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LỜI GIỚI THIỆU 

 
 

Xuân này rực rỡ bẩy mươi xuân 
Quốc hội Việt Nam vững bội phần… 

Tiếp tục hiến dâng cho Tổ quốc 
Sáng mãi lòng tin với nhân dân 

 
Cách đây 70 năm, lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng kiến những sự kiện vô cùng 

trọng đại: Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945), Cách mạng tháng Tám (19/8/1945), Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
(2/9/1945) và Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội Khóa I (6/1/1945) là những sự 
kiện đánh dấu sự mở đầu thời đại mới trong lịch sử dân tộc. Trong đó, cuộc Tổng tuyển cử 
đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam là dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân 
chủ của nước Việt Nam mới.  

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6/1/1946 với tinh thần yêu 
nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám “Tất cả công dân Việt Nam 
từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến...” đã nô 
nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử, tự do lựa chọn người đại diện cho mình vào Quốc hội. 
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân được đi thực hiện nghĩa vụ công dân của 
mình. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử nước nhà như một mốc son chói 
lọi.  

“Quốc hội ta là Quốc hội đầu tiên ở vùng Đông Nam Á, cũng là Quốc hội đầu tiên 
của các nước thuộc địa cũ được độc lập tự do” - với ý nghĩa lịch sử quan trọng đó, 70 năm 
qua Quốc hội nước ta đã và đang là đại diện cao nhất cho tiếng nói của mọi thành phần dân 
tộc, tôn giáo và cử tri khắp các vùng, miền trong cả nước. Trải qua 70 năm xây dựng và 
trưởng thành, Quốc hội Việt Nam luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, ngày càng 
khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất với các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng 
của đất nước và giám sát tối cao. Hòa nhập với tiến trình đổi mới về mọi mặt của đất nước 
trong giai đoạn hiện nay, với những kết quả và kinh nghiệm đã thu được qua 70 năm; dưới 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ, giám sát của nhân dân; sự phối hợp chặt 
chẽ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức xã hội, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy truyền 
thống cách mạng hào hùng của dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất 
của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam 
(06/01/1946 - 06/01/2016), Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc 
Thông tin Khoa học chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - 70 năm vinh quang một chặng 
đường”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 

                 BAN BIÊN SOẠN 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUỐC HỘI VÀ CÔNG TÁC BẦU CỬ 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại biểu ưu tú, là linh hồn của Quốc hội nước ta. Những 
đóng góp của Người cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, 
trong công tác bầu cử nói riêng đã trở thành di sản vô giá. 

Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời sau cuộc tuyển cử đầu 
tiên trong cả nước ngày 6/1/1946. 

Ngọn cờ độc lập tự do của Hồ Chí Minh khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 
2/9/1945 đã được thể chế hóa bằng cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, là mục tiêu đấu tranh, là 
động lực của toàn dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. 

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong hoàn cảnh chính quyền non trẻ gặp 
muôn vàn khó khăn, cùng một lúc phải chống lại thù trong, giặc ngoài và giặc đói, giặc dốt, Bác 
Hồ vẫn đề nghị Chính phủ lâm thời tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ 
phổ thông đầu phiếu. 

Tại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (Quốc hội Khóa I) năm 1946, thủ đô Hà 
Nội là nơi Bác Hồ ra ứng cử. 

Gần đến ngày bầu cử, có 118 vị là Chủ tịch Ủy ban Hành chính các cấp đã công bố một 
bản đề nghị “Yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. 
Chúng tôi ủng hộ và suy tôn vĩnh viễn Cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa”. 

Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo nhân dân ta. 
Mặc dù vậy, Bác Hồ đã viết một bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào cho 

Người thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân. Bức thư có đoạn viết: “Tôi là công dân 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nên tôi không thể vượt qua thể lệ của cuộc Tổng tuyển 
cử đã định...”. 

Trước ngày Tổng tuyển cử một hôm, tại khu Việt Nam học xá (nay là khu vực Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít tinh của hơn 2 vạn cử tri Hà Nội ủng 
hộ cuộc bầu cử Quốc hội. 

Tại cuộc mít tinh, Người nói: “Làm việc bây giờ là hy sinh, là phấn đấu quên lợi ích 
riêng mà nghĩ lợi ích chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không bầu...”. 

Trong cuộc bầu cử Quốc hội (Khóa I), Người đã trúng cử với số phiếu rất cao. Khi kỳ 
họp thứ nhất Quốc hội (Khóa I) tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Chính phủ kháng chiến, Người 
phát biểu: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh 
vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác, thì tôi phải gắng làm, cũng như mọi người lính vâng 
lệnh quốc dân ra trước mặt trận...”. 

Sáng ngày 15/4/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu tại phiên bế mạc kỳ 
họp thứ 12 Quốc hội (Khóa I). 

Sau khi nêu lên: “Quốc hội ta là Quốc hội dân chủ đầu tiên ở vùng Đông Nam châu Á, 
cũng là Quốc hội đầu tiên của các nước thuộc địa cũ được độc lập tự do”. 

Là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Quốc hội (Khóa I) đánh dấu bước phát 
triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. 

Do điều kiện đất nước bị chia cắt, nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội (Khóa I) kéo dài từ 
tháng 1/1946 đến tháng 5/1960. 

Thông qua 12 kỳ họp, đặc biệt là Ban Thường trực Quốc hội, luôn có mặt bên cạnh 
Chính phủ để chỉ đạo công tác kháng chiến - kiến quốc; xây dựng Hiến pháp, Luật Cải cách 
ruộng đất; đàm phán, ký kết và đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ; khôi phục kinh tế miền 
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Bắc... 
Quốc hội (Khóa I) đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, giải phóng 

và đưa miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, chi viện cho công cuộc chiến đấu 
giải phóng miền Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những cống hiến của Quốc hội (Khóa I) suốt 14 năm và 
khẳng định: “Quốc hội ta đã hết lòng vì dân, vì nước, đã làm tròn một cách vẻ vang nghĩa vụ 
của người đại biểu của dân”. 

Người cảm ơn Quốc hội (Khóa I) và tin chắc rằng Quốc hội (Khóa II) của chúng ta sẽ 
đưa hết tinh thần và lực lượng để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Ngày 24/4/1960, phát biểu tại cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô chào mừng các vị ứng 
cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ra mắt cử tri thủ đô, sau khi cảm ơn đồng bào đã nhất trí yêu 
cầu Người và các vị khác ra ứng cử vào Quốc hội (Khóa II), Người đã nêu lên tính chất dân chủ 
của Luật Bầu cử, giá trị cao quý của lá phiếu cử tri và tin tưởng rằng những cử tri sáng suốt sẽ 
bầu ra được một Quốc hội có những đại biểu thật xứng đáng. 

Người thay mặt các ứng cử viên hứa với đồng bào: “Những người được cử vào Quốc hội 
(Khóa II) sẽ luôn luôn cố gắng để xứng đáng là những người đầy tớ trung thành của đồng bào, 
những đại biểu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục 
vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội”. 

Sự tôn trọng, dân chủ, nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn thể hiện ở việc làm rất nhỏ của công tác bầu cử. 

Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, cận vệ của Bác Hồ, sau này là Cục trưởng Cục Cảnh vệ 
(Bộ Công an) kể lại: Chiều 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bầu cử Hội đồng nhân dân cấp 
huyện và xã. Người bỏ phiếu tại hòm phiếu số 6, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, đặt tại 
Nhà thuyền (Hồ Tây). 

Khi Bác đến, tổ bầu cử có ý cho mọi người dừng lại để Bác bầu cử trước. Thấy vậy, 
Người nói thẳng thắn: “Ai đến trước, bầu trước; Bác đến sau, Bác chờ”. 

Sau đó, Người đã gương mẫu chờ đến lượt mình mới lấy lá phiếu và tiến hành bầu cử. 
Nghĩa vụ là vậy, còn về “quyền” Bác cũng kiên quyết thực hiện đúng quyền của mình. Bác yêu 
cầu đưa lý lịch những người ứng cử để Người cân nhắc lựa chọn. 

Một nhà báo định chụp ảnh Bác đang bầu cử, Người đã lấy tay che lá phiếu và ngăn lại: 
“Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải tôn trọng cử tri. Phải tôn 
trọng tự do và bí mật của công dân!”. 

Ôn lại những câu chuyện về Bác, chúng ta càng thấy rõ hơn tâm huyết và tầm nhìn xa 
trông rộng của Bác; Người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một xã hội bình đẳng, dân chủ 
và dày công vun đắp, xây dựng một Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân. 

 

         Nguyễn Đức Quý 
   (antg.cand.com.vn - Ngày 29/5/2007) 

 

     
 

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO - TIỀN THÂN CỦA 
QUỐC HỘI VIỆT NAM 
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Tháng 10 năm 1944, trước sự chuyển biến của tình hình thế giới có lợi cho sự nghiệp 
giải phóng của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho quốc dân đồng bào 
thông báo chủ trương triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân để thành lập một cơ cấu đại biểu cho 
sự chân thành đoàn kết và hành động nhất trí của toàn thể quốc dân ta để tạo nên sức mạnh dân 
tộc bên trong và tranh thủ ngoại viện của quốc tế nhằm chớp thời cơ thuận lợi thực hiện cho 
được mục tiêu độc lập, tự do. Trong thư có đoạn viết: “...chúng ta phải có một cái cơ cấu đại 
biểu... do một cuộc toàn quốc đại biểu đại hội gồm tất cả các đảng phái cách mệnh và các đoàn 
thể ái quốc trong nước bầu cử ra. Một cơ cấu như thế mới đủ lực lượng và oai tín, trong thì lãnh 
đạo công việc cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các hữu bang”. 

Giữa năm 1945, cao trào kháng Nhật cứu nước đang diễn ra sôi nổi, nhận thấy cơ hội 
ngàn năm có một cho nhân dân ta giải phóng dân tộc đang đến gần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ thị phải gấp rút triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân để thành lập Chính phủ lâm thời cách 
mạng của nước Việt Nam. 

Vì vậy, giữa tháng 8 năm 1945, khi chủ nghĩa phát xít tuyên bố đầu hàng các nước Đồng 
minh không điều kiện và lực lượng cách mạng Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong cả nước, 
Hội nghị toàn quốc của Đảng đã họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 
8 năm 1945 để quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Quốc dân đại hội cũng đã 
được tiến hành trong bối cảnh đó. 

Chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, tại đình Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 
Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh (Việt Nam độc lập Đồng minh hội) đã 
khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân (nay gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào). Tham dự đại hội 
có hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, đại diện cho các ngành, các giới, 
các dân tộc, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc và một số Việt kiều ở Thái Lan và 
Lào. 

Đại hội tiến hành trong khi lệnh Tổng khởi nghĩa vừa phát đi, cho nên phải họp khẩn 
trương, “chớp nhoáng” để các đại biểu có thể về cùng các chiến sỹ ở địa phương lãnh đạo khởi 
nghĩa. 

Tại đại hội, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã đọc 
bản báo cáo, trong đó nhấn mạnh hai vấn đề lớn: Tổng khởi nghĩa và bầu Ủy ban dân tộc giải 
phóng. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy tước vũ 
khí của Nhật trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương, giành lấy chính quyền, đứng địa vị 
cầm quyền mà tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật trên đất Đông Dương. Trên cơ 
sở đó, đại hội đã tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương và 
Tổng bộ Việt Minh; đồng thời nhất trí thông qua 10 chính sách của Việt Minh, bao gồm: 

1. Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên nền tảng 
hoàn toàn độc lập; 

2. Võ trang nhân dân. Phát triển Quân giải phóng Việt Nam; 

3. Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tùy từng trường hợp sung công làm 
của quốc gia hay chia cho dân nghèo; 

4. Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra; đặt một thứ thuế công bằng và nhẹ; 

5. Ban bố những quyền của dân cho dân: Nhân quyền. Tài quyền (quyền sở hữu); Dân 
quyền: Quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, 
ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền; 

6. Chia lại ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân; 
7. Ban bố Luật Lao động: Ngày làm 8 giờ, định lương tối thiểu, đặt xã hội bảo hiểm; 
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8. Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp. Mở mang quốc gia ngân hàng; 

9. Xây dựng nền quốc dân giáo dục; chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo 
dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hóa mới; 

10. Thân thiện và giao hảo với các nước Đồng minh và các nước nhược tiểu dân tộc để 
giành lấy sự đồng tình và sức ủng hộ của họ. 

Đại hội đã quyết định thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do đồng chí Hồ Chí 
Minh làm Chủ tịch, đồng chí Trần Huy Liệu làm Phó Chủ tịch và các Ủy viên là các đồng chí: 
Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Dương Đức Hiền, 
Chu Văn Tấn, Nguyễn Văn Xuân, Cù Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Hiến, Nguyễn Chí 
Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Đang. Thường trực của Ủy ban gồm 5 người: Hồ Chí 
Minh, Trần Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Dương Đức Hiền. 

Đồng thời, đại hội cũng quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa, 
Quốc ca là bài “Tiến quân ca”. 

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, đại hội bế mạc trong không khí tổng khởi nghĩa sôi sục. 
Thay mặt Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên thệ: 
“Chúng tôi là những người được quốc dân đại biểu bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng để lãnh 
đạo cuộc cách mạng của nhân dân. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên 
quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập cho Tổ 
quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, không lùi bước”. 

Trước giờ phút đấu tranh quyết liệt và khẩn trương, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban dân 
tộc giải phóng đã gửi thư kêu gọi đồng bào toàn quốc, trong đó có đoạn viết: 

“...Hỡi đồng bào yêu quý! 

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem 
sức ta mà tự giải phóng cho ta. 

Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. 
Chúng ta không thể chậm trễ. 

Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”. 

Quốc dân Đại hội Tân Trào là một tiến bộ lớn trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân 
tộc ta, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đánh giá. Đây là một đại hội mang tầm vóc lịch sử 
của một Quốc hội, một cơ quan quyền lực Nhà nước lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Ủy ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ cách mạng lâm thời) của nước Việt Nam 
được Quốc dân Đại hội bầu ra ngày 16 tháng 8 năm 1945 là người đại diện chân chính, hợp 
pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam để thực hiện những quyết sách lớn của công cuộc cứu 
nước và kiến quốc. Đây là thắng lợi lớn của nghệ thuật chớp đúng thời cơ của Tổng bộ Việt 
Minh, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự sáng tạo độc đáo của Người trong việc vận dụng và thực 
thi từng bước tư tưởng dân quyền ngay trong tiến trình đấu tranh giành quyền độc lập. 

Quốc dân Đại hội Tân Trào là mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam 
và như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vừa đây, Việt Minh lại triệu tập “Việt Nam 
quốc dân đại biểu Đại hội”, cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam để lãnh đạo toàn quốc 
nhân dân kiên quyết đấu tranh kỳ cho nước được độc lập. Đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử 
tranh đấu giải phóng của dân tộc ta từ ngót một thế kỷ nay. Đó là một điều khiến cho đồng bào 
ta phấn khởi và riêng tôi hết sức vui mừng”. 

 

   (quochoi.vn - Ngày 30/11/2015) 
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KHỞI NGUỒN 
 

Đã 70 năm sau ngày những đoàn 
người hừng hực khí thế tiến về giành 
chính quyền ở Bắc Bộ phủ, làm nên 
mùa thu cách mạng hào hùng. Cũng 
tròn bảy thập kỷ kể từ giây phút lịch sử, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn 
Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, 
trong buổi chiều 2/9/1945 rừng rực cờ 
đỏ sao vàng, khai sinh ra nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, để người dân 
Việt Nam có quyền hưởng “tự do, bình 
đẳng, bác ái”, có quyền sống, quyền 
làm người, điều mà trong suốt đêm 
trường nô lệ, nhân dân Việt Nam đã 
không có được... Cách mạng tháng 
Tám và Quốc khánh 2/9 đem lại giá trị 
khởi nguồn cho một nước Việt Nam 
mới, đặt nền tảng, là tiền đề kiến tạo 
những nhân tố làm nên thắng lợi trong 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như sự 
nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, để đất nước ngày 
càng mạnh giàu, ngày càng hội nhập 
sâu rộng cùng thế giới... 

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 
Tám và Quốc khánh 2/9, trong thời khắc 
rưng rưng gợi nhắc, Nhân Dân hằng tháng 
sẽ làm một hành trình ngược dòng ký ức, 
trở về quá khứ để cùng thắp lên ngọn lửa 
sục sôi nhiệt tình cách mạng, cùng nhìn 
nhận, thấm đẫm tinh thần khởi nguồn của 
các sự kiện lịch sử quan trọng bậc nhất 
thế kỷ 20. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, tinh thần khởi nguồn 
vẫn được tiếp nối, luôn đồng hành, tỏa 
sáng, là động lực thúc đẩy công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, để nước Việt 
Nam ngày một “đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn”, người dân Việt Nam luôn được sống 
trong một xã hội “dân chủ, công bằng, văn 
minh”, hòa bình và hữu nghị... 

Hồ Chủ tịch trả lời chất vấn và 
những giá trị khởi nguồn của Cách 
mạng tháng Tám 

 Cách mạng tháng Tám thành công 
không những giành độc lập tự do cho dân 
tộc mà còn kiến tạo ra những giá trị mới, 
đó là nhà nước dân chủ, một Quốc hội do 
dân bầu và bản Hiến pháp đầu tiên. Ngay 
trong kỳ họp của Quốc hội mới được bầu, 
giữa lúc đất nước đang thù trong giặc 
ngoài, chính quyền cách mạng còn non 
trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành 
viên chính phủ đã trả lời chất vấn... không 
khí dân chủ tươi mới này như khơi nguồn 
cho tư tưởng dân chủ, pháp quyền. Đó là 
một bài học kinh nghiệm có giá trị đặc biệt 
khi hiện nay, vấn đề đặt ra phải tích cực 
phát huy quyền dân chủ tự do cho nhân 
dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi 
mới đang tiến lên trong nhiều điều kiện 
khó khăn. 

Tổng tuyển cử chọn người tài 
đức, gánh vác việc nhà 

Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu của Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (DCCH) sau khi tuyên 
bố độc lập là phải củng cố và tăng cường 
chính quyền của dân, do dân và vì dân, 
thực hiện quyền dân chủ, phải “xúc tiến 
việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến 
pháp, bầu Chính phủ chính thức”. 

Sắc lệnh số 14-SL của Chính phủ 
lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 
8/9/1945 về cuộc Tổng tuyển cử để bầu 
Quốc hội nêu rõ: “Chiểu theo Nghị quyết 
của Quốc dân đại biểu Đại hội họp ngày 
16, 17/8/1945, tại Khu giải phóng, ấn định 
rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể 
Dân chủ Cộng hòa, và Chính phủ nhân 
dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội 
bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên”. 
Một Ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm bảy 
người cũng được thành lập theo Sắc lệnh 
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số 34/SL ngày 20/9/1945 và Sắc lệnh số 
51/SL ngày 17/10/1945 quy định Tổng 
tuyển cử bằng phổ thông đầu phiếu. Đây 
là những sắc lệnh đầu tiên về xây dựng 
quyền làm chủ của mọi công dân Việt 
Nam đối với vận mệnh của đất nước qua 
việc bầu Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nêu rõ: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn 
thể quốc dân tự do lựa chọn những người 
có tài, có đức, để gánh vác công việc 
nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ 
là những người muốn lo việc nước thì đều 
có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì 
đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái, 
trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai 
cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam 
thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên 
Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức 
là dân chủ, đoàn kết”. 

Ngày 06/01/1946, cuộc bầu cử 
Quốc hội đầu tiên, Quốc hội lập hiến của 
nước Việt Nam diễn ra trong cả nước; các 
vùng có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên cũng được thực hiện 
không kém phần quyết liệt, thậm chí có 
nơi đã đổ máu để thực thi quyền dân chủ 
của mọi công dân Việt Nam. Kết quả ở 71 
tỉnh thành trong cả nước có 89% tổng số 
cử tri đi bầu cử, bầu được 333 đại biểu, 
trong đó 57% số đại biểu thuộc các đảng 
phái khác nhau, 10 đại biểu nữ, 34 đại 
biểu các dân tộc thiểu số. Số người ra ứng 
cử khá đông, nhân dân đã tự do lựa chọn. 
Riêng ở Hà Nội, nhân dân lựa chọn được 
6 đại biểu trong số 74 người ra ứng cử. 

