xác ñịnh trong kế hoạch. 

PV: Ngày 01/01/2014, Hiến pháp mới có hiệu lực thi hành nhưng ngay sau 
khi Hiến pháp ñược thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIII, cử tri ñã bày tỏ 
sự ñồng thuận rất cao với Hiến pháp. ðiều này chắc chắn sẽ rất thuận lợi cho 
việc ñưa Hiến pháp vào ñời sống, thưa Chủ nhiệm? 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Tôi ñi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu thì 
thấy cử tri rất hoan nghênh bản Hiến pháp (sửa ñổi). Cử tri ñặc biệt ñánh giá cao 
việc QH, Ủy ban Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp ñã tổng hợp, tập hợp và chắt lọc 
ñược tinh hoa trí tuệ và mong muốn, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân ñể 
thể hiện trong Hiến pháp. Cử tri cũng rất quan tâm ñến việc Hiến pháp sẽ ñược 
triển khai thi hành như thế nào và cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất sau khi 
thông qua Hiến pháp là phải bảo ñảm các nội dung của Hiến pháp thực sự ñi vào 
ñời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cử tri 
cũng mong muốn quá trình triển khai thi hành Hiến pháp phải ñồng bộ, thống 
nhất và hiệu quả. Có thể nói, ñây chính là ñiểm thuận lợi cho quá trình triển khai 
Hiến pháp. Tuy nhiên, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 
tinh thần, nội dung Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp ñến 
các tầng lớp nhân dân. ðiều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành Hiến pháp, mà còn góp phần bảo ñảm Hiến pháp ñược chấp hành nghiêm 
túc trong ñời sống xã hội. Dân hiểu sâu sắc Hiến pháp sẽ là nguồn sức mạnh to 
lớn bảo ñảm văn bản chính trị - pháp lý quan trọng này ñược thực thi nghiêm túc 
và hiệu quả. 

PV: Theo Chủ nhiệm, trong quá trình triển khai thực hiện Hiến pháp, QH, 
UBTVQH, các cơ quan của QH có vai trò như thế nào?   

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: QH và các cơ quan của QH có vai trò quan 
trọng, không chỉ ở khía cạnh lập pháp, mà còn giám sát việc bảo ñảm thực thi 
nghiêm túc Hiến pháp trong ñời sống. Tất nhiên, ñể triển khai kế hoạch thi hành 
Hiến pháp, trước hết phải tiến hành rà soát toàn diện, ñồng bộ các văn bản pháp 
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luật do các cơ quan ở Trung ương và ñịa phương ban hành ñể phát hiện và 
dừng thi hành các quy ñịnh trái Hiến pháp; rà soát ñể sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ 
hoặc ban hành mới văn bản pháp luật ñể cụ thể hóa những quy ñịnh mới của 
Hiến pháp. Ví dụ như Luật Tổ chức QH, Luật Hoạt ñộng giám sát của QH, Quy 
chế, Nội quy kỳ họp của QH... Nói cách khác, cơ quan chức năng phải cùng bắt 
tay ñể nghiên cứu, sửa ñổi các văn bản mới có thể bảo ñảm về thời gian. Ngoài 
ra, thời gian họp của QH không thể kéo dài quá một tháng nên cần nghiên cứu 
ñể bố trí dự án luật nào xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp hay theo 
quy trình qua hai kỳ họp mới có thể bảo ñảm yêu cầu ñề ra. 

Kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai thi hành Hiến pháp của UBTVQH ñã 
xác ñịnh rất rõ những ñạo luật nào cần sửa ñổi, bổ sung hay xây dựng mới, cơ 
quan nào thực hiện, thời hạn hoàn thành, trình vào kỳ họp nào của QH. Hiện 
nay, nhiều cơ quan chức năng cũng ñã triển khai rà soát, tổng kết việc thực hiện 
quy ñịnh hiện hành ñể nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp. 
Với sự chỉ ñạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương ðảng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH và các cơ quan chức năng, tôi tin tưởng 
quá trình triển khai thi hành Hiến pháp sẽ ñạt nhiều kết quả tốt ñẹp, tạo sự 
chuyển biến sâu rộng và tích cực trong ñời sống. 

PV: Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho QH, UBTVQH, các cơ quan của 
QH và ñại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (VPQH) ñã chuẩn bị như thế nào 
ñể tham gia hiệu quả vào quá trình triển khai thi hành Hiến pháp? 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: ðể tham gia hiệu quả vào quá trình triển khai thi 
hành Hiến pháp, VPQH ñã xây dựng chương trình làm việc năm 2014, tập trung 
vào việc tham mưu, phục vụ QH, UBTVQH triển khai thực hiện, theo dõi, ñôn ñốc 
việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; xem xét, thông 
qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. VPQH cũng sẽ tiếp tục 
tham mưu, phục vụ cho việc tổng kết, nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung các Luật Tổ 
chức QH, Luật Hoạt ñộng giám sát của QH, Luật Bầu cử ðBQH, Luật Bầu cử ñại 
biểu HðND, Nội quy kỳ họp QH, Quy chế hoạt ñộng của UBTVQH... tạo hành 
lang pháp lý ñể nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. VPQH cũng 
xác ñịnh rõ nhiệm vụ xây dựng dự kiến Chương trình Kỳ họp của QH, Chương 
trình Phiên họp của UBTVQH phải bảo ñảm tính khoa học, hợp lý ñể các cơ 
quan hữu quan có ñiều kiện chuẩn bị tốt các dự án luật, pháp lệnh, góp phần bảo 
ñảm chất lượng các dự án luật, pháp lệnh trình QH, UBTVQH xem xét, thông 
qua. 

PV: Xin cám ơn Chủ nhiệm! 
                                                                                Phương Thủy ghi  
                                                         (www.daibieunhandan.vn - Ngày 09/01/2014) 
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                         Kể chuyện làm Hiến pháp xưa và nay 
 

Quá trình làm Hiến pháp không chỉ là chuyện tiếp thu, giải trình, cân nhắc 
từng câu, chữ trước nghị trường mà còn là những kỷ niệm, dấu ấn ñáng nhớ ở 
“hậu trường” của những người soạn thảo. 

H�ng h�c tinh th�n ñ�i m�i  
Vào những ngày cuối cùng của Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội Khóa XIII, khi 

nhân dân ñang chờ mong Quốc hội thông qua Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa ñổi, 
chúng tôi may mắn ñược trò chuyện với ông Vũ Mão – cựu Chủ nhiệm Văn 
phòng Quốc hội và là thành viên thường trực sửa ñổi Hiến pháp 1980 về chuyện 
làm Hiến pháp mấy mươi năm về trước. Ông Mão nay ñã 74 tuổi, tinh tường, 
khỏe mạnh và vẫn yêu mộ văn thơ như thời còn ñương chức ở Quốc hội. Hỏi 
chuyện mới  biết, những thành viên khác tham gia sửa ñổi Hiến pháp thời kỳ ñó 
nay ñã già yếu, có người ñã khuất núi… 

Trước sự tha thiết muốn nghe chuyện làm Hiến pháp xưa của chúng tôi,  
ông rút từ giá sách cuốn sách do chính ông viết về những nhân vật có công ñổi 
mới trong hoạt ñộng Quốc hội và nhiều lĩnh vực khác… của những năm 80 như 
ñể nhớ lại thời kỳ ñất nước bắt ñầu “mở cửa”. Và cứ thế, ký ức về những ngày 
sửa ñổi Hiến pháp 1980 ùa về trong ông, và có lẽ ñây cũng là dịp hiếm hoi ông 
chia sẻ về chuyện làm Hiến pháp xưa của mình với truyền thông.  

“Hiến pháp 1980 ra ñời trong ñiều kiện nước ta vừa chiến thắng, giải 
phóng ñất nước nên phảng phất sự kiêu căng của người chiến thắng trong ñó. 
Những quy ñịnh về chế ñộ kinh tế, thành phần kinh tế mang xu hướng ñậm nét 
của một ñất nước ñã có chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy, nó nhanh chóng không phù 
hợp với tình hình ñất nước khi ñó ñang khủng hoảng kinh tế và bị bao vây, cấm 
vận từ phương Tây. Sửa ñổi Hiến pháp 1980 trên tinh thần hừng hực ñổi mới là 
vì thế và kết quả có ñến 30 - 40% nội dung của Hiến pháp này ñược sửa ñổi”      
- ông Vũ Mão kể lại. 