Sau thắng lợi của cuộc Tổng tuyển 
cử, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội ngày 
2/3/1946 đã bầu được Ban Thường trực 
Quốc hội do học giả Nguyễn Văn Tố làm 
Trưởng ban và thành lập Chính phủ liên 
hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh làm Chủ 
tịch. Tổ chức Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã chính thức có cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và cơ 
quan hành chính cao nhất là Chính phủ do 
Quốc hội cử ra. Đó là một Nhà nước của 
dân tộc, do dân tộc và vì dân tộc, có đầy 
đủ tư cách pháp lý và uy tín để thực thi 

những nhiệm vụ trọng đại của đất nước là 
kháng chiến và kiến quốc, bảo vệ quyền 
độc lập, tự do của dân tộc. 

Bản Dự án Hiến pháp do Ủy ban dự 
thảo Hiến pháp soạn thảo ngắn gọn, súc 
tích, song đã nêu được bản chất dân tộc, 
dân chủ của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Bản Dự án Hiến pháp được 
công bố trên báo Cứu quốc để tất cả nhân 
dân Việt Nam tham dự vào việc lập Hiến 
pháp của Nhà nước; Ủy ban dự thảo Hiến 
pháp sẽ tập trung các đề nghị sửa đổi và ý 
kiến của nhân dân trình lên Quốc hội bàn 
luận... 

Ngày 9/11/1946, Quốc hội đã biểu 
quyết thông qua Hiến pháp của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 

“Chính phủ sau đây phải là một 
chính phủ liêm khiết” 

Sáng 28/10/1946, kỳ họp lần thứ hai 
của Quốc hội (Khóa I) nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa khai mạc tại Nhà hát Lớn 
Hà Nội. Ở trước Nhà hát Lớn, nhân dân tụ 
họp khá đông để theo dõi buổi họp Quốc 
hội qua máy phát thanh. Đúng 8 giờ các 
đại biểu Quốc hội đến đầy đủ, có cả quan 
khách ngoại quốc, các phóng viên của Mỹ, 
Pháp, Anh... 

Tất cả đang chờ đợi một kỳ họp 
Quốc hội mà chỉ nghe qua chương trình 
nghị sự đã có thể cảm nhận được tầm 
quan trọng của nó đối với vận mệnh đất 
nước, Hồ Chủ tịch và các bộ trưởng trả lời 
chất vấn... 

Quốc hội - với đại diện của nhiều 
thành phần đã đặt ra nhiều câu hỏi chất 
vấn Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu. 

Hồ Chủ tịch bước lên diễn đàn, ôn 
tồn nói: “Sáng hôm nay Chính phủ nhận 
được của Quốc hội 62 câu hỏi chất vấn, 
sau đó là 26 câu hỏi nữa. Chính phủ xin 
cảm ơn các đại biểu đã tỏ ra hết sức quan 
tâm đến công việc của Chính phủ. Có 
nhiều câu hỏi cùng một ý, Chính phủ chia 
ra hai loại để tiện trả lời: Nội chính và 
ngoại giao. Theo xếp đặt thì tất cả những 
câu hỏi thuộc về quân sự, quốc phòng 



“Quốc hội Việt Nam - 70 năm vinh quang một chặng đường”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 01/2016 7 

nhiều nhất; tài chính thứ nhì; tư pháp thứ 
ba rồi đến các việc về nội vụ và các việc 
khác...”. 

Hồ Chủ tịch trả lời một số câu hỏi 
về việc nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Hải 
Thần, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao 
Nguyễn Tường Tam, nguyên Phó Chủ tịch 
Quân ủy Hội Vũ Hồng Khanh đã ra đi, 
Người nói: “Lúc nước nhà đang gặp khó 
khăn, quốc dân tin ở người nào mới trao 
cho người ấy công việc lớn, mà các ông 
ấy lại bỏ đi thì các ông ấy phải tự hỏi 
lương tâm mình... Những người bỏ đi kia, 
chứng tỏ họ không muốn gánh việc nước 
nhà, hoặc họ không đủ năng lực mà gánh 
nổi. Nay chúng ta không có họ ở đây, 
chúng ta cũng cứ gánh được như thường. 
Nhưng nếu các anh em ấy biết nghĩ lại mà 
trở về, thì chúng ta vẫn hoan nghênh”. 

Sau đó, Hồ Chủ tịch còn trả lời một 
số câu hỏi chất vấn về đường lối ngoại 
giao của Chính phủ. 12 giờ kém 15 phút, 
Hồ Chủ tịch tuyên bố thay mặt Chính phủ 
hiện thời xin từ chức, trao quyền lại cho 
Quốc hội để Quốc hội theo nguyên tắc dân 
chủ bầu ra một chính phủ mới. 

Tổ chức Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã chính thức có cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội 
và cơ quan hành chính cao nhất là Chính 
phủ do Quốc hội cử ra. 

Quốc hội thảo luận và đã đưa ra 
quyết nghị: Ủy nhiệm cho Hồ Chí Minh lập 
chính phủ mới theo nguyên tắc đoàn kết 
và tập hợp nhân tài không phân biệt đảng 
phái. 

Hồ Chủ tịch lại lên diễn đàn, cảm 
ơn Quốc hội và nghiêm trang tuyên bố: 
“Lần này là lần thứ hai mà Quốc hội giao 
phó cho tôi phụ trách Chính phủ một lần 
nữa, Việt Nam chưa được độc lập, chưa 
được thống nhất thì bất kỳ Quốc hội ủy 
cho tôi hay cho ai cũng phải gắng mà làm. 
Tôi xin nhận. 

Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, 
trước quốc dân và trước thế giới rằng: Hồ 
Chí Minh không phải là kẻ tham quyền cố 
vị, mong được thăng quan, phát tài. 

Chính phủ sau đây phải là một 
chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp 
nhân tài không đảng phái. 

Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, 
trước quốc dân, trước thế giới: tôi chỉ có 
một Đảng - Đảng Việt Nam. 

Tuy trong quyết nghị của Quốc hội 
không nói đến hai chữ liêm khiết, tôi cũng 
xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc 
dân và trước thế giới: Chính phủ sau đây 
phải là một chính phủ liêm khiết. 

Theo nghị quyết của Quốc hội, 
chính phủ sau đây phải là một chính phủ 
biết làm việc, có gan góc, quyết tâm đi vào 
mục đích, trong thì kiến thiết, ngoài thì 
tranh thủ độc lập và thống nhất của nước 
nhà”. 

Tiếng vỗ tay vang rền trong Nhà hát 
Lớn. Phiên họp Quốc hội kết thúc lúc 1 giờ 
đêm. 

 

PGS, NGND Lê Mậu Hãn 
(nhandan.com.vn - Ngày 31/8/2015) 

 

 
 

               KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA 
                               CỦA CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 6 THÁNG 1 NĂM 1946 
 

Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả 
nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên… Ở Hà Nội, 
91,95% cử tri của 74 khu nội thành và 118 làng ngoại thành đã đi bỏ phiếu trong không khí tràn 
đầy phấn khởi của ngày hội dân chủ. Kết quả, 6 trong số 74 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu 
Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%). 

 Ở các địa phương khác trong cả nước, cuộc Tổng tuyển cử cũng được tiến hành sôi nổi. 
Riêng các tỉnh phía Bắc, mặc dù phải đối phó với âm mưu phá hoại hết sức tinh vi và trắng trợn 
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của kẻ thù, nhưng nói chung Tổng tuyển cử diễn ra an toàn. Ở các tỉnh phía Nam, nhất là ở Nam 
Bộ, nhân dân đi bỏ phiếu rất đông, bất chấp bom đạn của giặc Pháp. Nhiều nơi nhân dân phải 
đổi cả xương máu để thực hiện quyền tự do, dân chủ của mình... 

Nhìn chung, ở cả 71 tỉnh, thành trong cả nước, có 89% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu, phổ 
biến là 80%, nhiều nơi đạt 95%. Trừ một số nơi phải bầu bổ sung còn tuyệt đại đa số các địa 
phương chỉ bầu một lần. Cả nước đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc 
các đảng phái khác nhau; 43% số đại biểu không đảng phái; 87% số đại biểu là công nhân, nông 
dân, chiến sỹ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số. 

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những 
nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn 
toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Quốc hội đã cử 
ra Chính phủ chính thức, ấn định cho Việt Nam một Hiến pháp dân chủ. Thắng lợi đó là một 
mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. 

Quốc hội Việt Nam ra đời vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. 
Quốc hội ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh dân tộc gay gắt. Đó là Quốc hội của độc lập 
dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn kết toàn dân. Quốc hội đã hội tụ các đại biểu 
của cả ba miền Bắc - Trung - Nam, là ý chí của nhân dân cả nước. Quốc hội đã có đại diện của 
tất cả thế hệ những người Việt Nam yêu nước đương thời, hội tụ đại biểu của tất cả các ngành, 
các giới, các giai cấp, tầng lớp xã hội từ công nhân, nông dân, nam giới, nữ giới cho đến những 
nhà tư sản, công thương gia, những nhân sỹ trí thức và các nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng, có 
đại diện của các thành phần tôn giáo trên đất nước ta, tất cả các thành phần dân tộc, của tất cả 
những người không đảng phái và đảng phái chính trị như Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ, những 
đảng viên xã hội cùng những người tiến bộ trong các phái chính trị khác. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng 
Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống 
nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về 
mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Cuộc bầu cử là căn cứ để 
khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - Nhà nước 
của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn 
dân kháng chiến kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện cách mạng đứng trước thử thách ngàn cân 
treo sợ tóc, khó khăn chồng chất, lại diễn ra trong điều kiện nhân dân ta vừa thoát khỏi ách nô 
lệ. Tuy nhiên, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết định Tổng tuyển cử và đưa cuộc Tổng 
tuyển cử đến thành công. Đó là một quyết định dũng cảm, táo bạo, kịp thời, chủ động và nhạy 
bén, xuất phát từ bản lĩnh chính trị sắc bén, khoa học và thực tiễn sâu sắc. Thắng lợi đó là do 
đường lối của Đảng đã phản ánh được những khát vọng sâu xa nhất, bức thiết nhất của nhân dân 
với lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông qua Việt Minh, một tổ chức quần chúng 
rộng lớn do Đảng tổ chức lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng làm nên thắng lợi của Cách mạng 
tháng Tám, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, sự hy sinh chiến đấu quên mình 
của những người cách mạng chính là tiền đề chính trị cho Tổng tuyển cử thắng lợi. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử cũng đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu 
thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong kỳ họp thứ 
nhất của Quốc hội đầu tiên, là “Kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả 
của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể 
đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt 
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Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho 
Tổ quốc”. 

   (quochoi.vn - Ngày 30/11/2015)  

BƯỚC NGOẶT TỪ MỘT NGHỊ QUYẾT 
 

BÀI 1: CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VÀ ƯỚC VỌNG CHÍNH TRỊ 
 

Trong 70 năm đồng hành với dân tộc, Quốc hội Việt Nam đã ban hành 5 bản Hiến 
pháp (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013), hàng trăm đạo luật và nghị quyết, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nghị quyết của Kỳ họp thứ 
nhất, Quốc hội (Khóa VI) về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca là văn bản 
mang tính lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển của thể chế nhà nước. 

Quốc hiệu - tên nước của mỗi quốc gia thường gắn với một giai đoạn lịch sử nhất 
định. Quốc hiệu không chỉ phản ánh chủ quyền quốc gia trên vùng lãnh thổ của mình mà 
còn biểu lộ ước vọng chính trị của quốc gia đó. Có thể khẳng định việc Quốc hội (Khóa 
VI) đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt về thể 
chế nhà nước. 

Xác định bản chất thể chế Nhà nước 
Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (Khóa VI) về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ 

đô, Quốc ca của nước Việt Nam thống nhất quy định: “1. Việt Nam là một nước độc lập, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa lấy tên nước là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. 

Trong Hiến pháp năm 1959, quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được quy định gắn 
với nội dung ở nhiều điều về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Hội 
đồng Chính phủ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính địa phương, Tòa án nhân dân và 
Viện Kiểm sát Nhân dân. Tuy nhiên, Hiến pháp năm 1959 cũng đã xác định mục tiêu phấn đấu 
của nhân dân ta trong giai đoạn mới, xác định những yếu tố mang tính quy định bản chất thể 
chế Nhà nước của nước Việt Nam trong hiện tại cũng như con đường tiến tới như: “Hiến pháp 
mới quy định chế độ chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta, quan hệ bình đẳng giúp nhau giữa 
các dân tộc trong nước, bảo đảm miền Bắc nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Hoặc “Nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa tiến dần từ chế độ dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội bằng cách 
phát triển và cải tạo kinh tế nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu 
thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và 
kỹ thuật tiên tiến”. 

Như vậy, tuy quy định tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thực hiện cuộc cách 
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân nhưng Hiến pháp năm 1959 cũng đã chỉ ra con đường chính trị 
của nhân dân ta là sẽ tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và khi điều kiện đó đến thì vấn đề 
đặt tên nước, thay đổi quốc hiệu sẽ được đặt ra đối với cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là 
Quốc hội. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước ngày 25/4/1976 đã bầu ra Quốc 
hội (Khóa VI) thống nhất của cả nước, cơ quan đại diện cho nhân dân cả nước có đủ thẩm 
quyền quyết định vấn đề này. Với việc đặt tên nước là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam, Quốc hội (Khóa VI) không chỉ căn cứ vào bản Hiến pháp năm 1959 mà còn có sự phát 
triển tư tưởng của Hiến pháp, luôn đề cao giá trị thực tiễn của Hiến pháp trong đời sống chính 
trị của đất nước, nhất là trong điều kiện mới thống nhất đất nước, có nhiều vấn đề cần giải quyết 
về thể chế Nhà nước nhưng chưa thể ban hành ngay Hiến pháp mới. Quyết định đặt tên nước là 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong khi chưa có Hiến pháp mới là quyết định phù 
hợp với Tuyên ngôn của Quốc hội Việt Nam tại Kỳ họp thứ Nhất ngày 2/3/1946, Quốc hội 
(Khóa I) là: “Vận mệnh quốc gia Việt Nam là ở trong tay Quốc hội Việt Nam”. 
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Hiện thực hóa đường lối của Đảng 
Việc Quốc hội (Khóa VI) đặt tên nước là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

còn có thể xem xét là đã thể chế kịp thời đường lối chính trị mà Đảng ta đã và đang tiến hành. 
Tháng 9/1975, chỉ 4 tháng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Ban Chấp hành Trung 
ương đã ban hành Nghị quyết 24 “Về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới”, 
trong đó khẳng định “hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 
vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Trong Báo cáo của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ Nhất Ban 
Chấp hành Trung ương tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (Khóa VI) đã viết: 

“Ngày nay, Tổ quốc ta được hoàn toàn độc lập, đất nước sạch bóng quân xâm lược, non 
sông thu về một mối, thì dân tộc và chủ nghĩa xã hội thống nhất làm một. 

Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cho nhân dân lao động quyền làm chủ thật sự và 
đầy đủ nhất… Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho Tổ quốc ta thống nhất đầy đủ nhất: Thống 
nhất về lãnh thổ, thống nhất về chính trị và tinh thần, thống nhất về kinh tế, văn hóa, xã hội, 
thống nhất về quyền lợi và nghĩa vụ, mọi người đoàn kết và thương yêu nhau một cách chân 
thành và thắm thiết. 

Đối với mỗi người Việt Nam chúng ta, yêu nước ngày nay là yêu chủ nghĩa xã hội, là 
đem hết nhiệt tình, sức lực, trí tuệ và tài năng để xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. 

Việc đặt tên nước là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội (Khóa VI) đã 
hiện thực hóa đường lối của Đảng một cách cụ thể, nhanh chóng, tạo ra động lực tinh thần to 
lớn, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam đã trở thành quốc hiệu gần 40 năm, sau này được ghi nhận vào các Hiến pháp 
năm 1980, 1992 và 2013.    

              TS. Phạm Văn Hùng  
(daibieunhandan.vn - Ngày 03/11/2015) 

---------------------------------- 
 

BÀI 2: KẾ THỪA TƯ TƯỞNG LẬP HIẾN 
 

Cùng với tuyên bố Quốc hiệu, việc tuyên bố Quốc huy, Quốc kỳ, Thủ đô, Quốc ca 
cũng là những thành tố rất quan trọng để khẳng định ý chí của dân tộc, sức mạnh và sự 
thống nhất của toàn dân. Sự hiện diện của các thành tố này trong thể chế Nhà nước làm 
cho mỗi công dân cảm thấy sự thiêng liêng, họ hãnh diện, kính cẩn chào đón trong hòa 
bình và sẵn sàng hy sinh chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc khi bị kẻ thù gây hấn. 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa VI về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ 
đô, Quốc ca của nước Việt Nam thống nhất quy định: 

2. Quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 
năm cánh. 

3. Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có 
ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở giữa có nửa bánh xe răng cưa và dòng chữ 
“Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. 

4. Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội. 
5. Quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là bài “Tiến quân ca”. 
Vấn đề Quốc kỳ, Thủ đô, Quốc ca đã được quy định ở Hiến pháp năm 1946 (Điều 3), 

năm 1959 (Điều 109, Điều 110, Điều 111). Điểm mới trong quy định nội dung các thành tố 
Quốc ca, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô đều gắn liền với Quốc hiệu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa  
Việt Nam. Trong các thành tố nói trên, vấn đề xác định bài hát làm Quốc ca đã có những thách 
thức đáng kể. Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (Khóa VI), Quốc ca nước Cộng hòa 
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Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là bài Tiến quân ca. Việc xác định bài Tiến quân ca là Quốc ca kế 
thừa quy định trong Hiến pháp 1946. Sau này trong Hiến pháp năm 1992, năm 2013 đều quy 
định Tiến quân ca là Quốc ca. 

Tuy nhiên, vấn đề chọn bài Tiến quân ca làm Quốc ca vẫn có những ý kiến khác 
nhau. Điểm đáng lưu ý là Hiến pháp năm 1980 đã quy định “Quốc ca nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua” (Điều 144). Từ quy định này, Quốc hội đã cho 
phép thành lập Ban vận động sáng tác Quốc ca mới để thay bài Tiến quân ca. Những yêu cầu có 
tính định hướng để chọn Quốc ca mới là: 

a) Quốc ca là bài hát chính thức của nước nhà. Nội dung Quốc ca mới phải nói được 
truyền thống vẻ vang của dân tộc, ca ngợi đất nước ta giàu đẹp, cổ vũ nhân dân ta trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 

b) Quốc ca mới cần soạn theo thể loại bài hát nghi lễ dùng cho toàn dân ca hát, tấu nhạc. 
Quốc ca phải vừa hùng tráng, vừa trữ tình, vừa sôi nổi, vừa lắng đọng. 

c) Quốc ca không nên dài; độ dài tương đương với bài “Tiến quân ca” là vừa. 
d) Nghệ thuật của Quốc ca phải mang tính dân tộc - hiện đại. Nhạc và lời, làm sao cho dễ 

hát. 
đ) Yêu cầu về nghệ thuật phải cao (cả về nhạc và lời). 
Thời hạn Ban vận động nhận bài dự thi từ ngày 19/5/1981 - 19/12/1981. Tính đến ngày 

19/12/1981, Ban vận động nhận được 1.420 bài của 1.181 tác giả. Sơ tuyển vòng I (từ đầu tháng 
8/1981 - 23/3/1982), Hội đồng giám khảo chọn được 74 bài của 74 tác giả. Kết quả sơ tuyển 
vòng II, ngày 23/4/1982, Ban vận động và Hội đồng giám khảo đã báo cáo Hội đồng Nhà nước 
chọn 17 bài để trình Quốc hội nghe và sau đó giới thiệu rộng rãi để trưng cầu ý kiến của dân. 
Đáng tiếc cả 17 bài chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Sau đó, Ban vận động sáng tác 
quốc ca mới còn đề nghị Quốc hội cho cuộc vận động kéo dài một năm rưỡi nữa nhưng kết quả 
không có gì mới. Trong lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cũng có ý kiến muốn sửa lời 
của bài Tiến quân ca cho phù hợp với tình hình mới nhưng cuối cùng khi thông qua Hiến pháp 
năm 2013, Quốc hội vẫn quyết định: “Quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là 
nhạc và lời của bài Tiến quân ca” (Điều 13). 