Nội dung sửa ñổi trong bản Hiến pháp lần ñó tập trung làm rõ hơn chức 
năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp, coi trọng các thành 
phần kinh tế khác bên cạnh kinh tế Nhà nước… Ông Mão nói, hai dấu son ñỏ 
chót trong bản Hiến pháp 1992 là kết quả của tư duy ñổi mới, ñó là quy ñịnh 
“Công dân Việt Nam có quyền sinh sống ở bất cứ ñâu trên ñất nước của mình, 
có quyền ñi ra nước ngoài và quyền trở về trong nước” và “Chỉ khi nào tuyên án, 
kết tội thì người ñó mới là người có tội”.  

 

B�n 
   có bi�t? 
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“Lúc ñó, tôi là thành viên thường trực của Ban sửa ñổi Hiến pháp 1980, tôi 
ñã từng trao ñổi với các luật sư giàu kinh nghiệm của chế ñộ cũ ở Sài Gòn. Họ 
ñều ñánh giá rất cao hai quy ñịnh này, cho ñó là những dấu son của bản Hiến 
pháp sửa ñổi” - ông Mão nói.  

Nói chuyện với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, cựu Chủ nhiệm Văn 
phòng Quốc hội còn tiết lộ, quá trình thông qua Hiến pháp 1992 có một tình 
huống hết sức gay cấn, thể hiện sự phản biện thẳng thắn của ñại biểu Quốc hội 
khi bàn về vấn ñề ñất ñai. “ðã có lúc suýt nữa công nhận ñất ñai là ña sở hữu. 
Quốc hội biểu  quyết  lần  thứ  nhất  xong  rồi nhưng sau ñó có ý kiến trái chiều, 
biểu quyết lại lần hai tán thành ñất ñai thuộc sở hữu toàn dân. Lúc ñó, ông Lê 
Quang ðạo là Chủ tịch Quốc hội ñiều khiển cuộc họp. Và một tình huống bất ngờ 
xảy ra, ông Chủ tịch tỉnh Tiền Giang lúc ñó ñã phản ứng với Chủ tịch Quốc hội 
ngay tại phiên họp về việc vì sao phải biểu quyết hai lần. Cuối cùng, Quốc hội 
quyết ñịnh xin ý kiến của các ñại biểu có ñồng ý biểu quyết lại hay không rồi mới 
tiến hành biểu quyết. Có lẽ hiếm khi Chủ tịch Quốc hội bị ñại biểu phản ứng như 
vậy” - ông Mão nói. 

Dù nay ñã rời xa chốn quan trường nhưng nỗi nhớ nghề “lập pháp” ngày 
nào dường như vẫn còn rõ trong ông, không chỉ nội dung mà còn cả cách gọi ñối 
với ñạo luật gốc. Vì thế, trước khi dứt chuyện, ông vẫn nói thêm với chúng tôi: 
“Không biết Hiến pháp sửa ñổi lần này sẽ gọi là gì. Ví như Hiến pháp sửa ñổi 
Hiến pháp 1980 thì gọi là Hiến pháp năm 1992 vì nó có hiệu lực thi hành từ năm 
1992?”.  

Nay thì băn khoăn ñó ñã ñược trả lời, Quốc hội quyết ñịnh thống nhất gọi  
tên: “Hiến  pháp  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với ý nghĩa nước 
ta chỉ có một bản Hiến pháp duy nhất.  

Nh�n m�nh ch� quy�n nhân dân 
Bản Hiến pháp vừa ñược Quốc hội thông qua vào những ngày cuối cùng 

của tháng 11/2013 có nhiều ñiểm mới cả về nội dung lẫn kỹ thuật lập hiến so với 
Hiến pháp 1992. Nhưng mấy ai biết ñược công việc “bếp núc” chuẩn bị bản Dự 
thảo ñể hôm nay, ñạo luật gốc của Nhà nước Việt Nam có nhiều ưu việt ñến như 
vậy.  