 

    TS. Phạm Văn Hùng 
(daibieunhandan.vn - Ngày 04/11/2015) 

 

---------------------------------- 
 

BÀI 3: BÀI HỌC CÒN MÃI 
 

Đã 40 năm trôi qua, Nghị quyết về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca 
thể hiện sự nhạy bén, kiên định, sáng suốt của các đại biểu Quốc hội (Khóa VI). Những 
nội dung của Nghị quyết này đã được chuyển tải gần như nguyên vẹn vào Hiến pháp năm 
1980, 1992 và 2013. Thể chế Nhà nước Việt Nam từ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa VI 
đến nay đã gắn liền với Quốc hiệu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là niềm tự hào 
của mỗi người dân, của đất nước mặc dù bản đồ địa - chính trị thế giới đã có nhiều đổi 
thay. 

Từ việc ban hành Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (Khóa VI) về Tên nước, Quốc 
kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm. 

Thể hiện ý chí của nhân dân một cách quyền biến 
Thứ nhất, để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội phải có những 

quyết định kịp thời tương thích với vị thế của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Tình hình 
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năm 1976 có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó phải kể đến 
hậu quả của chiến tranh rất nặng nề, nhất là ở miền Nam qua nhiều thập kỷ nhân dân phải sống 
trong cảnh bị xâm lược, bị kẻ thù tiến hành chiến tranh tâm lý, chưa hiểu rõ chủ nghĩa xã hội 
cũng như thể chế Nhà nước ở miền Bắc. Việc lựa chọn thể chế Nhà nước như thế nào sau khi 
thống nhất đất nước là câu hỏi đặt ra cho mỗi người dân, nhưng trước hết là ở cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất. 

Trong điều kiện chưa thể ban hành Hiến pháp mới, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 
về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca là quyết định mạnh mẽ để mở đường cho 
việc xây dựng thể chế Nhà nước, kịp thời cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân trong thời kỳ 
mới. Khi xuất hiện những yếu tố liên quan đến vận mệnh quốc gia, nếu đắn đo, cân nhắc nhiều, 
không có quyết định kịp thời thì có thể làm trì hoãn con đường phát triển của đất nước, không 
phát huy sức mạnh yêu nước của nhân dân, dễ dàng bị các thế lực thù địch lợi dụng gây ra nhiều 
khó khăn và hệ lụy lớn nhất là làm cho quyền lực của Quốc hội trở lên hư ảo.  

Thứ hai, Quốc hội phải quyết định cách thể hiện ý chí của nhân dân một cách quyền 
biến. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và yêu 
cầu cụ thể, có thể thể hiện ý chí của nhân dân bằng nhiều cách khác nhau như làm Hiến pháp, 
ban hành luật, pháp lệnh, ban hành nghị quyết, ra lời tuyên bố. Trong điều kiện Kỳ họp thứ 
Nhất, Quốc hội (Khóa VI) năm 1976, việc xây dựng thể chế Nhà nước là nhu cầu cấp bách, nếu 
quyết định bằng ban hành Hiến pháp thì phải đợi 4 năm (Hiến pháp năm 1980), bằng hình thức 
một đạo luật cũng gặp khó khăn về kỹ thuật vì mới Tổng tuyển cử xong, chưa bầu các ủy ban 
của Quốc hội, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội (Khóa VI) đã phải quyết định ngay những vấn đề 
về thể chế Nhà nước. Việc ban hành Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (Khóa VI) về Tên 
nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca là lựa chọn hợp lý, trình và thông qua tại một kỳ 
họp. Nội dung của Nghị quyết này điều chỉnh những vấn đề mang tầm hiến định, đã được 
chuyển tải vào các Hiến pháp năm 1980, 1992 và 2013. 

Sau này, trong quá trình xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng có ý 
kiến bàn về tính hiệu lực của Nghị quyết do Quốc hội ban hành. Tuy nhiên, xét từ góc độ quyền 
lực Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội không phải là lời kêu gọi mà luôn có giá trị như một 
đạo luật, được thi hành thống nhất trong cả nước. Tất cả các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư 
pháp và công dân đều phải có hành động phù hợp với sự điều chỉnh về thể chế Nhà nước trong 
Nghị quyết của Quốc hội. 

Hài hòa giữa kế thừa và phát triển 
Thứ ba, các quyết định của Quốc hội liên quan đến thể chế Nhà nước luôn phải kết hợp 

hài hòa giữa các yếu tố kế thừa và phát triển. Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội (Khóa VI) 
về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca thể hiện tính kế thừa tư tưởng Hiến pháp 
năm 1946 ở những nội dung về Quốc ca, Quốc kỳ, Thủ đô. Những thành tố này đã trở thành 
niềm kiêu hãnh của mỗi người Việt Nam, là động lực tinh thần to lớn thúc đẩy hành động yêu 
nước trong mọi hoàn cảnh. Nghị quyết này còn mang tính đột phá ở việc đặt tên nước - Quốc 
hiệu là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhằm khẳng định con đường đi lên của cách 
mạng trong thời kỳ mới. Vấn đề này tiếp tục được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị của 
Đảng “đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Sự kết 
hợp hài hòa giữa các yếu tố kế thừa và phát triển đã làm cho sức sống của Nghị quyết còn mãi 
với thời gian. Mọi ý tưởng lập pháp xa rời nguyên tắc này đều không đạt được như mong muốn 
(như việc thành lập Ban Vận động sáng tác quốc ca mới hoặc thí điểm không tổ chức Hội đồng 
Nhân dân quận, huyện, phường ở một số địa phương).    



“Quốc hội Việt Nam - 70 năm vinh quang một chặng đường”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 01/2016 13 

Thứ tư, Quốc hội có thể quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước bằng những 
quyết định mang tính pháp lý ngắn gọn, súc tích. Dung lượng Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, 
Quốc hội (Khóa VI) về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca chỉ gồm 122 từ, bao 
hàm 5 vấn đề lớn mang tầm hiến định nhưng sống mãi với thời gian, được chuyển tải vào các 
Hiến pháp năm 1980, 1992 và 2013. Trong hoạt động lập pháp ở Quốc hội hiện nay đang xuất 
hiện xu thế ban hành những đạo luật đồ sộ, nhiều chương, nhiều điều nhưng lại phải sửa đổi, bổ 
sung nhiều lần, có đạo luật chưa có hiệu lực đã phải sửa đổi. Đã đến lúc phải suy nghĩ lại để ban 
hành những đạo luật có dung lượng hợp lý hơn, không nên sử dụng nhiều từ mang tính “đại 
ngôn” mà cần coi trọng chất lượng của luật để bảo đảm tính ổn định của các quan hệ xã hội, coi 
trọng nhu cầu thiết thực của người dân. 

 

    TS. Phạm Văn Hùng 
 (daibieunhandan.vn - Ngày 05/11/2015) 

 

 
 
 
 
 
 

QU C H I VI T NAM QUA CÁC TH I KỲ 
 

QUỐC HỘI KHÓA I (1946 - 1960) 
 

Quốc hội (Khóa I) là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, là mốc đánh dấu 
bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước Việt Nam mới. Quốc hội ra đời trong 
hoàn cảnh cuộc đấu tranh quyết liệt giành và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sự ra đời 
của Quốc hội vừa là thành quả vừa là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp đấu tranh cách mạng. 
Quốc hội (Khóa I) là Quốc hội của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn kết 
toàn dân. Trong điều kiện cả nước vừa phải hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc vừa phải 
từng bước thực hiện cải cách dân chủ, Quốc hội (Khóa I) đã góp phần quan trọng vào cuộc 
kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, đưa miền 
Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến 
tới thống nhất đất nước. Quốc hội đã thông qua danh sách Chính phủ đầu tiên của Nhà nước 
Việt Nam độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, thông qua hai bản Hiến pháp của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có bản Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên 
mở ra tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhiệm 
kỳ hoạt động của Quốc hội (Khóa I) kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960, là do trong điều 
kiện đấu tranh cách mạng (kháng chiến chống Pháp, đấu tranh chống Mỹ và ngụy quyền Sài 
Gòn), đất nước bị chia cắt, nên không thể tổ chức được một cuộc bầu cử trên cả nước để bầu 
Quốc hội khóa mới. 

 

QUỐC HỘI KHÓA II (1960 - 1964) 
 

Quốc hội (Khóa II) là Quốc hội hoạt động hoàn toàn trong thời kỳ đất nước bị chia cắt, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay), nhân dân 
Việt Nam thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và tiến hành sự nghiệp xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa: Miền Bắc bắt đầu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và cùng miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hoạt 

 

Quốc hội Việt Nam  
qua các thời kỳ lịch sử  
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động của Quốc hội (Khóa II) đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
và khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng ở miền Nam; đã thực thi 
những chính sách về dân chủ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong điều 
kiện cực kỳ khó khăn; góp phần bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của chính quyền Nhà nước trong 
sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng đất nước ở miền Nam và đấu 
tranh thống nhất Tổ quốc. 
 

QUỐC HỘI KHÓA III (1964 - 1971) 
 

Quốc hội (Khóa III), được tổ chức theo Hiến pháp năm 1960, là Quốc hội của thời kỳ đất 
nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước “tất cả cho tiền tuyến, 
tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược”. Miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; 
miền Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng. Cao trào thi đua yêu nước dâng lên mạnh mẽ 
chưa từng có. Hoạt động Quốc hội đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ khôi 
phục và xây dựng kinh tế ở miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền 
Nam. Quốc hội đã có những quyết sách phù hợp về dân chủ, quan tâm đến lợi ích nhiều mặt, 
hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của chính quyền 
Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, tiến 
tới thống nhất đất nước. Nhiệm kỳ của Quốc hội (Khóa III) kéo dài từ tháng 6/1964 đến tháng 
6/1971 là do hoàn cảnh có chiến tranh diễn ra trên phạm vi cả nước. 

 

QUỐC HỘI KHÓA IV (1971 - 1975) 
 

Quốc hội (Khóa IV) đã tiếp tục động viên quân và dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
cách mạng; ở miền Nam tăng cường đấu tranh giải phóng dân tộc, ở miền Bắc kiên trì bảo vệ và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, động viên sức người sức 
của cho tiền tuyến lớn đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Sau khi Hiệp định Pa-ri về 
Việt Nam được ký kết, Quốc hội đã thông qua những biện pháp đấu tranh để bảo đảm thi hành 
nghiêm chỉnh Hiệp định. Đồng thời, Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng của Nhà 
nước nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, 
phát triển văn hóa, ổn định đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng; tiếp tục sự nghiệp xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng đồng bào miền Nam hoàn 
thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quốc hội (Khóa IV) là 
Quốc hội chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên trì và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, là Quốc 
hội khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, chuẩn bị đưa đất nước tiến vào 
thời kỳ mới. 

 

QUỐC HỘI KHÓA V (1975 - 1976) 
 

Quốc hội (Khóa V) được bầu trong không khí vui mừng, phấn khởi, đất nước sạch bóng 
quân xâm lược, nhân dân ta hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Quốc hội (Khóa V), bắt đầu 
nhiệm kỳ giữa lúc nhân dân ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cả nước thống nhất tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Quốc hội (Khóa V) là Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước 
“đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội (Khóa V) 
thể hiện đầy đủ bản chất là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của khối đại đoàn kết toàn 
dân mà nòng cốt là liên minh công nông. Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, văn 
hóa, động viên nhân dân thi đua xây dựng đất nước, củng cố lực lượng quốc phòng. Quốc hội 
nhất trí phê chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, thể hiện ý chí 
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mạnh mẽ, nguyện vọng thiết tha và sự nhất trí cao của toàn dân tộc về vấn đề thống nhất Tổ 
quốc trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Quốc hội quyết định kế hoạch Nhà nước năm 1976, năm thứ nhất của kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai, mở đầu thời kỳ xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa. Quốc hội (Khóa V) là Quốc hội ngắn nhất, từ tháng 4/1975 đến tháng 4/1976, vì 
đã rút ngắn nhiệm kỳ để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của đất nước thống 
nhất. 

 

QUỐC HỘI KHÓA VI (1976 - 1981) 
 

Trong điều kiện đất nước thống nhất, sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại là tổ chức 
thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước - Quốc hội (Khóa VI). Quốc 
hội đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; 
quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất; quyết định xây dựng 
Hiến pháp, về cơ cấu lãnh đạo của Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới, bầu các cơ quan đó để 
điều hành công việc chung của cả nước. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 
về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới. Quốc 
hội quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam; quyết định khóa Quốc hội được bầu trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 25/4/1976 
là Quốc hội (Khóa VI) Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; quyết định chính thức đặt 
tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam mở ra cho bước phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước. 
Quốc hội (Khóa VI) đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền 
mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện 
hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội (Khóa 
VI) đã thông qua Hiến pháp năm 1980. 

 

QUỐC HỘI KHÓA VII (1981 - 1987) 
 

Quốc hội (Khóa VII), được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980. Quốc 
hội đã phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nhân dân trong việc củng cố 
và hoàn thiện chế độ làm chủ tập thể; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa 
Hiến pháp, từng bước xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo tiền đề để Nhà nước 
thực hiện quản lý mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội theo đúng Hiến pháp và pháp 
luật. Quốc hội đã thông qua một số luật quan trọng như: Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng 
Nhà nước, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Quốc hội (Khóa VII), là Quốc hội của thời kỳ bắt 
đầu công cuộc đổi mới, đã đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát và việc 
quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước. Xác 
định nguyên tắc, phương hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 

QUỐC HỘI KHÓA VIII (1987 - 1992) 
 

Quốc hội (Khóa VIII) được bầu ra và hoạt động trong giai đoạn bước ngoặt của đất 
nước, có trách nhiệm to lớn góp phần thực hiện công cuộc đổi mới. Hoạt động lập hiến của 
Quốc hội (Khóa VIII) có nhiều thành tựu với 2 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1980. Tại 
kỳ họp lần thứ 11, tháng 4/1992, Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời 
kỳ đổi mới, phù hợp với thực tế của đất nước và xu thế tiến bộ của thời đại trên cơ sở điều kiện, 
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hoàn cảnh, đặc điểm của Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về trình độ lập hiến của nước ta. 
Quốc hội đã thực hiện sứ mệnh cao cả mở đường cho công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta về 
mặt Nhà nước. Tiến hành  đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện chức năng, 
quyền hạn, nhiệm vụ do Hiến pháp quy định: Lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định, các vấn 
đề trọng đại về quốc kế, dân sinh, về đối nội và đối ngoại, trong đó đặc biệt là hoạt động lập 
hiến và lập pháp. Trong nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa VIII) nước ta đã đạt được những thành tựu 
quan trọng:  Kinh tế phát triển, văn hóa giáo dục đạt được nhiều kết quả tốt. Việc xây dựng và 
tăng cường Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân có bước phát triển mới; quan hệ 
đối ngoại được mở rộng; quốc phòng an ninh được củng cố. 

 

QUỐC HỘI KHÓA IX (1992 - 1997) 
 

Quốc hội (Khóa IX) được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1992. Quốc 
hội (Khóa IX) đã tiến hành đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ về lập pháp, về giám sát và về quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, 
bảo đảm cho công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, đưa đất nước bước vào thời 
kỳ phát triển mới. Quốc hội (Khóa IX) tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh và chiến lược ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội của Đảng được đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI và được Đại hội 
Đảng lần thứ VII khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sâu sắc và toàn diện. Quốc 
hội đã phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền Việt Nam thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

 

QUỐC HỘI KHÓA X (1997 - 2002) 
 

Quốc hội (Khóa X) là Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Quốc hội (Khóa X) có trọng trách tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh và chiến lược của 
Đảng; cụ thể hóa đường lối chính sách mà Đại hội Đảng lần thứ VIII và lần thứ IX đề ra. Trong 
5 năm qua, Quốc hội (Khóa X) tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức của Quốc hội và đổi 
mới hoạt động lập pháp: Phân định phạm vi thẩm quyền lập pháp của Quốc hội, lập và quyết 
định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đổi mới thủ tục, trình tự ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và 
Đại hội lần thứ IX của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các luật, pháp 
lệnh Quốc hội thông qua đều đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết 
vấn đề bức xúc của cuộc sống và công cuộc phát triển của đất nước, đảm bảo tính đồng bộ, hợp 
hiến, hợp pháp. Quốc hội đã chú trọng xây dựng và ban hành các luật, pháp lệnh về lĩnh vực 
kinh tế, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế. Quốc hội 
(Khóa X) tiến hành giám sát khá toàn diện việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết của 
Quốc hội về nhiệm vụ 5 năm, nhiệm vụ hàng năm và nhiều vấn đề quan trọng khác: Quốc hội 
đã thực hiện hình thức giám sát đi sâu khảo sát theo chuyên đề; kết hợp giữa việc giám sát tại 
kỳ họp với các hoạt động giám sát trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; giữa việc nghe báo 
cáo với việc cử đoàn đi địa phương, cơ sở làm việc với các bộ, ngành, tổng công ty, nên hiệu 
quả hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. Quốc hội đã xem xét, quyết định những chính 
sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước 
những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và 
các hoạt động khác của công dân; dự toán ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà 
nước. Quốc hội (Khóa X) đã đóng góp vào thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong việc thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của  đất nước; thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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QUỐC HỘI KHÓA XI (2002 - 2007) 
 

Quốc hội (Khóa XI) là Quốc hội đầu tiên trong thiên niên kỷ mới. Nhiệm kỳ Quốc hội 
(Khóa XI) diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước được triển khai toàn diện, mạnh 
mẽ nhằm thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XI) đã để lại dấu ấn đậm nét về hoạt động lập pháp với sự 
tiến bộ cả về chất lượng và số lượng các dự án luật thông qua. Giám sát tối cao các hoạt động 
của Nhà nước có hiệu lực và hiệu quả hơn; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày 
càng chính xác và thực chất hơn. 

                 (haugiang.gov.vn) 
 

QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XII (2007 - 2011) 
 

- Bầu cử ngày 20 tháng 5 năm 2007 
- Tổng số đại biểu: 493 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Trung ương: 31,03% 
+ Địa phương: 68,97% 
+ Dân tộc thiểu số: 17,65% 
+ Phụ nữ: 25,76% 
+ Đại biểu Khóa XI tái cử: 27,59% 
+ Đại biểu tự ứng cử: 0,20% 
+ Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 13,79% 
+ Đại biểu có trình độ trên đại học và đại học: 95,94% 
+ Đại biểu thuộc khối doanh nghiệp: 4,26%                   
+ Tôn giáo: 2,84% 
Đây là khóa Quốc hội tiếp tục đổi mới theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu 

quả. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội (Khóa XII) diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ 5 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến tổ chức và 
hoạt động của bộ máy Nhà nước. Với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, các đại 
biểu Quốc hội đã thảo luận dân chủ bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 18 thành viên do 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch, 4 phó chủ tịch, 13 ủy viên. Quốc hội thành lập Hội 
đồng quốc phòng và an ninh; thành lập Hội đồng dân tộc và 9 ủy ban của Quốc hội: Ủy ban 
pháp luật, Ủy ban tư pháp, Ủy ban kinh tế, Ủy ban tài chính và ngân sách, Ủy ban văn hóa, giáo 
dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Ủy ban về các vấn đề xã hội; Ủy ban khoa học, công 
nghệ và môi trường; Ủy ban quốc phòng và an ninh, Ủy ban đối ngoại. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập 3 cơ quan chuyên môn trực thuộc, đó là: Ban 
công tác đại biểu, Ban dân nguyện và Viện nghiên cứu lập pháp. 

So với nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XI), số lượng các ủy ban của Quốc hội (Khóa XII) tăng 
lên với việc Quốc hội thành lập mới Ủy ban tư pháp và Ủy ban tài chính và ngân sách trên cơ sở 
Ủy ban pháp luật và Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội (Khóa XI). Số lượng đại biểu 
Quốc hội hoạt động chuyên trách cũng được tăng cường với 145 đại biểu, chiếm 29,41% tổng 
số đại biểu Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy 
của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. 
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Nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XII) hoạt động 4 năm (2007 - 2011), trong bối cảnh vừa có 
những thuận lợi cơ bản, vừa có những khó khăn thách thức. Mặc dù quỹ thời gian hoạt động ít 
hơn so với nhiệm kỳ (Khóa XI), nhưng những kết quả đạt được của Quốc hội (Khóa XII) là 
đáng ghi nhận. Điểm đáng lưu ý, hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội ngày 
càng dân chủ, thiết thực và hiệu quả, có nhiều đổi mới. Những kết quả đó thể hiện trên tất cả 
các lĩnh vực, nhưng rõ nét nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát chuyên đề, chất 
vấn, trả lời chất vấn, quyết định nhiều vấn đến quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà 
nước, công trình quan trọng quốc gia và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại. 