Nếu như không khí bao trùm của lần sửa ñổi Hiến pháp 1980 là cụm từ 
“ñổi mới”, như ông Vũ Mão nhận ñịnh, thì lần làm Hiến pháp này, theo GS. Trần 
Ngọc ðường - Thường trực Ban Biên tập Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp 1992 thì nó 
ñã “toát lên tinh thần dân chủ”. GS ðường “bật mí”, bên cạnh tiếp thu ý kiến ñóng 
góp của nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, còn có một “công 
ñoạn” vô cùng quan trọng ñó là việc Ban Sửa ñổi Hiến pháp lắng nghe ý kiến, 
nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên gia am tường không chỉ về lập 
pháp mà còn nhiều lĩnh vực khác.  

“Tôi nhận thức rằng, những lần sửa Hiến pháp trước, trong ñiều kiện thế 
giới chia làm hai phe, thời kỳ chiến tranh lạnh nên chúng ta chủ yếu tham khảo 
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kinh nghiệm của các nước XHCN theo mô hình Xô Viết và những thông tin từ 
phía ñối lập thường không có hoặc ít ñược tham khảo”. Nhưng lần sửa Hiến 
pháp này, trong ñiều kiện mới, ñiều kiện hội nhập và dưới ánh sáng ñổi mới của 
ðảng nên không khí khi làm Hiến pháp dân chủ hơn rất nhiều.  

Ông ðường nhớ lại những ngày ñầu mới khởi xướng việc sửa ñổi cách 
ñây 2 - 3 năm, bản thân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban 
Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp 1992 ñã tổ chức nhiều buổi nghe các nhà khoa học, 
các chuyên gia báo cáo các chuyên ñề sâu về từng vấn ñề, chế ñịnh như: “Phân 
công phối hợp và kiểm soát quyền lực, Nhà nước pháp quyền”, “chế ñịnh Chủ 
tịch nước”, “chế ñịnh Tổng thống”, “chế  ñịnh kinh tế”, “quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân”… trong Hiến pháp các nước ñể mình tham khảo. Tiếp ñó là hàng 
ngàn hội thảo, tọa ñàm ñã ñược diễn ra. 

GS ðường là người ñầu tiên với tư cách thành viên Ban biên tập báo cáo 
với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng suốt một buổi về những suy nghĩ của 
bản thân ông xung quanh việc sửa ñổi Hiến pháp. “Tôi ñã mạnh dạn nói kinh 
nghiệm sửa ñổi Hiến pháp của các nước, trong ñó có Hiến pháp của các nước tư 
bản chủ nghĩa họ làm thế nào. Chẳng hạn như, quy ñịnh của các nước, từ lời nói 
ñầu ñến xuyên suốt cả Hiến pháp ñều nhấn mạnh chủ quyền của nhân dân, nhân 
dân là chủ thể làm ra bản Hiến pháp, chủ thể của quyền lập hiến. ðó chính là 
một tư duy mới khi sửa Hiến pháp 1992. Từ buổi làm việc ñó, tôi thấy Chủ tịch 
Quốc hội ñã chỉ ñạo ñể sửa ñổi Hiến pháp theo tư duy mới này. Ví dụ như ñề 
cao chủ quyền nhân dân trong sửa ñổi Hiến pháp, chứ không phải ñề cao vai trò 
Nhà nước. Phải thừa nhận dưới ánh sáng ñổi mới thì nhận thức lý luận ñược thể 
hiện trong Hiến pháp nhuần nhuyễn hơn”, GS ðường nhận ñịnh. 