- Về hoạt động lập pháp: 
Với sự phấn đấu nỗ lực, không ngừng đổi mới, trong 4 năm, Quốc hội (Khóa XII) đã 

thông qua được 68 luật, 12 nghị quyết; Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 13 pháp lệnh và 7 
nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Các văn bản pháp luật được ban hành bảo đảm tính hợp 
hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và điều hành kinh tế- xã 
hội của đất nước. 

Nội dung các đạo luật điều chỉnh bao gồm hầu hết các lĩnh vực, từ quy trình, thủ tục ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đến các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa 
học, công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tổ chức bộ máy Nhà nước, hành 
chính, dân sự, hình sự, tư pháp, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quản lý nợ công; trưng mua, 
trưng dụng tài sản; thuế sử dụng đất nông nghiệp, tài nguyên, thu nhập cá nhân... Đồng thời, 
quan tâm sửa đổi, bổ sung kịp thời một số chế định pháp luật không còn phù hợp thuộc các lĩnh 
vực: Ngân hàng; tín dụng; thuế; đầu tư xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng; quốc tịch; 
giao thông đường bộ; xuất bản; sở hữu trí tuệ,... để đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển kinh tế, 
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Quy trình lập pháp tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng, tăng 
tính chủ động, cụ thể trong văn bản pháp luật. Một số khâu trong quy trình lập pháp đã có sự 
thay đổi, bảo đảm khoa học, dân chủ và chặt chẽ hơn. Việc điều chỉnh thời điểm thông qua 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và linh hoạt giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
sửa đổi, bổ sung khi cần thiết và báo cáo Quốc hội; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì chỉ 
đạo việc tiếp thu, chỉnh lý dự án trình Quốc hội thông qua, đã tạo điều kiện có thêm thời gian và 
chủ động hơn trong chuẩn bị, xây dựng và hoàn thiện văn bản. Việc quy định vấn đề lồng ghép 
giới trong quy trình lập pháp là một bước tiến bộ, phù hợp với xu hướng của thế giới. 

Công tác thẩm tra dự án luật, pháp lệnh được tiến hành tích cực, có sự phân công rõ ràng 
cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Các cơ quan của Quốc hội đã chủ động nghiên cứu, khảo sát 
thực tế, tham khảo, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, các chuyên gia, 
nhà khoa học, ý kiến của cử tri… Vì vậy, các báo cáo thẩm tra bảo đảm chất lượng, thể hiện rõ 
chính kiến, có tính phản biện cao, có cơ sở khoa học và thực tiễn hơn. Công tác chỉnh lý, hoàn 
thiện văn bản trước khi trình Quốc hội thông qua được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện nghiêm túc, thận trọng. 

Các đoàn đại biểu Quốc hội đã có nhiều hình thức thảo luận, tổ chức lấy ý kiến đóng góp 
của các cơ quan, tổ chức hữu quan và cá nhân ở địa phương vào các dự án luật. Các vị đại biểu 
Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực đóng góp ý kiến để 
nâng cao chất lượng văn bản ban hành. 

Việc công khai dự thảo văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các 
trang thông tin điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp kịp thời nắm bắt được dự kiến những thay đổi về chính sách, pháp luật để đóng góp ý 
kiến xây dựng văn bản và chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện sau này. 
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- Về hoạt động giám sát: 
Hoạt động giám sát được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là 

chất vấn và giám sát chuyên đề. Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện và có các kiến nghị 
nhằm điều chỉnh, bổ sung, phát huy tính tích cực, giảm thiểu những hệ lụy nẩy sinh từ chính 
sách; chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nội 
dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, bao quát hầu hết các lĩnh 
vực. Đặc biệt, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao sáu chuyên đề và ra nghị quyết nêu rõ yêu 
cầu, nhiệm vụ cụ thể mà Chính phủ, các cơ quan liên quan phải tập trung thực hiện, trong đó, có 
nội dung được giám sát hai lần như đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, 
ngành, địa phương. 

Chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được cải tiến mạnh mẽ theo hướng tập trung hơn, 
thực chất hơn, phản ánh sát thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, làm rõ thêm tình 
hình, nguyên nhân, chỉ ra trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chủ trương, chính 
sách của Đảng và nghị quyết của Quốc hội. Cách thức tiến hành chất vấn được cải tiến theo 
nhóm vấn đề với sự tham gia của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và nhiều bộ trưởng, 
trưởng ngành; tăng thời gian đối thoại, tạo không khí cởi mở, thẳng thắn. Sau chất vấn, các cá 
nhân và cơ quan có liên quan đã nghiêm túc xem xét những vấn đề đại biểu nêu lên, như rà soát 
quy hoạch, quản lý cấp phép sân golf; điều hành thu mua xuất khẩu gạo; xây dựng một số công 
trình thủy điện vừa và nhỏ; quản lý thị trường ngoại hối, thị trường vàng; chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, chính sách đối với người có công... Việc theo dõi thực hiện lời hứa của người trả lời 
chất vấn được thực hiện thường xuyên hơn. Thực tế cho thấy, hoạt động giám sát chuyên đề và 
chất vấn thời gian qua đã góp phần tích cực giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra, có tác 
động thiết thực trong thực tế, thúc đẩy các cơ quan Nhà nước khắc phục những thiếu sót, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Những điểm mới là Quốc hội đã ra nghị quyết về chất vấn 
và trả lời chất vấn; xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát giải 
quyết kiến nghị của cử tri. Việc làm này đã tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm, củng cố 
thêm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia vào 
hoạt động quản lý Nhà nước. Đồng thời là căn cứ để đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn, làm rõ 
trách nhiệm của các bộ trưởng, trưởng ngành, nhất là những vấn đề đã hứa trước Quốc hội và cử 
tri. 

Hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của 
Quốc hội được tiến hành tích cực, chủ động trên các lĩnh vực được phân công phụ trách; có 
nhiều đổi mới về nội dung và hình thức giám sát, có sự kết hợp giữa giám sát chuyên đề và 
giám sát thường xuyên; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoạt động giám sát chặt chẽ 
hơn. Chất lượng thẩm tra các báo cáo, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo... ngày càng được nâng cao. Việc tổ chức chất vấn tại phiên họp Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội và tổ chức hoạt động giải trình tại Hội đồng, Uỷ ban của Quốc hội là 
điểm mới trong nhiệm kỳ này, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Các nhận định, đánh 
giá trong báo cáo giám sát đã phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn, nêu rõ những 
kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp 
luật, những yếu kém trong quản lý, điều hành. Các đề xuất, kiến nghị trong báo cáo giám sát cụ 
thể, có tính khả thi và tạo được sự đồng thuận cao đã có tác dụng tích cực cho các hoạt động 
giám sát tối cao của Quốc hội tại kỳ họp cũng như trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật 
thuộc lĩnh vực Hội đồng, Ủy ban phụ trách. 

Các đoàn đại biểu Quốc hội đã có nhiều cố gắng trong tiến hành hoạt động giám sát tại 
địa phương. Qua giám sát, nhiều kiến nghị có chất lượng đã được các bộ, ngành, cơ quan hữu 
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quan ở Trung ương và địa phương xem xét giải quyết. Đồng thời, đã phối hợp tốt trong việc 
giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của Quốc hội, các cơ quan của của Quốc hội. 
Nhiều vị đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, 
qua đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đại biểu nhân dân. 

- Về việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: 
Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng có chất lượng, đáp ứng 

đúng yêu cầu của thực tiễn vì lợi ích của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân 
dân. 

Trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới tác động 
bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí 
tuệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; thảo luận, tranh luận thẳng thắn và đề ra những giải 
pháp phù hợp, góp phần làm chuyển biến tình hình, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước. 
Các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; về ưu tiên kiềm 
chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu duy trì tăng trưởng hợp 
lý; về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu chủ yếu (tốc độ tăng trưởng kinh tế, kim 
ngạch xuất khẩu, tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước…); phát hành trái phiếu Chính phủ để tập 
trung xây dựng những công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế… phù hợp với tình hình 
thực tế, đã góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành khắc phục khó khăn thách thức, đạt và 
vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Thực tế đã chứng minh, những điều chỉnh đó là cần thiết, đúng đắn và kịp thời, thể hiện 
bước tiến mới về năng lực lãnh đạo, trình độ dự báo, khả năng phản ứng chính sách và bản lĩnh 
vững vàng của Đảng và Nhà nước ta. 

Các nghị quyết về ngân sách ngày càng được nâng cao về chất lượng, góp phần giữ vững 
các cân đối vĩ mô, cân đối ngân sách Nhà nước một cách tích cực; đẩy mạnh sự phân công, 
phân cấp, tạo sự chuyển biến quan trọng, chủ động trong quản lý, điều hành ngân sách Nhà 
nước. Đồng thời, bảo đảm những điều kiện vật chất để xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát 
sinh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là trong quản lý, điều hành ngân sách Nhà 
nước. 

Các quyết định về chủ trương đầu tư dự án thủy điện, điện hạt nhân; về rút ngắn nhiệm 
kỳ Quốc hội; kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân; điều chỉnh địa giới hành chính; thí điểm 
không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường…; về chưa đầu tư dự án xây dựng 
đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; về bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm 
nhân sự cấp cao của Nhà nước..., đều được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm 
quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, gắn với việc thực hiện chức năng giám sát, nhất là quy 
trình thông qua các vấn đề kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. 

- Về hoạt động đối ngoại: 
Trong nhiệm kỳ Khóa XII, Quốc hội đã tăng cường đối ngoại song phương, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước trong khu vực 
và thế giới. Củng cố, phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN và Đông 
Bắc Á, đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ, nghị viện châu Âu, nghị viện nhiều nước thuộc liên 
minh châu Âu, đưa các mối quan hệ này đi vào thực chất, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; 
khai thông và phát triển quan hệ với nghị viện nhiều nước thuộc khu vực châu Phi và các nước 
Trung, Nam Mỹ theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước ta; quan tâm đẩy mạnh và củng 
cố quan hệ truyền thống với các nước Trung và Đông Âu, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại đa phương trên các diễn đàn khu vực và thế 
giới như Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn nghị viện 
châu Á - Thái Bình Dương, Liên minh nghị viện thế giới, Liên minh nghị viện Cộng đồng Pháp 
ngữ, Hội nghị đối tác nghị viện Á - Âu. Tham gia đóng góp tích cực vào các diễn đàn, chủ động 
đề xuất các sáng kiến, những khuyến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác có hiệu quả của các tổ chức 
này; một số sáng kiến được nghị viện các nước tán thành và đưa vào Nghị quyết của Đại hội 
đồng. Đặc biệt, việc Quốc hội nước ta đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và tổ chức thành công Đại 
hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 31; được bầu làm Phó Chủ tịch 
Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới nhiệm kỳ 2010 - 2011; đảm nhận cương vị Chủ tịch 
Nhóm ASEAN+3 đã đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của ngoại giao nghị viện Việt Nam, 
góp phần thiết thực vào tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta. 

Thông qua con đường ngoại giao nghị viện, các đoàn của Quốc hội Việt Nam đã trực 
tiếp tham gia đối thoại nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến dân chủ, nhân quyền, dân 
tộc, tôn giáo, những xung đột về quan hệ thương mại và đã thu được những kết quả tích cực. 
Công tác tuyên truyền đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần vào việc thông tin, quảng bá hình 
ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế; phát triển các quan hệ kinh tế và nâng cao vai trò, vị thế 
của nước ta nói chung, Quốc hội nói riêng trên trường quốc tế. 

 

QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XIII (2011 - 2016) 
 

- Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 
- Tổng số đại biểu: 500 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Trung ương: 33,40% 
+ Địa phương: 66,60% 
+ Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu: 66,60% 
+ Dân tộc thiểu số: 15,60% 
+ Phụ nữ: 24,40% 
+ Đại biểu ngoài Đảng: 8,40% 
+ Đại biểu Khóa XII tái cử: 33,40% 
+ Đại biểu tự ứng cử: 0,80% 
+ Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 12,40% 
+ Đại biểu có trình độ trên đại học: 45,80% 
+ Đại biểu có trình độ đại học: 52,40%% 
+ Đại biểu thuộc khối doanh nghiệp: 4,26%                  
+ Tôn giáo: 2,84% 
Đây là lần đầu tiên cử tri cả nước với trách nhiệm và lòng yêu nước nồng nàn đã tích cực 

tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (Khóa XIII) và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trong cùng một ngày với quy mô lớn. Cuộc bầu cử đã thành công tốt 
đẹp với 99,51% cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Kết quả này đã khẳng định bước tiến mới trong quá trình sinh hoạt dân chủ của 
nước ta, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, sự gắn bó và niềm 
tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. 

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 17 thành viên do 
đồng chí Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 12 ủy viên. Sau đó, tại kỳ họp 6, 
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Quốc hội (Khóa XIII), Quốc hội đã bầu bổ sung thêm 1 ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, nâng số thành viên của cơ quan này lên thành 18 thành viên. 

Quốc hội cũng đã thành lập Hội đồng quốc phòng và an ninh; thành lập Hội đồng dân tộc 
và 9 ủy ban của Quốc hội gồm: Ủy ban pháp luật, Ủy ban tư pháp, Ủy ban kinh tế, Ủy ban tài 
chính và ngân sách, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Ủy ban về 
các vấn đề xã hội; Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường; Ủy ban quốc phòng và an ninh, 
Ủy ban đối ngoại. 

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn duy trì 3 cơ quan chuyên môn trực thuộc, đó 
là: Ban công tác đại biểu, Ban dân nguyện và Viện nghiên cứu lập pháp. 

Được bầu ra và hoạt động trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận 
lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, Quốc hội (Khóa XIII) có vinh dự và trách 
nhiệm lớn trong việc kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của Quốc hội các 
khóa trước, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và thực tiễn sinh động của cuộc sống, thực 
hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên Quốc hội cùng nhân dân cả nước thực hiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bổ sung, phát 
triển tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 11 năm 2011. 

Đến tháng 10 năm 2015, Quốc hội (Khóa XIII) đã trải qua 9 kỳ họp với nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận, trong đó có những điểm nổi bật như sau: 

- Về hoạt động lập hiến, lập pháp: 
Thành tựu lớn nhất trong hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội trong nhiệm kỳ này 

là việc Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vào 
ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội (Khóa XIII) đã biểu quyết thông qua 
toàn văn Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), với 486 đại 
biểu, tương đương 97,59% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. 

Bản Hiến pháp gồm 11 chương, 120 điều, thể hiện nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ 
thuật lập hiến; bố cục hợp lý, chặt chẽ và khoa học, bảo đảm các quy định của Hiến pháp đúng 
tầm là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, có tính ổn định lâu dài. 

Đây là bản Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, tạo ra khuôn khổ pháp lý vững 
chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội trên nền tảng dân chủ, pháp quyền và tạo ra động 
lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc 
tế, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (được 
bổ sung, phát triển vào năm 2011). Hiến pháp năm 2013 cũng thể hiện rõ tinh thần đề cao vai 
trò làm chủ của nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả quyền lực Nhà 
nước thuộc về nhân dân. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao 
và được đưa lên vị trí trang trọng hàng đầu trong Hiến pháp 2013. Đó vừa là sự kế thừa Hiến 
pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban soạn thảo; vừa thể hiện nhận thức 
mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao 
nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. 
Hiến pháp cũng khẳng định các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; xác định các nguyên tắc cơ 
bản để hoàn thiện, đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước; bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm 
soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước; giao cho Quốc hội, Chính phủ, tòa án nhân dân, 
viện kiểm sát nhân dân, các cấp chính quyền địa phương đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm 
trong việc quản lý đất nước. 

Đặc biệt, quá trình xây dựng Hiến pháp đã có sự tham gia, đóng góp ý kiến rộng rãi của 
các tầng lớp quần chúng nhân dân. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được công bố rộng 
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rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân. Các cơ quan, tổ chức, địa 
phương, các cơ quan thông tin đại chúng đã tổ chức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân một 
cách khẩn trương, đồng bộ, dân chủ, rộng khắp. Kết quả đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý 
của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ 
chức. Điều đó cho thấy bản Hiến pháp được thông qua lần này là kết quả của một quá trình làm 
việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các đại biểu Quốc hội, của đồng bào cử tri ở trong nước và 
ngoài nước, của các đơn vị, các ngành, các cấp và của cả hệ thống chính trị. Hiến pháp đã kết 
tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân, thể hiện tinh thần đổi mới vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, Quốc hội đã tích cực thực hiện hoạt động 
lập pháp, thể chế hóa kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, từng bước xây 
dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo ra khung pháp lý cho việc hình thành và hoàn thiện nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho đến hết kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015), 
Quốc hội (Khóa XIII) đã thông qua được 85 văn bản luật, bộ luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã thông qua được 10 văn bản pháp lệnh. Nhiệm kỳ này cũng đã đánh dấu kỷ lục số lượng văn 
bản luật, nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua tại một kỳ họp. Đó 
là vào kỳ họp thứ 9, Quốc hội (Khóa XIII) vừa qua, Quốc đã thông qua 11 văn bản luật và 1 
nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. 

Từ nay đến hết nhiệm kỳ (Khóa XIII), Quốc hội cùng Chính phủ và các cơ quan Nhà 
nước khác tiếp tục khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật 
bảo đảm phù hợp với quy định, tinh thần của Hiến pháp mới. Theo kế hoạch tổ chức triển khai 
thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến có 89 dự án luật, pháp lệnh cần 
phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, tập trung cao điểm vào các năm 2014 - 2016, bao 
gồm 4 nhóm dự án luật, pháp lệnh về: Tổ chức bộ máy Nhà nước và các thiết chế trong hệ 
thống chính trị; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Kinh tế, xã hội, văn 
hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh. Cho 
đến nay (tháng 9 năm 2015), về cơ bản Quốc hội đã hoàn thành việc xây dựng các đạo luật về tổ 
chức bộ máy Nhà nước và các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo quy định của Hiến pháp 
mới, với tinh thần tôn trọng Nhà nước pháp quyền, nền dân chủ nhân dân. 

Quốc hội cũng đã dành sự quan tâm thích đáng trong thảo luận, cho ý kiến về các dự án 
Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ Luật hình sự (sửa đổi), Bộ Luật 
tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra 
hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Trưng cầu ý dân và một số luật khác nhằm tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống văn bản pháp luật về tư pháp theo quy định của Hiến pháp, định hướng cải cách 
tư pháp; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường... 

- Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: 
Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa 

XIII) ngày càng có chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn vì lợi ích của quốc gia, phù 
hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Vào những năm đầu của nhiệm kỳ, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khó 
khăn do chịu tác động của những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới cũng như 
những bất ổn trong cấu trúc kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, cùng với Chính phủ 
thảo luận để đề ra những giải pháp vượt qua khó khăn, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước. 
Cụ thể, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm 
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tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; thảo luận về đề án tái cơ cấu nền kinh tế; quyết 
định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; chương trình mục tiêu quốc gia, kế 
hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn 
trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015... 

Đặc biệt, trong điều kiện ngân sách khó khăn, Quốc hội đã quyết định giảm các khoản 
chi tiêu chưa thật cần thiết và kém hiệu quả; bố trí vốn bảo đảm tỷ lệ chi cho các ngành, lĩnh 
vực quan trọng, cấp thiết; có nhiều giải pháp quyết liệt để cân đối thu - chi ngân sách Nhà nước, 
bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phục hồi và 
tạo đà tăng trưởng cho những năm sau, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân. 

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã có những quyết định quan trọng về kế hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2011 - 2015, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020; về công tác quản lý quy 
hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; về điều chỉnh một số nội dung 
và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí 
Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11. 

Quốc hội cũng đã thảo luận, cân nhắc thận trọng và tiếp tục khẳng định sự cần thiết, tính 
đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; coi đây là dự 
án quan trọng đặc biệt quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng 
động lực phát triển phía Nam và cả nước. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ 
trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giao Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo 
cáo khả thi, tiến hành các công việc cần thiết để triển khai dự án và hàng năm báo cáo Quốc hội 
kết quả thực hiện. 