Không chỉ tư duy ñổi mới mà theo GS ðường, kỹ thuật lập hiến cũng ñược 
coi trọng với nhận thức ñầy ñủ hơn. Do trước ñây chưa chú trọng nên giữa luật 
và Hiến pháp chưa có sự phân biệt. Lần này, nhờ “ánh sáng” ñổi mới và ñúc rút 
lịch sử lập hiến của ñất nước (nhất là Hiến pháp năm 1946 viết rất ngắn gọn, súc 
tích nhưng bao quát ñược những tư tưởng, giá trị lớn của ñất nước) nên ñã  
phân biệt rõ nội dung nào do Hiến pháp quy ñịnh, nội dung nào sẽ ñược cụ thể 
hóa trong luật… 

Nghiêm túc, tâm huyết với những góp ý, báo cáo của chính mình trong quá 
trình sửa ñổi Hiến pháp là ñiều toát lên trong câu chuyện với hai cựu ñại biểu 
Quốc hội. Hơn thế, với tư cách là một công dân có trách nhiệm, các ông thấy vui 
khi Hiến pháp ngày một ñáp ứng trọn vẹn nhu cầu ñời sống của nhân dân và phù 
hợp với xu thế tiến bộ của thời ñại. 
                                                                                 Thanh Quý - Tuấn Anh 
                                                                       (baophapluat.vn – Ngày 30/01/2014) 
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ KỸ THUẬT LẬP HIẾN TRONG HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI NĂM 2013 
 

Ngày 28/11/2013, Quốc hội ñã thông qua Hiến pháp sửa ñổi năm 2013 và 
Nghị quyết 64/2013/QH13 quy ñịnh một số ñiểm thi hành Hiến pháp. Hiến pháp 
sửa ñổi năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 và có nhiều ñiểm mới so 
với Hiến pháp năm 1992 cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến. Bài viết phân tích 
một số ñiểm mới về kỹ thuật lập hiến trong Hiến pháp sửa ñổi năm 2013. 

Kỹ thuật lập hiến 
Kỹ thuật lập hiến hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ những cách thức soạn 

thảo, thông qua và ban hành Hiến pháp. Theo nghĩa hẹp, kỹ thuật lập hiến là kỹ 
năng diễn ñạt Hiến pháp thông qua cách thức thể hiện viết các ñiều khoản quy 
ñịnh của Hiến pháp. 

Kỹ thuật lập hiến có vai trò quan trọng trong việc bảo ñảm giá trị pháp lý 
của Hiến pháp; là nhân tố quan trọng làm cho nội dung Hiến pháp ñược trình bày 
một cách khoa học, chặt chẽ, lô gích; từ ñó góp phần nâng cao chất lượng của 
Hiến pháp, ñồng thời bảo ñảm hiệu lực và hiệu quả thực thi Hiến pháp sau khi 
ban hành.  

Lịch sử lập hiến của nhân loại cho ñến nay chủ yếu là lịch sử của các bản 
Hiến pháp ñược thể hiện dưới dạng văn bản, chỉ trừ một số rất ít quốc gia Hiến 
pháp ñược thể hiện dưới hình thức bất thành văn như ở Anh, Ix-rai-en, Ca-na-
ña. Kỹ thuật lập hiến của hiến pháp dưới dạng văn bản là kỹ năng diễn ñạt hiến 
pháp thông qua cách thức thể hiện, viết các ñiều khoản quy ñịnh của Hiến pháp. 
Như vậy, về cơ bản, kỹ thuật lập hiến có thể xem xét ở 3 yếu tố chính:  

- Một là, bố cục và kết cấu của Hiến pháp. Cụ thể là kết cấu trong các 
chương, mục, ñiều, khoản và thứ tự sắp xếp các chương, mục, ñiều khoản như 
thế nào. 

- Hai là, phạm vi những nội dung cần phải thể hiện trong Hiến pháp. Cụ 
thể, những vấn ñề nào phải ñược quy ñịnh trong Hiến pháp và những vấn ñề gì 
ñiều chỉnh trong các văn bản luật. 

- Ba là, cách diễn ñạt nội dung của Hiến pháp thông qua ngôn từ, câu chữ 
sao cho rõ ràng, minh bạch nhưng lại ñủ bao quát và cụ thể. 

Những ñiểm mới về bố cục và kết cấu của Hiến pháp 
Ngoài Lời nói ñầu, Hiến pháp năm 2013 có 11 chương, 120 ñiều, so với 

Hiến pháp năm 1992 (sửa ñổi, bổ sung năm 2001) chỉ giữ nguyên 7 ñiều, bổ 
sung 12 ñiều mới và sửa ñổi 101 ñiều. 