- Về hoạt động giám sát: 
Trong nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XIII), Quốc hội đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả của hoạt động giám sát. Đặc biệt, hoạt động giám sát tối cao theo chuyên đề đã 
được tập trung vào những vấn đề bức xúc và cấp thiết của cuộc sống như về việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về bảo hiểm y tế; việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo; việc thi hành 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho 
đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh 
nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng; về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về 
hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng 
hình sự theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả thảo luận của các đại biểu Quốc hội, 
Quốc hội đã ban hành nghị quyết về kết quả giám sát, qua đó nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 
mà Chính phủ, các cơ quan liên quan phải tập trung thực hiện. 

Việc tiến hành các phiên chất vấn của Quốc hội tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo 
hướng bảo đảm dân chủ, công khai, trách nhiệm, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần xây 
dựng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, tại một số kỳ họp Quốc hội, trước khi tiến hành phiên họp 
chất vấn, trả lời chất vấn, Quốc hội đã tiến hành xem xét, thảo luận về báo cáo việc thực hiện 
các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Trong quá trình chất vấn và trả lời 
chất vấn, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi thẳng thắn, đúng trọng tâm, tập trung vào những vấn 
đề lớn được cử tri cả nước quan tâm. Các vị bộ trưởng, trưởng ngành cơ bản giải đáp được các 
vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu ra và với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân đã đưa ra được 
một số giải pháp cụ thể để khắc phục tình hình. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của 
Quốc hội đã đề ra nhiều yêu cầu, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên 



“Quốc hội Việt Nam - 70 năm vinh quang một chặng đường”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 01/2016 25 

Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục có những giải pháp tích cực 
để thực hiện trách nhiệm trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. 

Nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XIII) cũng đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên 
trong lịch sử hoạt động của mình, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người 
giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một 
cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong nghị 
quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Toàn bộ quy trình lấy 
phiếu tín nhiệm được làm một cách dân chủ, công khai, minh bạch để công luận và đồng bào, 
cử tri cả nước theo dõi, giám sát. Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu Quốc hội đã dành 
thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, 
công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín 
nhiệm của Quốc hội đã phản ánh chân thực tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại và các hoạt động tư pháp của đất nước và cũng là nguồn thông tin, đánh giá để giúp cho 
từng vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, 
rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. 

- Về hoạt động đối ngoại: 
Nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XIII) cũng đánh dấu sự thành công vượt bậc trong hoạt động 

đối ngoại của Quốc hội. Việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng lần thứ 132 của Liên minh nghị 
viện thế giới tại Hà Nội trong tháng 3 năm 2015 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử 
ngoại giao hết sức to lớn, thể hiện tinh thần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng của 
Quốc hội nước ta, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Đây là hội nghị quốc tế đa phương có quy mô và sức ảnh hưởng lớn nhất mà Việt Nam 
đăng cai tổ chức với sự tham gia của gần 2.000 khách quốc tế, trong đó có khoảng 100 lãnh đạo 
nghị viện các nước trên thế giới. Chủ tịch và Tổng Thư ký IPU đều cho rằng, đây là một trong 
những kỳ Đại hội đồng được tổ chức tốt nhất trong hơn 30 năm qua, đánh giá cao nước chủ nhà 
Việt Nam không chỉ đóng góp tích cực cho công tác tổ chức mà còn tham gia đề xuất chủ đề 
của Phiên thảo luận toàn thể, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo nghị quyết 
và văn bản của các phiên họp. Kết quả quan trọng nhất của Đại hội đồng đã được thể hiện qua 
tuyên bố của Đại hội đồng - Tuyên bố Hà Nội - một văn kiện thể hiện nguyện vọng và cam kết 
của IPU và các nghị viện thành viên trong việc biến lời nói thành hành động để xây dựng và 
thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đang xây dựng cho 
đến năm 2030. Bản Tuyên bố Hà Nội cũng là cơ sở để Hội nghị Thế giới các Chủ tịch Quốc hội 
lần thứ tư tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York thảo luận về chủ đề Phát triển bền vững - Biến 
các mục tiêu thành hành động. 

Là chủ nhà của IPU 132, Việt Nam không chỉ đóng góp vào nội dung nghị sự và khâu tổ 
chức chu đáo mà còn tham khảo, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm tốt trong việc thực hiện các 
mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng cơ quan giúp việc cho Quốc hội hiệu quả. 

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh nghị viện thế giới, 
trong nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XIII), Quốc hội nước ta tiếp tục tăng cường hoạt động đối 
ngoại đa phương trên các diễn đàn khu vực và thế giới như Hội nghị thế giới các Chủ tịch Quốc 
hội, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn nghị viện châu 
Á - Thái Bình Dương, Liên minh nghị viện Cộng đồng Pháp ngữ, Hội nghị đối tác Nghị viện Á - Âu. 
Tham gia đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các diễn đàn, chủ động đề xuất các sáng 
kiến, những khuyến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác có hiệu quả của các tổ chức này; một số sáng 
kiến được nghị viện các nước tán thành và đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng. 
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Trong hoạt động đối ngoại song phương, Quốc hội (Khóa XIII) cũng đã có nhiều nỗ lực 
để tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với nghị viện các 
nước trong khu vực và thế giới, đưa các mối quan hệ này đi vào thực chất, phát triển cả chiều 
rộng lẫn chiều sâu theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước ta, tạo môi trường quốc tế 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong quá trình tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện, các đoàn đại biểu của Quốc 
hội Việt Nam đã nêu và trực tiếp tham gia thảo luận, đối thoại về nhiều vấn đề liên quan đến lợi 
ích của đất nước, góp phần vào việc thông tin, quảng bá hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc 
tế; phát triển các quan hệ kinh tế và nâng cao vai trò, vị thế của nước ta nói chung, Quốc hội nói 
riêng trên trường quốc tế. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, một số kỳ họp của Quốc hội diễn ra 
trong lúc tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường, chủ 
quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông bị đe dọa nghiêm 
trọng. Hòa chung nhịp đập trái tim của đồng bào, chiến sỹ cả nước, các vị đại biểu Quốc hội đã 
mạnh mẽ lên án hành động sai trái của phía Trung Quốc. Quốc hội đã thảo luận sâu sắc, ra 
thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối các hành động 
sai phạm và đồng thời kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài phát huy 
truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện chủ 
trương của Đảng, Nhà nước, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật 
pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; gìn giữ quan hệ hữu 
nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. 

- Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội: 

Nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XIII) cũng đã đánh dấu lần đầu tiên Quốc hội đã ban hành 
nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 3, sau khi xem xét Đề 
án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Quốc hội đã thông 
qua Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của Quốc hội. Các giải pháp đổi mới được tập trung vào 7 nội dung cơ bản gồm: 
Hoạt động lập pháp; hoạt động giám sát; quyết định các vấn đề quan trọng; tổ chức kỳ họp 
Quốc hội; tổ chức phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại 
biểu Quốc hội; công tác bảo đảm phục vụ hoạt động của Quốc hội. Các giải pháp này đã được 
triển khai áp dụng và đã chứng tỏ những hiệu ứng tích cực trên thực tế. Nhiều giải pháp được đề 
cập trong Nghị quyết số 27/2012/QH13 đã được thể chế thành các quy định trong Luật Tổ chức 
Quốc hội năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về tổ chức và hoạt động 
của Quốc hội. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Quốc hội cũng đã có nhiều đổi mới để tăng cường mối 
quan hệ giữa Quốc hội với cử tri, các đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với 
cử tri. Điều này được thể hiện qua việc Quốc hội đã có nhiều cơ chế để cử tri có thể đóng góp ý 
kiến vào các quyết định của Quốc hội như đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri, đăng tải dự thảo để 
cử tri đóng góp ý kiến trên trang Dự thảo online; có cơ chế đối thoại giữa cử tri và đại biểu 
Quốc hội; tăng cường số lượng các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được 
phát thanh, truyền hình trực tiếp. Đặc biệt, các ý kiến, phản ánh của cử tri đã được Quốc hội 
quan tâm và phản hồi nhanh chóng. Ví dụ nổi bật nhất là việc Quốc hội đã kịp thời ban hành 
nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động 
(Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội) ngay sau khi có ý kiến của một bộ phận cử tri có quyền và 
lợi ích liên quan. 

- Về cải tiến, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy giúp việc: 
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Cùng với sự đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, việc đổi mới, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả của bộ máy giúp việc của Quốc hội cũng là một trong những trọng tâm trong 
nhiệm kỳ này. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 
ngày 1 tháng 10 năm 2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 
phòng Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 
618/2013/UBTVQH13 ngày 10 tháng 7 năm 2013 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 471/2003/NQ-UBTVQH11. Theo quy định của Nghị quyết này, Văn phòng Quốc hội 
đã được tổ chức lại theo hướng đổi mới mô hình tổ chức bộ máy giúp việc theo hướng chuyên 
nghiệp, hiệu quả, hợp lý; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; có sự liên thông, phối hợp chặt 
chẽ, đồng bộ, bảo đảm không chồng chéo và phân tán nguồn lực để tiếp tục nâng cao chất lượng 
tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc 
hội. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy 
giúp việc, tham khảo kinh nghiệm của nghị viện các nước trên thế giới và trên cơ sở yêu cầu hội 
nhập quốc tế, trong quá trình xây dựng Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Quốc hội cũng đã 
quyết định thành lập chức danh Tổng thư ký Quốc hội có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt 
động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và thực hiện một số nhiệm 
vụ, quyền hạn khác. Việc thành lập chức danh Tổng thư ký là bước phát triển mới, khẳng định 
tầm quan trọng của bộ máy giúp việc của Quốc hội trong việc góp phần vào những thành công 
trong hoạt động của Quốc hội. 

Nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XIII) cũng đánh dấu sự vươn lên vượt bậc trong công tác 
thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội. Đó là sự ra đời của kênh truyền hình 
Quốc hội Việt Nam là một kênh tin tức chuyên biệt trên truyền hình về Quốc hội, thường xuyên 
cung cấp những thông tin, tình hình hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các 
cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội tới công chúng, cử tri trong nước và kiều bào 
Việt Nam ở nước ngoài. Cổng thông tin điện tử của Quốc hội cũng đã được xây dựng để tổ 
chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Quốc hội trên Internet, kết nối mạng 
thông tin của Quốc hội với các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và các tổ chức, cơ quan liên quan. Bên cạnh đó, tổ chức và hoạt động của báo Đại biểu 
nhân dân, là tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử 
tri cũng được kiện toàn. Nhiều hoạt động, chương trình thông tin công chúng của Quốc hội 
cũng được tổ chức để đưa thông tin về tổ chức và hoạt động của Quốc hội đến với người dân 
như các triển lãm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các chương trình thăm quan Tòa nhà 
Quốc hội, chương trình Quốc hội trẻ... 

- Về hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Quốc hội: 
Trong lịch sử, vì điều kiện khách quan nên Quốc hội Việt Nam đã tổ chức các kỳ họp 

của mình ở nhiều địa điểm khác nhau. Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt 
Nam, được tổ chức tại Đình Tân Trào, Tuyên Quang. Các kỳ họp sau đó được lần lượt được tổ 
chức ở các địa điểm khác nhau gồm Nhà hát Lớn Hà Nội, chiến khu Việt Bắc, Hội trường Ba 
Đình và Hội trường của Bộ Quốc phòng. 

Nhiệm kỳ Quốc hội (Khóa XIII) đánh dấu sự hoàn thành và đưa vào vận hành Tòa nhà 
Quốc hội, Hội trường Ba Đình mới. Từ kỳ họp thứ 8, Quốc hội (Khóa XIII), các kỳ họp Quốc 
hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như nhiều hoạt động khác của Quốc 
hội được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội, Hội trường Ba Đình mới. Đây là công trình hiện đại, tạo 
điều kiện phục vụ tối đa cho các hoạt động của Quốc hội và góp phần nâng cao vị thế của Quốc 
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hội. Đồng thời, việc đưa công trình này vào sử dụng cũng đã tạo điều kiện để công chúng có thể 
vào thăm quan, dự thính các phiên họp toàn thể của Quốc hội, tìm hiểu về tổ chức và hoạt động 
của Quốc hội, đưa Quốc hội trở nên gần gũi hơn với quần chúng nhân dân. 

Bên cạnh Tòa nhà Quốc hội, trong nhiệm kỳ này, nhiều công trình, cơ sở vật chất khác 
cũng đã được đưa vào hoạt động để kịp thời phục vụ hoạt động của Quốc hội, góp phần đưa 
hoạt động của Quốc hội lên một tầm cao mới. 

Tóm lại, với nhiều nỗ lực đổi mới, trong nhiệm kỳ (Khóa XIII), Quốc hội đã đạt được 
nhiều thành tựu to lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, hoàn thành 
tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với nhân dân cả nước vượt qua nhiều khó khăn để 
đạt được nhiều mục tiêu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập với 
cộng đồng quốc tế. Những thành tựu đó là những điểm nhấn để kỷ niệm 70 năm ngày Tổng 
tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam, đánh dấu quá trình xây dựng và trưởng thành của 
Quốc hội đồng hành cũng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam trong 
thời đại Hồ Chí Minh. 

    (quochoi.vn) 
   

     
 

 
 
 
 
 

NHỮNG THÀNH TỰU CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM 
 

Cách đây 70 năm, lịch sử dân tộc Việt 
Nam đã chứng kiến những sự kiện trọng đại. 
Quốc dân Ðại hội Tân Trào (ngày 16 tháng 8 
năm 1945), Cách mạng tháng Tám (ngày 19 
tháng 8 năm 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2 tháng 9 
năm 1945) và Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại 
biểu Quốc hội (Khóa I) (ngày 6 tháng 1 năm 
1946) là những sự kiện đánh dấu sự mở đầu 
thời đại mới trong lịch sử dân tộc. Trong đó, 
cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội 
Việt Nam là dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu 
tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. 

Ngày mồng 5 tháng 1 năm 1946, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi cử tri cả 
nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội: “...Ngày 
mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, 
vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày 
mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt 
Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng 
quyền dân chủ của mình...”. Hưởng ứng lời 

kêu gọi đó, ngày 6 tháng 1 năm 1946, với 
tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào 
hùng của Cách mạng tháng Tám, tất cả công 
dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ 
quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, 
dân tộc, tôn giáo, chính kiến..., từ 18 tuổi trở 
lên, đã nô nức tham gia bầu cử. 

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã hoàn 
toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước 
Việt Nam ra đời. Sau gần một thế kỷ đấu 
tranh giành độc lập, người dân Việt Nam từ 
thân phận nô lệ đã trở thành công dân của 
một nước độc lập, tự do, tự mình quyết định 
vận mệnh lịch sử của mình, tự mình lựa chọn 
và xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa. Cuộc 
Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 đã 
đi vào lịch sử nước nhà như một mốc son 
chói lọi. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử 
khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của 
Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ra đời trong khói lửa của cuộc đấu 
tranh cách mạng, Quốc hội vừa là thành quả, 

Quốc hội Việt Nam 
           trong giai đoạn hiện nay 
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vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Hội 
tụ đại biểu khắp mọi miền đất nước, từ những 
nhà cách mạng đầy nhiệt huyết đến đại diện 
các ngành, các giới, các giai cấp, tầng lớp, 
các thành phần dân tộc, tôn giáo... Quốc hội 
là biểu tượng của độc lập dân tộc, thống nhất 
đất nước và đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện 
thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi 
thường của dân tộc Việt Nam. 

Trong điều kiện cùng với nhân dân cả 
nước thực hiện cuộc trường kỳ kháng chiến, 
Quốc hội (Khóa I) là một nhiệm kỳ đặc biệt, 
hoạt động kéo dài gần 15 năm (1946 - 1960). 
Trong nhiệm kỳ đó, Quốc hội đã thông qua 
Hiến pháp năm 1946 - Hiến pháp đầu tiên của 
nước Việt Nam độc lập, là bản Hiến pháp “...tuyên 
bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập... 
dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự 
do...”. Sự ra đời của bản Hiến pháp cũng đã 
đánh dấu thắng lợi lịch sử đã giành được 
trong Cách mạng tháng Tám, xác lập chế độ 
dân chủ cộng hòa, phát triển cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân. Ðây là một bản Hiến 
pháp dân chủ, tiến bộ, là đạo luật cơ bản đầu 
tiên đặt nền móng cho việc xây dựng thể chế 
Nhà nước cách mạng trong thời đại mới. 

Tiếp đó, trong thời kỳ đấu tranh thống 
nhất nước nhà vô cùng ác liệt, với tinh thần 
tất cả cho tuyền tuyến, Quốc hội đã ban hành 
Hiến pháp 1959 tạo nền tảng pháp lý cho việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu 
tranh thống nhất nước nhà. 

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, khi 
non sông đã thu về một mối, ngày 25 tháng 4 
năm 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 
(Khóa VI) đã được tiến hành trên cả nước. Từ 
đây, chúng ta có một Quốc hội của nước Việt 
Nam thống nhất, huy động sức mạnh của toàn 
dân tộc vào quá trình khắc phục hậu quả 
chiến tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong các giai đoạn của cách mạng, kế 
thừa, phát triển Hiến pháp năm 1946, Hiến 
pháp năm 1959, Quốc hội đã tiếp tục ban 
hành Hiến pháp 1980 - Hiến pháp của thời kỳ 
cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã 

hội, Hiến pháp 1992 - Hiến pháp của thời kỳ 
đổi mới toàn diện đất nước và Hiến pháp 
2013 - Hiến pháp của thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc 
tế, đánh dấu những dấu mốc phát triển quan 
trọng của cách mạng Việt Nam. 

Qua 70 năm hình thành và phát triển, 
Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn 
mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng 
là cơ quan đại 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 các quyền lập hiến, quyền lập pháp, 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước và giám sát tối cao đối với hoạt động 
của Nhà nước. 

Trong đó, hoạt động lập pháp ngày 
càng được quan tâm để nâng cao chất lượng 
của các văn bản luật, pháp lệnh nhằm từng 
bước hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ 
yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, 
củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan 
hệ đối ngoại, bảo đảm việc thực hiện quyền, 
nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ðồng thời 
củng cố, hoàn thiện bộ máy Nhà nước; góp 
phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy nhanh tốc độ 
phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế 
khu vực và quốc tế. 

Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, 
đạt được những kết quả tích cực. Nhiều cách 
thức tổ chức hoạt động giám sát mới như lấy 
phiếu tín nhiệm, xem xét báo cáo về việc thực 
hiện các vấn đề chất vấn, giải trình tại Hội 
đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đã 
được triển khai áp dụng và bước đầu đã phát 
huy tác dụng. Nhiều kiến nghị qua giám sát 
được tiếp thu, khắc phục, góp phần thúc đẩy 
việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội, bảo đảm xem xét và giải quyết 
những vấn đề được dư luận và các cử tri quan 
tâm, góp phần làm cho sinh hoạt của Quốc 
hội trở nên sôi động, thiết thực, được nhân 
dân hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ. 
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Quốc hội cũng đã thực hiện ngày càng 
có hiệu quả hơn chức năng quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước. Các nghị 
quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, chính 
sách tài chính tiền tệ quốc gia, dự toán ngân 
sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Nhà 
nước, chính sách dân tộc, an ninh, quốc 
phòng, đối ngoại... đã góp phần vào việc duy 
trì sự ổn định và phát triển đất nước. Đặc 
biệt, nhiều công trình quan trọng quốc gia do 
Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư sau 
khi hoàn thành đã tạo ra những tác động tích 
cực đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước như dự án đường dây 
500KV Bắc - Nam, Thủy điện Sơn La, Khu 
lọc dầu Dung Quất… 

Hoạt động ngoại giao nghị viện tiếp 
tục được đẩy mạnh, góp phần phát huy vai 
trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam nói riêng, 
đất nước Việt Nam nói chung trên trường 
quốc tế. Các hoạt động đối ngoại song 
phương của Quốc hội đã củng cố, phát triển 
quan hệ với nghị viện nhiều nước trên thế 
giới tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Trong quan hệ đa phương, là thành viên của 
nhiều tổ chức liên nghị viện, Quốc hội Việt 
Nam không chỉ đóng góp tích cực vào hoạt 
động của các diễn đàn này, mà còn chủ động 
đề xuất các sáng kiến, đưa ra những khuyến 
nghị mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy sự 
hợp tác có hiệu quả. Quốc hội cũng đã chủ trì 
tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng 
tại Việt Nam như Đại hội đồng AIPO lần thứ 
23; Đại hội đồng AIPA lần thứ 31; Đại hội 
đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 
132 (IPU132)... Kết quả đạt được này đánh 
dấu sự trưởng thành vượt bậc của ngoại giao 
nghị viện Việt Nam, góp phần thiết thực vào 
tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 
đã đạt được, trong tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục 
được nghiên cứu để cải tiến, đổi mới. Quy 
trình lập pháp tuy được đổi mới, nhưng vẫn 
chưa đồng bộ. Trách nhiệm cơ quan trình dự 

án, cơ quan tham gia soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý 
cần tiếp tục được phân định rõ ràng hơn. Một 
số quy định trong các văn bản luật, pháp lệnh 
còn chưa phù hợp với thực tế, chưa có tính 
khả thi cao, cần phải được sửa đổi, bổ sung 
sau một thời gian ngắn. Trong thảo luận, 
thông qua dự án, một số trường hợp chưa có 
sự tranh luận đầy đủ, đối thoại đến cùng. Một 
số quy định về hoạt động giám sát của Quốc 
hội còn thiếu cụ thể hoặc chưa thật phù hợp, 
nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc 
hướng dẫn kịp thời, nhất là cơ chế giải quyết 
các kiến nghị sau giám sát. Còn có tâm lý e 
ngại, nể nang trong một số hoạt động giám 
sát của Quốc hội. Thông tin phục vụ Quốc 
hội xem xét, quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước còn chưa đầy đủ, kịp thời. 
Việc sử dụng các cơ quan chuyên môn độc 
lập thẩm định các vấn đề khoa học, kỹ thuật, 
tính chính xác của số liệu trước khi cung cấp 
đến đại biểu Quốc hội chưa được áp dụng 
rộng rãi. Sự phối hợp công tác giữa các cơ 
quan của Quốc hội và giữa các cơ quan của 
Quốc hội với các cơ quan hữu quan có lúc 
còn chưa được nhịp nhàng, chặt chẽ. 