Chương I ñược xây dựng trên cơ sở nhập 2 chương: Chương I: “Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chế ñộ chính trị” và Chương XI: “Quốc kỳ, 
Quốc huy, Quốc ca, Thủ ñô, ngày Quốc khánh” của Hiến pháp năm 1992 (sửa 
ñổi, bổ sung năm 2001); ñồng thời, viết gọn lại tên chương thành “Chế ñộ chính 
trị”. Việc kết cấu lại như thế là lôgic vì ñây ñều là những nội dung quan trọng gắn 
liền với chế ñộ chính trị của quốc gia.  
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Chương II, ñược xây dựng trên cơ sở sửa ñổi, bổ sung và bố cục lại 
Chương V: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 
(sửa ñổi, bổ sung năm 2001) thành: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân”. Việc thay ñổi vị trí chương và tên chương thể hiện giá trị, vai 
trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp. ðây cũng 
là một bước tiến lớn về nhận thức. Hiến pháp năm 1992 chỉ quy ñịnh chung, còn 
lần này ñã quy ñịnh rõ ràng và minh bạch rằng “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh 
tế, văn hóa, xã hội ñược công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo ñảm theo Hiến pháp 
và pháp luật”. 

Chương III: “Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và 
môi trường” ñược quy ñịnh trên cơ sở lồng ghép Chương II: Chế ñộ kinh tế và 
Chương III: Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của Hiến pháp năm 1992 
(sửa ñổi, bổ sung năm 2001). Việc sắp xếp như vậy về mặt nội dung thể hiện sự 
gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo ñảm công bằng xã hội với 
phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; về mặt 
hình thức, khá gọn về bố cục. 

Chương IV là những quy ñịnh về bảo vệ Tổ quốc nhưng tên chương viết 
gọn lại là “Bảo vệ Tổ quốc” (trong Hiến pháp năm 1992 là Bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa”) ñể phù hợp với tiêu ñề Chương I. 

Chương VIII: “Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân” ñược ñổi vị trí từ 
Chương X: Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân của Hiến pháp năm 
1992; sắp xếp ngay sau Chương VII: “Chính phủ” và trước Chương IX: “Chính 
quyền ñịa phương”. Việc thay ñổi này lôgic về trật tự vì từ Chương V ñến 
Chương VII trình bày hệ thống các cơ quan chính của Trung ương, về mặt nội 
dung, thể hiện sự gắn kết giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp (trong Hiến pháp năm 1992, Chương này sắp xếp sau Chương 
quy ñịnh về Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân). 

Chương IX: Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Hiến pháp năm 
1992 ñược ñổi tên thành Chương IX: “Chính quyền ñịa phương”, ñể làm rõ hơn 
tính chất của hệ thống cơ quan công quyền ở ñịa phương trong mối quan hệ với 
Trung ương, thể hiện tính gắn kết, mối quan hệ chặt chẽ giữa Hội ñồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân trong chỉnh thể của chính quyền ñịa phương. Nội hàm của 
chương này không chỉ quy ñịnh về Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, mà còn 
quy ñịnh về việc phân chia ñơn vị hành chính lãnh thổ và mối quan hệ giữa cơ 
quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể xã hội ở ñịa phương.  

Chương X là chương hoàn toàn mới, quy ñịnh về một số thiết chế hiến 
ñịnh ñộc lập gồm Hội ñồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước nhằm hoàn 
thiện tổ chức bộ máy Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. 

Một số ñiểm mới về nội dung, thể hiện trong Hiến pháp: 
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Thông thường những quy ñịnh của Hiến pháp quá chi tiết gây khó khăn 
cho việc xây dựng các văn bản luật và văn bản dưới luật. Thực tế cho thấy, nếu 
Hiến pháp quy ñịnh quá cụ thể thì sẽ không thể phù hợp với mọi ñiều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội, ñặc biệt khi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thay ñổi. Quy 
ñịnh nào của Hiến pháp có tính chất “làm thay” quy ñịnh của luật, thậm chí văn 
bản dưới luật thì quy ñịnh ñó sẽ mau chóng trở nên lỗi thời. Chính vì thế việc xác 
ñịnh phạm vi những nội dung cần phải thể hiện trong Hiến pháp cũng thể hiện 
một trình ñộ kỹ thuật lập hiến. 

ðiều 111, Hiến pháp sửa ñổi năm 2013 quy ñịnh:  
“1. Chính quyền ñịa phương ñược tổ chức ở các ñơn vị hành chính của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
2. Cấp chính quyền ñịa phương gồm có Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân ñược tổ chức phù hợp với ñặc ñiểm nông thôn, ñô thị, hải ñảo, ñơn vị 
hành chính - kinh tế ñặc biệt do luật ñịnh”. 

Với quy ñịnh như trên, Hiến pháp chỉ xác ñịnh mô hình khung chính quyền 
ñịa phương ñược tổ chức ở các ñơn vị hành chính lãnh thổ. Còn việc tổ chức cụ 
thể như thế nào sẽ do luật ñịnh ñể phù hợp với ñiều kiện ñặc thù mỗi ñịa phương 
cũng như sự thay ñổi ñiều kiện kinh tế - xã hội của ñất nước. Thiết nghĩ ñây cũng 
là một quy ñịnh thể hiện kỹ năng lập pháp trong việc xác ñịnh phạm vi những nội 
dung cần thể hiện trong Hiến pháp. Hiến pháp năm 1992 (sửa ñổi, bổ sung năm 
2001) quy ñịnh việc tổ chức chính quyền ñịa phương gồm Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ñều giống nhau ở các loại ñơn vị hành chính ñã tạo ra sự rập 
khuôn, cứng nhắc, ít phân biệt ñược sự khác nhau trong quản lý hành chính Nhà 
nước ở ñô thị, nông thôn, miền núi, hải ñảo và cũng không bảo ñảm ñược tính 
tập trung cao từ Trung ương xuống ñịa phương. 

ðể tạo cơ sở hiến ñịnh cho việc ñổi mới tổ chức chính quyền ñịa phương, 
cũng như xác ñịnh việc phân cấp giữa Trung ương và ñịa phương, Hiến pháp 
sửa ñổi năm 2013 không quy ñịnh cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mỗi cấp chính quyền ñịa phương mà quy ñịnh theo hướng: “Chính quyền ñịa 
phương ñược tổ chức và bảo ñảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật tại ñịa 
phương; quyết ñịnh các vấn ñề của ñịa phương do luật ñịnh; chịu sự kiểm tra, 
giám sát của cơ quan Nhà nước cấp trên” (khoản 1, ðiều 112); “Nhiệm vụ, quyền 
hạn của chính quyền ñịa phương ñược xác ñịnh trên cơ sở phân ñịnh thẩm 
quyền giữa các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và ñịa phương và của mỗi cấp 
chính quyền ñịa phương” (khoản 2, ðiều 112). Cách quy ñịnh như vậy tạo cơ sở 
cho việc tiếp tục ñổi mới tổ chức chính quyền ñịa phương và sẽ ñược quy ñịnh 
cụ thể trong luật. 

Về thiết chế Hội ñồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước, Hiến pháp 
sửa ñổi năm 2013 quy ñịnh vai trò, ñịa vị pháp lý và chức năng của hai cơ quan 
này, còn những vấn ñề cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn sẽ do luật ñiều 
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chỉnh. Như vậy sẽ tránh tình trạng sao chép hay lặp lại quy ñịnh của Hiến pháp 
trong các luật tổ chức về nhiệm vụ, quyền hạn. 