Qua những thành tựu và hạn chế mà 
Quốc hội đã đạt được trong 70 năm trưởng 
thành của Quốc hội Việt Nam, có thể nhận 
thấy rằng: 

- Quốc hội luôn luôn là hiện thân của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Quốc hội của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quốc hội 
là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ 
quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gắn 
bó chặt chẽ và có trách nhiệm với các cử tri, 
luôn luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng 
của nhân dân. 

- Sự phát triển của Quốc hội là một 
quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi 
mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai 
đoạn cách mạng. Kinh nghiệm thực tiễn của 
Quốc hội khóa trước luôn là bài học quý giá 
cho việc củng cố, nâng cao Quốc hội khóa 
sau. Việc đổi mới cơ cấu tổ chức và phương 
thức hoạt động của Quốc hội cần được tiến 
hành chặt chẽ, đồng bộ, có định hướng mục 
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tiêu rõ ràng, bước đi chắc chắn và mang lại 
hiệu quả thiết thực. 

- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 
của Đảng là nhân tố quyết định để Quốc hội 
thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân 
dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, 
hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân ủy 
thác. Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng 
sáng tạo, đúng đắn đường lối, quan điểm, chủ 
trương của Đảng vào các hoạt động lập pháp, 
giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng 
của đất nước và trong hoạt động đối ngoại. 
Thực tế cho thấy, sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng tạo khả năng xây dựng một cơ cấu tổ 
chức thống nhất của Quốc hội và là tiền đề để 
bảo đảm cho Quốc hội phát huy được vai trò 
của mình, thực hiện tốt các mối quan hệ giữa 
Quốc hội với các cơ quan khác trong bộ máy 
Nhà nước. 

- Chất lượng và hiệu quả thực hiện các 
chức năng của Quốc hội phụ thuộc phần lớn 
vào hoạt động của các cơ quan của Quốc hội 
và các đại biểu Quốc hội. Sự đồng thuận, 
trách nhiệm của tập thể Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của 
Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại 
biểu Quốc hội; sự phối hợp có hiệu quả của 
Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
cơ quan, tổ chức hữu quan và sự đóng góp 
tích cực của cử tri và nhân dân cả nước là yếu 
tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, 
góp phần giúp Quốc hội hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ được giao… 

- Việc gần gũi, gắn bó mật thiết với 
nhân dân, nắm bắt đầy đủ, hiểu sâu sắc tâm 
tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của 
nhân dân, trân trọng lắng nghe, phản ánh đầy 
đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân là nhân 
tố quan trọng bảo đảm cho Quốc hội có 
những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực 
tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của 
Quốc hội, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, 
đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường 
niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với 
Quốc hội. 

- Phát huy dân chủ trong sinh hoạt của 
Quốc hội là yêu cầu quan trọng tạo thêm sức 

mạnh và sự năng động, sáng tạo từ hệ thống 
chính trị của nước ta. Dân chủ vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực để thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, 
khai thác tốt tiềm năng sáng tạo và tính chủ 
động của từng cơ quan của Quốc hội, từng 
đại biểu Quốc hội. Thực tế hoạt động của 
Quốc hội cho thấy có những vấn đề được 
quyết định không dễ dàng mà phải có sự cân 
nhắc kỹ lưỡng từ nhiều góc độ, nhiều khía 
cạnh, qua đó đã làm cho các quyết định có 
tính chính xác cao hơn, tạo sự đồng thuận tốt 
hơn, giúp công tác chỉ đạo điều hành thuận 
lợi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cuộc 
sống và phù hợp với ý nguyện của đông đảo 
nhân dân. 

Trên cơ sở những thành tựu và hạn chế 
của giai đoạn phát triển vừa qua, mục tiêu 
phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển 
tiếp theo được Đảng ta xác định là đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát 
triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền 
tảng để sớm đưa nước ta trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển 
đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt 
Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của 
nhân dân, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với 
Quốc hội trong thời gian tới là rất nặng nề. 
Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, mở cửa và hội nhập quốc tế 
đòi hỏi Quốc hội phải tập trung sức làm tốt 
một số vấn đề chủ yếu sau đây: 

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập 
pháp; tăng cường năng lực lập pháp của Quốc 
hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu 
Quốc hội, đáp ứng những đòi hỏi bức xúc cả 
về số lượng và chất lượng các dự án luật, nêu 
cao tính chủ động trong hoạt động lập pháp. 
Tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, bảo đảm 
tiến độ và chất lượng chuẩn bị dự án luật 
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ngay từ những công đoạn đầu, coi trọng xác 
định nội dung chính sách luật trước khi tiến 
hành các bước tiếp theo trong quy trình lập 
pháp. 

- Nâng cao hiệu quả giám sát, đổi mới 
mạnh mẽ phương thức tiến hành, khắc phục 
tình trạng giám sát dàn trải, thiếu chiều sâu; 
tập trung giám sát những vấn đề bức xúc 
trong đời sống kinh tế - xã hội. Thông qua 
giám sát mà đánh giá đúng hiệu quả hoạt 
động và xác định đúng trách nhiệm nhằm 
thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ 
máy Nhà nước. Ðề cao trách nhiệm trong 
việc thực hiện chức năng quyết định các vấn 
đề quan trọng của đất nước, bảo đảm lợi ích 
chung của quốc gia, phù hợp với ý chí và 
nguyện vọng của nhân dân; chú trọng nâng 
cao chất lượng việc quyết định ngân sách 
Nhà nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, tổ 
chức bộ máy Nhà nước... 

- Nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai 
trò của Quốc hội, từ đó mà kiện toàn và tăng 
cường tổ chức của Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội, đề cao vị trí, vai trò của Hội đồng 
dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; đổi mới 
phương thức hoạt động của Quốc hội, chuyển 
hình thức làm việc tập thể của Quốc hội từ 
phát biểu tham luận sang tranh luận và quyết 
định tại kỳ họp. Hoạt động của Quốc hội chủ 
yếu thông qua hoạt động của Hội đồng dân 
tộc, các ủy ban và quyết định tại phiên họp 
toàn thể của Quốc hội. 

- Chú trọng nâng cao hơn nữa chất 
lượng đại biểu Quốc hội, coi đây là việc làm 
có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao 
chất lượng thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn của Quốc hội; hoàn thiện cơ 
chế lựa chọn, giới thiệu và tiến hành bầu cử 
đại biểu Quốc hội; tăng cường mối quan hệ 

giữa đại biểu Quốc hội với cử tri; tăng số 
lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, phát 
huy mạnh mẽ vai trò của đại biểu Quốc hội ở 
cả Trung ương và địa phương. Ðồng thời, 
củng cố, nâng cao năng lực các cơ quan tham 
mưu giúp việc, tạo thêm các điều kiện và 
phương tiện làm việc, nhằm hỗ trợ đắc lực 
cho các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan 
của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. 

- Tiếp tục chủ động và tích cực triển 
khai hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp 
phần thực hiện có kết quả chính sách đối 
ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa 
các quan hệ quốc tế của Ðảng và Nhà nước 
ta. Triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động 
đối ngoại nghị viện trong tình hình mới, góp 
phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu 
vực và quốc tế, tăng cường giao lưu, hợp tác 
quốc tế. 

Với đường lối đổi mới đúng đắn của 
Ðảng Cộng sản Việt Nam, được sự phối hợp 
chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy Nhà 
nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của 
bạn bè quốc tế; sự ủng hộ và giám sát của 
nhân dân trong và ngoài nước, Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với 
những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của 
70 năm qua, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 
cách mạng hào hùng của dân tộc, luôn là hiện 
thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng 
đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân 
dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

 
 

(quochoi.vn - Ngày 30/11/2015) 

 

 
 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
VÀ YÊU CẦU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA QUỐC HỘI 
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Kể từ năm 1986, Quốc hội nước ta đã cùng với nhân dân cả nước tiến hành sự 
nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất 
nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. 

Về kinh tế, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang 
phát triển có thu nhập trung bình. Trong 30 năm qua, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 
gần 7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp và 
dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng 
tăng lên. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 2.200 USD. Nền kinh tế được 
chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững. 

Về văn hóa - xã hội, công cuộc phát triển văn hóa và bảo đảm tiến bộ, công bằng 
xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã 
hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Tuổi thọ trung 
bình tăng từ 64,8 tuổi vào năm 1986 lên khoảng 73,5 tuổi vào năm 2015. Việt Nam cũng 
đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. 

Về quốc phòng an ninh, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố 
và hoàn thiện; chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế 
được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay nước ta đã có quan hệ 
ngoại giao, thương mại và đầu tư với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống 
chính trị được đẩy mạnh và dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đó, giai đoạn phát triển vừa qua cũng đã bộc 
lộ nhiều khuyết điểm cần khắc phục. Nền kinh tế về cơ bản vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất 
nông nghiệp, việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng tăng trưởng, môi trường kinh doanh 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - 
xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vẫn chưa đáp ứng 
kịp yêu cầu. Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế so với nhiều nước trong khu vực 
chậm được thu hẹp. Văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường nhiều mặt còn yếu kém, khắc 
phục còn chậm. Khoảng cách giàu nghèo còn lớn. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và quản lý 
kinh tế - xã hội nhiều mặt còn hạn chế. Hệ thống chính trị đổi mới chưa đồng bộ, năng lực 
và hiệu quả hoạt động chưa ngang tầm nhiệm vụ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí chưa bị đẩy lùi. 

Trên cơ sở những thành tựu và hạn chế của giai đoạn phát triển vừa qua, mục tiêu 
phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo được Đảng ta xác định là đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền 
tảng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của 
Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Việc hoàn thiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi sự phấn 
đấu và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân. 

Với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của 
nhân dân, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội là rất nặng nề. Theo quy định của 
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Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. 
Quyết định của Quốc hội có ảnh hưởng và chi phối đối với các lĩnh vực khác nhau của 
hoạt động Nhà nước và đời sống xã hội. Điều này đòi hỏi việc xem xét và quyết định của 
Quốc hội phải thực chất, không mang tính hình thức. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đổi mới nhưng trong thời gian vừa qua, tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội vẫn còn những hạn chế nhất định. Quy trình lập pháp tuy được đổi 
mới, nhưng vẫn chưa đồng bộ. Trách nhiệm cơ quan trình dự án, cơ quan tham gia soạn 
thảo, thẩm tra, chỉnh lý cần tiếp tục được phân định rõ ràng hơn. Một số quy định trong 
các văn bản luật, pháp lệnh còn chưa phù hợp với thực tế, chưa có tính khả thi cao, cần 
phải được sửa đổi, bổ sung sau một thời gian ngắn. Trong thảo luận, thông qua dự án, 
một số trường hợp chưa có sự tranh luận đầy đủ, đối thoại đến cùng. Một số quy định về 
hoạt động giám sát của Quốc hội còn thiếu cụ thể hoặc chưa thật phù hợp, nhưng chưa 
được sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn kịp thời, nhất là cơ chế giải quyết các kiến nghị 
sau giám sát. Còn có tâm lý e ngại, nể nang trong một số hoạt động giám sát của Quốc 
hội. Thông tin phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 
còn chưa đầy đủ, kịp thời. Việc sử dụng các cơ quan chuyên môn độc lập thẩm định các 
vấn đề khoa học, kỹ thuật, tính chính xác của số liệu trước khi cung cấp đến đại biểu 
Quốc hội chưa được áp dụng rộng rãi. Sự phối hợp công tác giữa các cơ quan của Quốc 
hội và giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan hữu quan có lúc còn chưa được 

nhịp nhàng, chặt chẽ. 
Việc đổi mới Quốc hội trong thời gian tới phải hướng tới mục tiêu bảo đảm Quốc 

hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất. Theo đó, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội phải đáp ứng các yêu cầu 
cụ thể sau đây: 

Thứ nhất, đảm bảo và nâng cao vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất 
của nhân dân; các đại biểu Quốc hội gắn bó một cách chặt chẽ và có trách nhiệm với cử 
tri, phản ánh kịp thời và đầy đủ các tâm tư, nguyện vọng của các cử tri; bảo đảm các 
quyết định của Quốc hội thể hiện đầy đủ ý chí chung của nhân dân. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng lập pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo 
đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm luật, pháp lệnh quy định cụ thể, chi tiết, 
tăng tính khả thi để được triển khai áp dụng nhanh vào cuộc sống. 

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội trong quá trình cải cách thể chế, kiến 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế theo hướng bền vững, 
sớm đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ tư, đổi mới và nâng cao vai trò của Quốc hội hướng tới việc xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Thứ năm, tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy hội nhập khu vực và 
quốc tế. 

 

(quochoi.vn - Ngày 30/11/2015) 
 

 
 

PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUỐC HỘI 
 

Việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội phải được tiến hành theo những 
nguyên tắc chung sau đây: 
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1. Bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; 

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ phù hợp với các nguyên tắc tổ chức và 
phương thức hoạt động của Quốc hội; 

3. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội phải tuân theo nguyên tắc quyền lực Nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực 
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; 

4. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân; 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo 
dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa; 

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. 
Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI đã xác định nhiệm vụ 

tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước, theo đó cần “đổi mới tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội, bảo đảm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, 
cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”. Nghị quyết của Đảng cũng đặt ra một số phương hướng 
cụ thể để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bao gồm: 

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội để cử tri lựa chọn và bầu những 
người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội. Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tăng hợp lý số 
lượng đại biểu chuyên trách; có cơ chế để đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm 
với cử tri. 

Thứ hai, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của 
Quốc hội, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. 

Thứ ba, nghiên cứu, giao quyền chất vấn cho Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc 
hội. 

Thứ tư, tiếp tục phát huy dân chủ, tính công khai, đối thoại trong thảo luận, hoạt động 
chất vấn tại diễn đàn Quốc hội. 

Thứ năm, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trước hết 
là quy trình xây dựng luật, pháp lệnh; luật, pháp lệnh cần quy định cụ thể, tăng tính khả thi để 
đưa nhanh vào cuộc sống. 

Thứ sáu, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của 
đất nước, nhất là các công trình trọng điểm của quốc gia, việc phân bổ và thực hiện ngân sách; 
giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí. 

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật liên quan, những 
chủ trương, phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội nói trên đã được chú ý 
thể chế hóa. Chẳng hạn, Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc 
gia nhằm hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 đã có 
nhiều quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội trong đó có việc chính thức ghi nhận hình thức giải trình tại phiên họp Hội đồng dân 
tộc, Ủy ban của Quốc hội… 

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội phù hợp với yêu cầu của 
bối cảnh mới, các giải pháp cơ bản tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội bao 
gồm: 

Thứ nhất, cần xác định rõ vị trí, vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện quyền lập 
pháp. Theo đó, nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước của nước ta đã được quy định rõ trong 
Hiến pháp năm 2013: “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả 
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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 đội ngũ trí thức. 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”. Theo nguyên tắc này, Quốc hội là cơ quan lập pháp, có mối quan hệ chặt chẽ với các 
cơ quan thực hiện quyền hành pháp và tư pháp. Do vậy, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội phải tập trung làm rõ phạm vi quyền lập pháp của Quốc hội trong mối quan hệ với các 
cơ quan Nhà nước khác. Việc phân định rõ phạm vi thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước là 
cơ sở để Quốc hội và các cơ quan tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tránh xảy ra sự 
mâu thuẫn, chồng chéo hoặc lỗ hổng trong việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Đồng thời, 
những nguyên tắc phân định phạm vi thẩm quyền giữa các cơ quan cũng là cơ sở để thực hiện 
việc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan được nhuần nhuyễn và thông suốt. 

Thứ hai, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo đảm tính hợp hiến của các quyết 
định của Quốc hội. Bảo đảm tính hợp hiến của các quyết định của Quốc hội là một trong những 
yêu cầu quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Để thực 
hiện được mục tiêu này, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế tự giám sát giữa các cơ quan của Quốc 
hội trong quá trình ban hành các quyết định của Quốc hội, cần nghiên cứu để tạo ra cơ chế kiểm 
soát giữa Quốc hội với các cơ quan hành pháp và tư pháp. Bên cạnh đó, việc kiểm soát của nhân 
dân đối với hoạt động của Quốc hội cũng cần được tăng cường. Thông qua việc lựa chọn các 
đại biểu Quốc hội trong các kỳ bầu cử; tham gia góp ý, kiến nghị vào các quyết định của Quốc 
hội; giám sát hoạt động của các đại biểu Quốc hội…, người dân sẽ góp phần bảo đảm các quyết 
định của Quốc hội phù hợp với các quy định của Hiến pháp, phù hợp với ý chí, nguyện vọng 
của nhân dân. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, hoàn thiện cơ chế bầu cử để qua đó có 
thể giới thiệu, lựa chọn và bầu được những đại biểu Quốc hội xứng đáng là người đại biểu của 
nhân dân. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về Hội đồng bầu cử quốc gia để bảo đảm chất 
lượng của các cuộc bầu cử. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu sự xung đột lợi 
ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu trong đó có việc hạn chế số lượng các đại biểu 
kiêm nhiệm. Tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội 
và ở các đoàn đại biểu Quốc hội phù hợp với đặc điểm và yêu cầu tổ chức, hoạt động của Quốc 
hội nước ta. 

Tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri thông qua việc đổi mới cơ chế 
tiếp xúc cử tri nhất là với các cử tri đã trực tiếp bầu ra đại biểu Quốc hội. Tăng cường sự giám 
sát của người dân đối với hoạt động của đại biểu Quốc hội trong đó có việc ban hành quy trình, 
thủ tục để các cử tri có thể thực hiện quyền bãi nhiệm các đại biểu Quốc hội khi các đại biểu đó 
không còn nhận được sự tín nhiệm của nhân dân. 

Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của các đại biểu Quốc hội trong đó cần 
nghiên cứu việc xây dựng đội ngũ chuyên viên giúp việc cho các đại biểu Quốc hội; nghiên cứu 
xây dựng và ban hành chế độ, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu Quốc hội 
thực thi nhiệm vụ đại biểu của mình; tăng cường việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động 
cho đại biểu Quốc hội, nhất là các kỹ năng giám sát, chất vấn, kỹ năng khai thác, sử dụng và 
phân tích thông tin... 

Thứ tư, tăng cường sự tham gia của nhân dân vào các quyết định của Quốc hội, bảo đảm 
tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội. Nghiên cứu để nhân dân có thể dự 
thính và theo dõi trực tiếp các kỳ họp Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đổi mới và tăng 
cường các hình thức thông tin, tuyên truyền về Quốc hội để tăng cường sự hiểu biết của người 
dân về Quốc hội cũng như tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu Quốc hội và cử tri. Cải 
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tiến hình thức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật để bảo đảm tính thực chất, phản ánh 
đúng các mối quan tâm của người dân đối với các chính sách được thể hiện trong các quyết định 
của Quốc hội. 

Thứ năm, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Quốc hội theo hướng đề cao vai trò của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội - cơ quan thường trực của Quốc hội, có vai trò quan trọng trong việc xem 
xét chuẩn bị cho các kỳ họp của Quốc hội và điều hòa phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc 
và các ủy ban của Quốc hội để giúp Quốc hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Nghiên cứu thành lập mới, tách một số ủy ban của Quốc hội theo từng lĩnh vực hoạt 
động chuyên sâu để giúp Quốc hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong một số lĩnh vực quan trọng 
như bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ; 
phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; bảo đảm an sinh xã hội… 

Thứ sáu, tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của 
Quốc hội. Theo đó, cần tăng cường tính chuyên môn trong hoạt động của Hội đồng dân tộc, các 
ủy ban của Quốc hội. Kết quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủy ban là cơ sở vững chắc 
để Quốc hội thảo luận và đi đến quyết định. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân tộc, các ủy ban 
cần được bố trí hợp lý để bảo đảm có thể phát huy được nguyên tắc làm việc tập thể của các cơ 
quan này. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để bổ sung các phương thức làm việc phù hợp với 
nguyên tắc làm việc tập thể tại ủy ban như điều trần phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát; sử 
dụng phúc trình viên để báo cáo về kết quả làm việc của ủy ban. Trong quá trình thảo luận tại 
phiên họp toàn thể của Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội cần được tạo điều 
kiện để bảo vệ quan điểm mà ủy ban đã thể hiện trong các báo cáo thẩm tra của mình. 

Thứ bảy, tiếp tục đổi mới quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội theo hướng dân chủ, 
công khai, minh bạch để bảo đảm Quốc hội có thể ban hành được nhiều quyết định có chất 
lượng tốt. Theo đó, cần làm rõ vai trò của các chủ thể tham gia vào quá trình thảo luận tại các 
phiên họp toàn thể của Quốc hội, bảo đảm có sự cọ xát giữa các quan điểm khác nhau về cùng 
một vấn đề; các đạo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ 
có thể được quyết định dựa trên ý chí của tập thể trong đó có sự tôn trọng ý kiến thiểu số. 

Thứ tám, đổi mới chất lượng công tác lập pháp theo hướng thực chất, bảo đảm tính khả 
thi của các chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, bảo đảm tính thống nhất của 
hệ thống pháp luật. Để đạt được mục tiêu này, cần xác định rõ vai trò của các chủ thể trong các 
công đoạn của quy trình lập pháp; tăng cường trách nhiệm của cơ quan soạn thảo trong việc xây 
dựng hệ thống chính sách của dự án luật và đánh giá sự tác động của các chính sách. Từ đó, 
nâng cao trách nhiệm, minh bạch hóa được các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, góp phần 
tăng cường pháp chế trong hoạt động lập pháp. Nghiên cứu xây dựng cơ chế bảo đảm tính 
thống nhất của hệ thống pháp luật để hiện thực hóa vai trò của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội trong việc bãi bỏ, đình chỉ thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trái với quy định 
của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. 

Thứ chín, nâng cao hiệu lực của hoạt động giám sát, trong đó cần xác định rõ phạm vi và 
nội dung của giám sát tối cao phù hợp với điều kiện của Quốc hội nước ta. Trước mắt, trong 
công tác giám sát tối cao, nên tập trung làm tốt hoạt động chất vấn và xem xét báo cáo tại các 
kỳ họp Quốc hội. Theo đó, cần tăng cường thời lượng hoạt động chất vấn, bảo đảm tính giải 
trình và tính chịu trách nhiệm của các đối tượng bị giám sát. Nghiên cứu cụ thể hóa các quy 
định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 về tổ chức và hoạt động của các Ủy 
ban lâm thời của Quốc hội. 
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Thứ mười, nâng cao chất lượng của các quyết định của Quốc hội về các vấn đề quan 
trọng của đất nước trong đó cần xác định rõ các tiêu chí để Quốc hội xem xét và ra quyết định 
về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án…; tăng cường tính công khai, minh bạch trong 
việc quyết định ngân sách; nghiên cứu áp dụng hình thức Ủy ban lâm thời gồm các đại biểu có 
trình độ, chuyên môn phù hợp để tiến hành thẩm tra các dự án, chương trình, công trình quan 
trọng quốc gia. 

Thứ mười một, đổi mới bộ máy giúp việc của Quốc hội theo hướng nâng cao tính chuyên 
nghiệp, hiệu quả trong đó cần nghiên cứu bổ sung một số thiết chế quan trọng như Thanh tra 
Quốc hội để tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của cử tri; cơ quan nghiên cứu ngân sách để hỗ trợ 
các cơ quan của Quốc hội trong việc giám sát và quyết định về ngân sách; cụ thể hóa quy định 
của Luật Tổ chức Quốc hội về Tổng thư ký Quốc hội và Ban thư ký… 

 

(quochoi.vn - Ngày 30/11/2015) 
Một số vấn đề hoạt động giám sát của Quốc hội 

 

Giám sát là một trong ba chức năng cơ bản và truyền thống của nghị viện các nước, 
nhưng ở Việt Nam, vẫn còn nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn cần được làm sáng tỏ. Trong 
nhiều cuộc thảo luận, những vấn đề đặt ra thường xoay quanh các nội dung như: Hiểu như thế 
nào về quyền giám sát tối cao của Quốc hội? Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với 
toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước hay chỉ đối với Chính phủ, các cơ 
quan hành chính? Mục đích giám sát của Quốc hội là gì? Giữa chức năng giám sát với các chức 
năng khác của Quốc hội có mối quan hệ như thế nào? Các công cụ, hình thức, phương pháp 
giám sát như thế nào để bảo đảm hiệu quả? Bài viết  phân tích một số vấn đề lý luận về chức 
năng giám sát của Quốc hội trên cơ sở so sánh  kinh nghiệm nước ngoài với thực tiễn hoạt động 
giám sát của Quốc hội Việt Nam, từ đó, kiến nghị một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn cơ 
chế giám sát của Quốc hội để tăng cường hơn nữa vai trò chính trị của thiết chế dân chủ này 
trong đời sống chính trị nước nhà. 

1. Chức năng giám sát của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền 
1.1. Khái niệm 
Khái niệm giám sát của Nghị viện được hiểu rất rộng ở Anh, Đức và một số nước khác. 

Quốc hội giám sát Chính phủ và các cơ quan hành chính bởi các cơ quan hành chính thực hiện 
các hoạt động liên quan trực tiếp đến công dân và có nhiều khả năng xâm hại các quyền công 
dân mà Nghị viện có trách nhiệm phải bảo vệ các quyền đó. Tuy nhiên, Nghị viện không thể 
điều tra từng hoạt động nên đã chất vấn Chính phủ, theo đó, Chính phủ có trách nhiệm làm sáng 
tỏ vấn đề do Nghị viện nêu ra và báo cáo Nghị viện về vấn đề đó. 

Hiện nay, giám sát dần dần trở thành chức năng chính của Quốc hội và ngày càng có vai 
trò quan trọng mặc dù chức năng này chỉ được hình thành sau chức năng lập pháp. “Thay cho 
chức năng cai trị không thích hợp, chức năng đích thực Quốc hội là giám sát và kiểm soát 
Chính phủ, soi lên ánh sáng công khai các hành vi cai trị, buộc Chính phủ phải giải trình, khi 
bất cứ ai đó thấy chúng đáng nghi ngờ, đáng lên án và cảnh báo những thành viên Chính phủ 
lạm dụng sự tín nhiệm trong các công việc được giao hay thực hiện xung đột với lợi ích quốc 
gia, thì phải đuổi họ ra khỏi nhiệm sở và bổ nhiệm những người kế nhiệm”. 

Tại Hàn Quốc, thuật ngữ “giám sát lập pháp” cũng chỉ chức năng quan sát và rà soát của 
nhánh lập pháp đối với hành pháp. Với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1987, quyền lực của Quốc 
hội Hàn Quốc đã được phục hồi đáng kể, đặc biệt là chức năng giám sát và theo đó, Quốc hội đã 
có quyền lực thực tế trong việc thẩm tra các hoạt động của cơ quan hành pháp và có thể đề nghị 
bãi nhiệm hoặc luận tội các chức danh quan chức Chính phủ cao cấp. 
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1.2. Mục đích của giám sát 
Mục đích của giám sát là theo dõi dưới danh nghĩa của công dân về tính hiệu quả, độ 

trung thực và minh bạch trong các quyết định của nhánh hành pháp và tất cả các chính sách 
công. Lập pháp tiến hành các hoạt động giám sát vì nó có nghĩa vụ đảm bảo rằng hành pháp 
thực thi các chính sách và thực hiện quản lý có hiệu quả và đáng tin cậy. 

Với vai trò là cơ quan lựa chọn chính sách và giám sát việc thực hiện các chính sách 
nhằm đảm bảo các chính sách đó đáp ứng được lợi ích công dân và đáp ứng các mục tiêu đã đề 
ra, chức năng giám sát giúp cho Nghị viện “đảm bảo tốt nhất đặc điểm dân chủ của một thể chế 
chính trị. Đó là lý do tại sao cộng đồng quốc tế ngày càng nhấn mạnh giám sát Quốc hội như 
một điều kiện cơ bản của quản trị tốt ở các nước đang phát triển”. 

Khi thực hiện chức năng lập pháp, Quốc hội phải biết được kết quả thi hành của các đạo 
luật để điều chỉnh lại hoạt động lập pháp của mình trong tương lai. Trong khi việc tổ chức thực 
thi và trách nhiệm thực thi luật pháp lại thuộc chức năng của Chính phủ - hành pháp, nên không 
còn cách nào khác, lập pháp phải tiến hành giám sát các hoạt động của hành pháp; “nếu Quốc 
hội từ bỏ trách nhiệm giám sát thì có thể dẫn đến hai kết quả. Các cơ quan, các bộ có thể cứ làm 
tới mà không bị giám sát; hoặc ai đó có thể nắm dây cương mà Quốc hội đã thả lỏng...”. 

1.3. Mối quan hệ giữa chức năng giám sát và chức năng đại diện, chức năng lập 
pháp           

Mặc dù sáng kiến lập pháp được chia sẻ bởi Quốc hội và Chính phủ nhưng trên thực tế, 
nó thường bị nhánh hành pháp độc quyền hóa, còn các viện Quốc hội chấp nhận thực thi quyền 
sửa đổi của mình. Do đó, chức năng giám sát nếu được thực hiện một cách lý tưởng, “có thể 
hoàn thiện chức năng lập pháp và có thể xác định những thất bại trong việc thi hành luật và các 
chủ đề về việc nên thực hiện cải cách lập pháp nào”. Vì vậy, trên thực tế, giữa hoạt động giám 
sát của Nghị viện và hoạt động hoạch định chính sách của Nghị viện không phải luôn luôn được 
tách bạch một cách rõ ràng. Các thông tin thu được qua hoạt động giám sát của Nghị viện là cơ 
sở cho việc hoạch định chính sách, do đó, hoạt động giám sát của Nghị viện nhằm phục vụ công 
việc hoạch định chính sách. 

1.4. Đối tượng giám sát 
Chức năng giám sát hình thành cùng với lý luận về chế định chịu trách nhiệm được hình 

thành trong lịch sử của Nghị viện Anh. Chính phủ do Nghị viện bầu ra và Chính phủ - cơ quan 
hành pháp - phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện, đây là nguyên tắc cơ bản hình thành nên 
chức năng giám sát của Nghị viện của các nhà nước theo chế độ đại nghị. 

Lịch sử hình thành nên chức năng giám sát của Nghị viện Anh quốc đã chứng minh rằng, 
cơ quan chịu trách nhiệm về việc cai trị thường xuyên phải là Chính phủ mà không phải là Quốc 
hội và từ đó, rất hợp lẽ cho công việc của Quốc hội là kiểm soát Chính phủ. Và vì giám sát của 
Quốc hội mang tính chất chính trị, thể hiện ý chí của cử tri; nên Quốc hội sẽ không giám sát tư 
pháp, không giám sát nguyên thủ quốc gia, không giám sát cả chính quyền địa phương. 

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước phát triển cho thấy, đối tượng giám sát/ chủ 
thể bị giám sát ở đây là nhánh hành pháp. Ở Đức, chức năng giám sát chỉ được tiến hành với 
hoạt động của các cơ quan hành pháp, mà không tiến hành đối với các cơ quan tư pháp. Ở Pháp, 
cũng giới hạn ở giám sát “về tính hiệu quả, độ trung thực và minh bạch trong các quyết định của 
nhánh hành pháp và tất cả các chính sách công”. Tại Hàn Quốc, giám sát lập pháp đối với cơ 
quan hành pháp được thực hiện ở ba lĩnh vực: Lập pháp, tài chính và hành chính quốc gia. 
Trong hoạt động lập pháp, nhánh hành pháp có quyền trình dự án luật nên Quốc hội phải giám 
sát hoạt động làm luật của các cơ quan hành pháp; hành pháp cũng có quyền ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật, được ủy quyền ban hành các quyết định và lệnh cụ thể để triển khai 
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luật; Tổng thống ký kết điều ước quốc tế với nước ngoài, công bố tình trạng chiến tranh và ban 
hành các quyết định và sắc lệnh đối với tình trạng khẩn cấp. Trong kiểm soát, giám sát về vấn 
đề ngân sách, do Quốc hội không có đủ thời gian, sức lực, thông tin để kiểm tra và bị luật hạn 
chế về nội dung nên đại biểu Quốc hội dường như sẽ cảm thấy bất lực trong việc yêu cầu Chính 
phủ xem xét lại dự thảo ngân sách, để sửa đổi dự luật này, cần có sự đồng ý của Chính phủ 
(tương tự, ở Cộng hòa Pháp, Thủ tướng có thể biến việc thông qua một dự luật tài chính hay dự 
luật tài trợ cho an sinh xã hội thành một vấn đề tín nhiệm đối với Chính phủ). Đối với vấn đề 
nhân sự, Quốc hội tiến hành điều trần nhân sự đối với tất cả chức danh bộ trưởng và các chức 
danh chính phủ chủ yếu. 

1.5. Công cụ giám sát 
Công cụ ở đây có thể hiểu là phương tiện/thẩm quyền/biện pháp/cách thức/hình thức 

giúp cho việc giám sát hiệu quả, có kết quả và trách nhiệm rõ ràng. 
Quốc hội các nước trên thế giới thực hiện chức năng giám sát rất đa dạng. Hình thức 

thực hiện chức năng giám sát phụ thuộc rất nhiều vào chính thể nhà nước. Ở chính thể đại nghị, 
Quốc hội có thể thực hiện chức năng này bằng các hình thức rất khác nhau như: Nghe báo cáo ở 
phiên toàn thể, chất vấn, lập các đoàn kiểm tra, bỏ phiếu bất tín nhiệm, thay đổi các thành viên 
của Chính phủ cho đến lật đổ cả Chính phủ - hành pháp... Ở nhà nước được tổ chức theo mô 
hình chế định cộng hòa tổng thống, Quốc hội có quyền luận tội và buộc tội các quan chức cao 
cấp của nhà nước, kể cả đối với chức vị cao nhất là tổng thống, các ủy ban của Quốc hội (Mỹ) 
có quyền yêu cầu các bộ trưởng đến điều trần tại các phiên họp của ủy ban…; có thủ tục luận 
tội các quan chức cao cấp, thủ tục này được bắt đầu bằng sự buộc tội của Hạ nghị viện và luận 
tội, kết tội ở Thượng nghị viện; chế tài được áp dụng là bãi chức vụ. 

Một trong các quyền và trách nhiệm chính của Quốc hội mỗi nước là giám sát các hoạt 
động của Chính phủ trong lĩnh vực ngân sách và Ủy ban Ngân sách của Quốc hội luôn là một 
trong những cơ quan quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống Nghị viện. 

Theo kinh nghiệm của Đức, công cụ giám sát được phân chia và phù hợp với nội dung 
giám sát, giám sát chính sách đối với toàn bộ Chính phủ (lưu ý thủ tướng chỉ bị giám sát về 
chính sách…), công cụ là: Bầu và giải tán Chính phủ, đặt vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm; bỏ phiếu 
bất tín nhiệm, bỏ phiếu bất tín nhiệm có tính chất xây dựng; giám sát của Nghị viện đối với 
từng bộ trưởng; giám sát của Nghị viện thông qua tập thể Nghị viện, thông qua các ủy ban của 
Nghị viện, thông qua các đảng đoàn hoặc các bộ phận của Nghị viện, thông qua từng nghị sỹ; 
giám sát của Nghị viện về nội dung điều hành như nghị sỹ đưa ra chất vấn đối với Chính phủ, 
chất vấn định kỳ ở Nghị viện, giám sát chính sách đối ngoại, giám sát về ngân sách, đề nghị 
thành lập Ủy ban điều tra…; giám sát của Nghị viện đối với hành chính, công cụ thông tin và 
công cụ bổ trợ như tham vấn chính sách khoa học, đánh giá tác động của luật. 

Tại Hàn Quốc, phương pháp cụ thể để tiến hành giám sát là thảo luận các dự thảo luật 
được trình bởi Chính phủ, quyền thẩm tra ngân sách và quyết toán tài chính, quyền chất vấn và 
quyền kiểm soát nhân sự hành chính. 

2. Thực tiễn hoạt động giám sát của Quốc hội nước ta 
Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các 

cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp tục được chú trọng, 
nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của 
Quốc hội. Sự phối hợp trong hoạt động giám sát giữa các cơ quan của Quốc hội với các bộ, 
ngành liên quan và địa phương đã được quan tâm và thực hiện tốt hơn. Nội dung giám sát tập 
trung vào nhiều vấn đề bức xúc của xã hội, được đông đảo cử tri quan tâm. Quốc hội ngày càng 
tăng cường hoạt động giám sát tối cao. 
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Tuy vậy, hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung vẫn còn những hạn chế nhất định, 
chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động của Quốc hội, làm cho chất lượng 
giám sát còn thiếu hiệu quả. 

Từ trước đến nay, ở Việt Nam thường nhấn mạnh đến các chức năng của Quốc hội là 
chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; trong 
đó, dường như chức năng lập pháp luôn được coi là chức năng chủ yếu và thường xuyên nhất, 
chức năng giám sát chưa được thực sự coi trọng do còn tồn tại những vướng mắc, bất cập về 
mặt lý luận, thực tiễn và về thể chế, cơ chế. Các bất cập trong hoạt động giám sát của Quốc hội 
Việt Nam biểu hiện qua: 

- Khái niệm giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của các cơ quan của Quốc hội còn 
chưa rõ ràng, dẫn đến chưa giới hạn được phạm vi và mục đích giám sát. Việc không rõ ràng 
trong vấn đề quy trách nhiệm của các chủ thể được giám sát có một phần nguyên nhân từ việc 
chưa xác định rõ được mục đích của giám sát. 

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đặt vấn đề trách nhiệm của Quốc hội trong việc 
quản lý, giám sát ngân sách và cho rằng, trong chức năng của Quốc hội Việt Nam - cũng như 
Quốc hội các nước trên thế giới - Quốc hội là người quản lý ngân sách, là người giữ “tay hòm 
chìa khóa” của nhân dân, Quốc hội có trách nhiệm ban hành luật ngân sách, thông qua và quyết 
toán ngân sách hàng năm, quyết định những khoản thu chi đặc biệt như những vấn đề quốc gia 
đại sự và thực thi việc giám sát ngân sách thường xuyên. “Chính phủ chỉ là người được giao chi 
tiêu theo luật và chịu sự giám sát của Quốc hội. Cho nên hiệu quả sử dụng ngân sách trước tiên 
thuộc về Quốc hội, chịu trách nhiệm trước nhân dân như người được ủy thác”. Đại biểu Quốc 
hội Đặng Thành Tâm cũng cho rằng, nếu chính sách không buông lỏng thì đã không xảy ra 
chuyện thất thoát, lãng phí và nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như vậy. Quốc hội phải coi những 
đề nghị của Chính phủ như một dự án tính toán chi ly trên cơ sở Chính phủ phải cam kết sử 
dụng số tiền này và số tiền này phải được thể hiện cụ thể là bao nhiêu, bằng những con số tuyệt 
đối chứ không chỉ căn cứ vào những chỉ số như 5,3% GDP mức bội chi ngân sách, giới hạn trần 
công nợ, phát hành trái phiếu Chính phủ… Cần làm rõ cơ sở khoa học, tính khả thi của những 
chỉ số này. 