Về cách thức diễn ñạt trong Hiến pháp 
Về nội dung, ngay từ Lời nói ñầu ñược sửa ñổi theo hướng khái quát, cô 

ñọng, súc tích và ngắn gọn chỉ bằng một phần ba so với Lời nói ñầu của Hiến 
pháp năm 1992 (sửa ñổi, bổ sung năm 2001) nhưng vẫn phản ánh ñược lịch sử 
hào hùng của dân tộc và những mốc lịch sử quan trọng, những thành quả cách 
mạng ñã ñạt ñược. Lời nói ñầu của Hiến pháp ñã thể hiện ý chí, quyết tâm của 
nhân dân ta, thể chế hóa Cương lĩnh của ðảng, kế thừa các bản Hiến pháp 
trước ñây, xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Hiến pháp năm 1992 (sửa ñổi, bổ sung năm 2001) quy ñịnh “Ở nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh 
tế, văn hóa và xã hội ñược tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và ñược 
quy ñịnh trong Hiến pháp và luật” (ðiều 50). ðến Hiến pháp sửa ñổi năm 2013, 
dù chỉ sửa ñổi một vài câu chữ nhưng tinh thần của Hiến pháp ñã có thay ñổi 
lớn. ðiều 14 Hiến pháp sửa ñổi năm 2013: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, các quyền con người và quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, 
văn hóa và xã hội ñược công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo ñảm theo Hiến pháp 
và pháp luật”. Với cách diễn ñạt này, quyền con người không chỉ bị pháp luật giới 
hạn sự tôn trọng trong quyền công dân nữa mà còn ñược bảo ñảm bằng Hiến 
pháp và pháp luật. Hơn nữa, quyền con người chỉ bị hạn chế bởi luật do Quốc 
hội ban hành, còn văn bản dưới luật chỉ là quy ñịnh về trình tự, thủ tục ñể thực 
hiện các quyền ñó… Về một số quyền cơ bản như quyền biểu tình, hội họp, nếu 
theo Hiến pháp năm 1992, những quyền này phải “theo quy ñịnh của pháp luật” 
thì lần này Hiến pháp sửa ñổi năm 2013 ñã quy ñịnh công dân có các quyền ñó, 
không phải chờ ñến luật và pháp luật nữa. Luật sẽ quy ñịnh trình tự, thủ tục tạo 
ñiều kiện cho công dân thực hiện các quyền này. Hạn chế quyền này phải bằng 
luật. Ngoài ra, cũng có rất nhiều quy ñịnh mang tính tuyên ngôn, diễn ñạt một 
cách ngắn gọn, súc tích như “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người 
ñược pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước ñoạt tính mạng trái pháp luật” (ðiều 19 
Hiến pháp 2013)… 

Tóm lại, cách thức thể hiện các quy ñịnh thành văn trong một bản Hiến 
pháp có vai trò trực tiếp ñến chất lượng và thực thi Hiến pháp sau khi ban hành. 
Việc sửa ñổi Hiến pháp trên nhiều phương diện, trong ñó có phương diện kỹ 
thuật lập hiến một cách ñúng ñắn, phù hợp sẽ góp phần bảo ñảm vai trò của 
Hiến pháp ñối với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Kinh nghiệm 
xây dựng Hiến pháp trên thế giới cho thấy, cần phải xử lý khá linh hoạt về kỹ 
thuật lập hiến theo hướng kết hợp trong một bản Hiến pháp cả các quy ñịnh 
chung, có tính khái quát (chức năng một số cơ quan) và những quy ñịnh chi tiết, 
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cụ thể (hạn chế quyền công dân). Có như vậy, Hiến pháp mới bảo ñảm tính ổn 
ñịnh, có hiệu lực lâu dài và không gây khó khăn cho việc thể chế hóa. ðồng thời, 
Hiến pháp sẽ phát huy vai trò của một ñạo luật gốc ñể xây dựng hệ thống pháp 
luật tốt. ðó không chỉ là một hệ thống pháp luật minh bạch, ñạt ñược sự ñồng 
thuận cao của người dân trong xã hội mà nội dung và hình thức còn phải bảo 
ñảm tính nhất quán, tính ổn ñịnh, và khả thi. Có thể nói, với những ñiểm mới 
ñược xác ñịnh về mặt kỹ thuật lập hiến, bản Hiến pháp sửa ñổi năm 2013 ñược 
Quốc hội thông qua ñã thể hiện quan ñiểm ñổi mới cũng như quyết tâm chính trị 
của ðảng, Nhà nước ta trong việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền XHCN. 
                                                                        Ths. Bùi Thị Thanh Thúy 
                                                     (www.tapchicongsan.org.vn – Ngày 09/01/2014) 
 