- Đối tượng giám sát chưa thực sự phù hợp. Đối tượng giám sát quá rộng, nội dung giám 
sát không rõ nên chưa xác định đối tượng nào, việc nào là trọng tâm, cần tập trung trong hoạt 
động giám sát nên hoạt động giám sát thiếu khả thi. 

 Việc xác định mục đích giám sát không rõ ràng cũng dẫn đến việc xác định đối tượng 
giám sát không chính xác. Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 
cũng như Hiến pháp năm 2013 đều quy định Quốc hội có chức năng giám sát tối cao đối với 
hoạt động của bộ máy Nhà nước. Nhiều ý kiến đã cho rằng, sự quy định quá nhiều chủ thể bị 
Quốc hội giám sát, làm cho công việc giám sát của Quốc hội Việt Nam thiếu đi một trọng tâm 
cần phải giám sát là hoạt động của Chính phủ - hành pháp. Trong khi đó, chức năng giám sát 
của Quốc hội nhiều nước trên thế giới chỉ tập trung vào công việc của hành pháp. 

Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, so với các nước phát triển, nội dung, phương thức giám sát 
của Quốc hội nước ta khác đến 3/4, quy mô giám sát lớn hơn gấp 10 lần. Hoạt động giám sát 
của Quốc hội các nước phát triển chỉ tập trung vào Chính phủ và các cơ quan hành pháp; còn ở 
nước ta, hoạt động giám sát của Quốc hội bao quát không chỉ Chính phủ mà còn cả Chủ tịch 
nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
các cấp chính quyền địa phương. Việc giám sát hoạt động của 63 HĐND, UBND cấp tỉnh, 
thành phố; việc tham gia trực tiếp vào công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (Quốc hội nhận được 
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khoảng 14.000 đơn thư mỗi năm)... là quá tải đối với hoạt động giám sát của Quốc hội; nhất là 
khi Quốc hội có tới 75% đại biểu không chuyên trách. 

- Hình thức giám sát còn chưa đa dạng nên thiếu hiệu quả. Cũng như các nước thuộc chế 
độ đại nghị, Quốc hội Việt Nam thực hiện chức năng giám sát bằng các hình thức: Nghe báo 
cáo của các cơ quan Nhà nước tại các kỳ họp; các đại biểu có thể thực hiện quyền chất vấn của 
mình tại kỳ họp hoặc ngoài kỳ họp, và cuối cùng, các đại biểu Quốc hội thực hiện chức năng 
giám sát bằng các đoàn kiểm tra, thường là các đoàn kiểm tra của các ủy ban và Hội đồng Dân 
tộc của Quốc hội. 

Chất vấn là một hình thức giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của các cơ quan và 
các quan chức Nhà nước được giao quyền. Các hình thức giám sát khác là nghe báo cáo, nghe 
điều trần, tổ chức, điều tra, tổ chức đi nghiên cứu, xem xét tình hình..., tuy nhiên, có một vài 
hình thức chưa được áp dụng trong thực tiễn hoạt động của Quốc hội nước ta.  

- Thiếu thời gian, nhân lực, thông tin và các điều kiện bảo đảm khác cho việc giám sát. 
Thời gian tổ chức các phiên trả lời chất vấn được bố trí tùy theo chương trình nghị sự của Quốc 
hội từng nước. Ở Việt Nam, mỗi kỳ họp Quốc hội thường dành hai đến ba ngày cho người đứng 
đầu các bộ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Có thể nói, thời gian nêu trên không đủ để 
chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời, một số quy định về chất vấn chưa được rõ ràng. So sánh 
với các nước khác, do Quốc hội họp thường xuyên nên hàng tuần, Quốc hội thường dành một 
ngày hoặc một số ngày cố định với thời lượng khoảng một đến hai giờ/ngày cho việc chất vấn 
và trả lời chất vấn. Để theo dõi chặt chẽ và dự kiến trước được các câu hỏi chất vấn, Chính phủ 
các nước thường cử quan chức của mình thường trực tại các phiên họp của Quốc hội. 

3. Kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội 
Cần thiết phải đổi mới hoạt động giám sát trên nhiều phương diện, trước hết là xác định 

chính xác về pháp luật và về thực tiễn mục đích, phạm vi, đối tượng, nội dung, công cụ, phương 
pháp... giám sát, sau đó, cần tập trung vào các giải pháp có tính kỹ thuật, hay nói cách khác là 
các điều kiện bảo đảm cho việc giám sát có hiệu quả. Chúng tôi xin kiến nghị một số giải pháp 
sau: 

Một là, trên cơ sở xác định lại mục đích của giám sát, Quốc hội nên tập trung vào việc 
giám sát thực hiện các mục tiêu chính sách đã được xác định trong các đạo luật và trong các 
nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, trong quá trình xem xét các đề xuất xây dựng luật (kể cả 
pháp lệnh), cần xem xét các chính sách cơ bản của luật, pháp lệnh là gì, mục tiêu ban hành văn 
bản là gì, có phù hợp không. 

Trong quá trình thảo luận xây dựng luật, cần phải đánh giá chính xác xem các chính sách 
đã được thể hiện có hợp lý, logic và nhất quán, bám sát mục tiêu mà Quốc hội mong muốn hay 
không? Sau khi luật được ban hành, Quốc hội phải tiếp tục theo dõi đánh giá việc thực thi của 
hành pháp đã bảo đảm tuân thủ mục tiêu mà Quốc hội đã quyết định hay chưa? 

Trong điều kiện Quốc hội hoạt động không thường xuyên, đòi hỏi phải có sự phối hợp 
thường xuyên giữa các Ủy ban/Hội đồng của Quốc hội với các bộ trong việc giải trình về các 
chính sách trong các dự án luật, giải trình về việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Quốc hội đã 
đề ra. 

Ngay cả khi mục tiêu của luật là tốt nhưng tính khả thi kém thì luật cũng chưa đáp ứng 
được yêu cầu. Một đạo luật cũng không thể gọi là luật tốt nếu như khả năng tuân thủ của nó 
không tốt. Như vậy, trách nhiệm chính là thuộc về Quốc hội trong việc yêu cầu chất lượng của 
các báo cáo đánh giá tác động, báo cáo nghiên cứu do hành pháp trình để qua đó, kiểm soát, 
giám sát luôn cả khả năng tuân thủ pháp luật. 
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Trách nhiệm giải trình thuộc về Chính phủ không có nghĩa là chỉ khi Quốc hội chất vấn 
mới phát sinh trách nhiệm giải trình, mà ngay từ khi Chính phủ trình dự luật, đề xuất một vấn 
đề để Quốc hội quyết định (vấn đề quan trọng của đất nước, vấn đề ngân sách hay chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh…) thì Quốc hội đã phải có những động thái mang tính kiểm soát, giám 
sát. Như vậy, giữa hoạt động giám sát và hoạt động hoạch định chính sách của Quốc hội không 
nên quá tách bạch như cách làm hoặc cách hiểu hiện nay, mà hoạt động giám sát cần nhằm phục 
vụ cho công việc hoạch định chính sách. Thiếu sự giám sát này thì Quốc hội có thể buông lỏng 
trách nhiệm ngay từ khi Chính phủ trình chính sách. Nếu nhìn vào kinh nghiệm của Pháp, Đức 
và Hàn Quốc, có thể thấy chức năng giám sát không quá tách bạch với chức năng lập pháp như 
ở Việt Nam; thậm chí, trong quá trình lập pháp cũng đã có sự giám sát. 

Hai là, việc tổ chức thu thập thông tin và cơ quan điều tra của Quốc hội: Để tăng tính 
hiệu quả trong hoạt động giám sát, nhất là tổ chức thu thập thông tin, điều tra, xử lý các vụ việc 
lớn, phức tạp, chúng ta cũng cần tính đến việc thành lập các thiết chế độc lập, thường xuyên 
hoặc lâm thời để thu thập thông tin và tổ chức đánh giá có hiệu quả hoạt động của nhánh hành 
pháp. Ví dụ, ở Pháp, việc thành lập các phái đoàn tìm hiểu sự thật do hội nghị chủ tịch các viện 
thành lập có những điểm tương đồng với các đoàn giám sát của Việt Nam; còn việc thành lập 
một ủy ban điều tra thường chỉ để giải quyết một tình huống cụ thể, do kiến nghị của một hoặc 
một số nghị sỹ và kiến nghị phải nêu lý do đưa ra yêu cầu đồng thời phải xác định đối tượng 
điều tra; Ủy ban điều tra được lập ra nhằm thu thập thông tin để trình Quốc hội. 

Theo kinh nghiệm các nước Thụy Điển, Thái Lan, Úc, Đan Mạch, Xéc - bi, Phần Lan..., 
việc thành lập cơ quan thanh tra của Quốc hội (Parliarmentary Ombudsman), Ủy ban thông tin, 
Ủy ban điều tra... tỏ ra khá hiệu quả trong việc hỗ trợ chức năng giám sát của  Nghị viện. Các tổ 
chức này có các quyền năng đặc biệt, khác với các mô hình tổ chức của các ủy ban thẩm tra dự 
án luật hay giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp nói chung. 

Ba là, để các hoạt động giám sát thực sự hiệu quả, có thể thuê các tổ chức đánh giá độc 
lập để tổ chức giám sát chuyên sâu theo từng vấn đề, từng nội dung được giám sát. Tuy nhiên, 
nên thuê theo từng công đoạn, từng hoạt động nhỏ trong việc giám sát một vấn đề, chứ không 
“khoán trắng” cho các tổ chức độc lập, vì như vậy sẽ không còn là hoạt động giám sát của Quốc 
hội. Việc “khoán” cho các cơ quan hành pháp báo cáo về việc thi hành pháp luật hay về một 
vấn đề cụ thể cũng làm mất đi ý nghĩa, vai trò của giám sát. Hiện nay, nhiệm vụ theo dõi thi 
hành pháp luật mới được bổ sung cho Bộ Tư pháp và các tổ chức pháp chế thuộc hệ thống hành 
pháp cũng chỉ là hoạt động “theo dõi mang tính chất nội bộ của cơ quan hành pháp”, không thể 
thay thế cho hoạt động giám sát từ bên ngoài của Quốc hội vào các hoạt động của Chính phủ để 
hỗ trợ cho các chức năng của Quốc hội, giúp Quốc hội làm tròn nhiệm vụ của người đại diện 
cao nhất của nhân dân. 

Bốn là, về vấn đề con người, Quốc hội nên phân công các Báo cáo viên phụ trách các 
vấn đề giám sát, kể cả việc xem xét, thông qua dự án luật. Kinh nghiệm của các nước Pháp, 
Đức, Niu Di - lân đều bố trí Báo cáo viên của Quốc hội (Báo cáo viên này có thể trực tiếp hoàn 
thiện, chỉnh lý các báo cáo nghiên cứu tác động, bản thuyết minh về dự án luật nếu như có sự 
thay đổi dự thảo và chính sách, quy định ở công đoạn sau khi Chính phủ trình). Ở Việt Nam, 
trước mắt có thể phân công cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách làm Báo cáo viên hoặc Báo 
cáo viên trưởng, phụ trách chuyên sâu một vấn đề trong các kỳ họp Quốc hội. 

Năm là, vấn đề thông tin đảm bảo cho giám sát hiệu quả: Thông tin là vấn đề hết sức 
quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả của công tác giám sát. Do đó, cần tăng cường phương 
thức hoạt động cũng như chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin hiện nay của Quốc hội, 
để Trung tâm này phát huy tốt nhất vai trò cung cấp thông tin của mình cho đại biểu Quốc hội, 
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cho công chúng, cử tri… Quốc hội cũng có trách nhiệm trong việc yêu cầu các cơ quan hành 
pháp phải minh bạch, phải cung cấp đầy đủ thông tin, nên Quốc hội cần ban hành các quy định 
nhằm tăng trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan hành pháp. Việc ban hành Luật Tiếp 
cận thông tin, Luật Ban hành quyết định hành chính… cũng là các giải pháp cho vấn đề minh 
bạch hóa hoạt động của hành pháp. 

Để minh bạch hóa hơn nữa hoạt động chất vấn và để các cử tri có thể theo dõi quá trình 
này, theo thông lệ của một số nước thì các câu hỏi và trả lời chất vấn thường được in ấn thành 
các tập san, tạp chí... nhằm cung cấp thông tin cho công chúng, cử tri. Điều này cũng giúp cho 
Đại biểu Quốc hội tránh được tình trạng có các câu hỏi trùng lặp và các Bộ trưởng phải trả lời 
lại các câu hỏi giống nhau tại các kỳ họp Quốc hội trong một nhiệm kỳ. Điều này cũng tạo cho 
các đại biểu Quốc hội khác - đại biểu không đặt câu hỏi - có thể giám sát các biện pháp triển 
khai đã được hứa trong các câu trả lời chất vấn. 

4. Kết luận 
Chức năng giám sát của Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và 

trong việc khẳng định vị thế, vai trò của Quốc hội. Tuy nhiên, vai trò đó đã bị hạn chế bởi nhiều 
vấn đề về mặt pháp lý cũng như thực tiễn. Việc quy trách nhiệm cho các cơ quan cũng như 
kiểm soát quyền lực sẽ khó bảo đảm hiệu quả nếu như thiếu sự rành mạch trong phân công 
quyền lực cũng như thiếu đi các công cụ cho việc kiểm soát quyền lực. 

Hiến pháp năm 2013 đã tạo một bước tiến mới trong việc phân công rõ ràng hơn nhiệm 
vụ của Quốc hội và Chính phủ, là cơ sở quan trọng cho lập pháp kiểm soát quyền lực của hành 
pháp. Tuy vậy, sẽ thiếu hiệu quả nếu chỉ dừng ở việc sửa đổi các quy định của Luật Hoạt động 
giám sát của Quốc hội mà không tính đến việc sửa đổi hoặc ban hành mới các đạo luật liên quan 
để tăng cường các biện pháp bảo đảm cho công tác giám sát. 

 

           Ths. Nguyễn Thị Hạnh  
        (tcnn.vn - Ngày 07/01/2015) 

 

 
 

VAI TRÒ GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI TRONG 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

Giám sát tối cao của 
Quốc hội có vai trò rất lớn 
trong đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng cả trên 
bình diện vĩ mô rộng lớn 
(sửa đổi bổ sung chính 
sách, pháp luật, bịt kín các 
lỗ hổng sinh ra tham 
nhũng) đến cả bình diện 
truy cứu trách nhiệm chính 
trị đối với cá nhân có thẩm 
quyền cao trong bộ máy 
Nhà nước, góp phần phòng 

ngừa riêng có hiệu quả tích 
cực. 

1. Giám sát tối cao 
của Quốc hội trong điều kiện 
xây dựng Nhà nước pháp 
quyền XHCN ở nước ta được 
xem là một phương thức 
kiểm soát quyền lực Nhà 
nước, với mục đích cơ bản là 
phòng chống sự tha hóa của 
quyền lực Nhà nước. Theo 
đó, có thể nói giám sát tối 
cao có vai trò trong phòng, 
chống tham nhũng - một biểu 

hiện của sự tha hóa quyền 
lực Nhà nước. Tuy nhiên, vai 
trò phòng, chống tham nhũng 
của giám sát tối cao của 
Quốc hội không giống với 
các thiết chế khác trong bộ 
máy Nhà nước ta. 

Trước hết, phòng, 
chống tham nhũng trong hoạt 
động giám sát tối cao của 
Quốc hội có tác dụng trên 
phạm vi quốc gia, ở tầm vĩ 
mô. Vì giám sát tối cao của 
Quốc hội theo Luật Hoạt 
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động giám sát của Quốc hội 
được thực hiện bởi toàn thể 
đại biểu Quốc hội tại phiên 
họp toàn thể của Quốc hội 
(điều 1). Hậu quả pháp lý 
của giám sát tối cao của 
Quốc hội được thể hiện trong 
Nghị quyết của kỳ họp Quốc 
hội, trong Nghị quyết giám 
sát chuyên đề hay trong Nghị 
quyết về chất vấn và trả lời 
chất vấn. Nội dung của các 
nghị quyết này thường chỉ ra 
những thiếu sót, tồn tại và 
nguyên nhân của những thiếu 
sót, tồn tại đó và đề ra các 
giải pháp khắc phục ở tầm vĩ 
mô, tầm phải sửa đổi chính 
sách, pháp luật. Ví dụ như 
nghị quyết xem xét báo cáo 
của Chính phủ về việc tổ 
chức thực hiện Luật Phòng, 
chống tham nhũng và Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí tại kỳ họp thứ 11, 
Quốc hội (Khóa XI). Hay 
Nghị quyết của Quốc hội về 
công tác đầu tư xây dựng cơ 
bản sử dụng vốn Nhà nước 
tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội 
(Khóa XI). Các nghị quyết 
này có vai trò như là những 
biện pháp phòng, chống 
tham nhũng ở tầm vĩ mô, có 
ý nghĩa chỉ đạo cuộc đấu 
tranh này. 

Hai là, trong mối 
quan hệ với phòng, chống 
tham nhũng. Luật Hoạt động 
giám sát của Quốc hội quy 
định chế tài của giám sát tối 
cao là: Bỏ phiếu tín nhiệm 
đối với các cá nhân thuộc đối 
tượng giám sát của Quốc hội 
và thành lập Ủy ban điều tra 
lâm thời để điều tra một vấn 
đề cần thiết. Cả hai chế tài 

này đều được Hiến pháp năm 
1992 (sửa đổi năm 2001) và 
Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội quy định, nhưng 
hơn 10 năm nay chưa được 
áp dụng. Vì thế xét về 
phương diện đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng 
đối với một cá nhân cụ thể, 
giám sát tối cao của Quốc 
hội chưa có tác dụng phòng 
ngừa riêng một cách thiết 
thực. Mặc dầu, đây là những 
chế tài có tác dụng phòng, 
chống tham nhũng một cách 
mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh 
hơn cả chế tài hình sự trong 
đấu tranh chống tội phạm 
tham nhũng bằng các thiết 
chế tư pháp và thủ tục tư 
pháp. Bởi đối tượng chịu tác 
động của những chế tài này 
là những người do Quốc hội 
bầu hoặc phê chuẩn, họ có 
cương vị cao trong bộ máy 
Nhà nước. Tác động đến 
những người này có tác dụng 
phòng ngừa rộng lớn đến cả 
một ngành, một lĩnh vực 
trong việc nâng cao trách 
nhiệm, năng lực và ý thức 
chính trị. Việc áp dụng các 
chế tài này được thực hiện 
theo thủ tục hoạt động nghị 
trường vừa công khai, vừa 
dân chủ nên có tác dụng rộng 
lớn trong dư luận xã hội, lấy 
được lòng tin của nhân dân 
trong cuộc đấu tranh này. 
Đồng thời, các chế tài này là 
chế tài mang tính chất truy 
cứu trách nhiệm chính trị 
cùng với các chế tài khác 
như chế tài Hình sự, Hành 
chính, Dân sự… tạo thành 
một hệ thống các chế tài bao 
quát được đầy đủ các hình 

thức, các cách thức tác động 
đối với các đối tượng khác 
nhau. 

Ba là, giám sát tối cao 
của Quốc hội là hoạt động 
theo thủ tục nghị trường. Tức 
là một thủ tục bao gồm các 
hoạt động và xem xét của 
một tập thể 500 đại biểu. 
Xem bao gồm việc đọc, 
nghe, nghiên cứu, khảo sát 
các loại báo cáo và xét bao 
gồm việc phân tích, đánh giá, 
bình luận, phản biện, kết 
luận kiến nghị của các đại 
biểu tại các phiên họp toàn 
thể đại biểu Quốc hội. Vì thế, 
việc xem xét trong hoạt động 
giám sát của Quốc hội mang 
tính chất công khai, minh 
bạch và dân chủ. Ở nước ta, 
các hoạt động giám sát tối 
cao của Quốc hội thường 
được truyền hình trực tiếp. 
Trong mối quan hệ với 
phòng, chống tham nhũng, 
giám sát tối cao của Quốc 
hội có tác dụng củng cố lòng 
tin của nhân dân, nâng cao ý 
thức công dân trong phòng, 
chống tham nhũng. Đồng 
thời, thông qua hoạt động 
giám sát công khai, truyền 
hình trực tiếp, nhân dân có 
dịp kiểm tra, đánh giá năng 
lực, trình độ của đại biểu 
Quốc hội trong cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham 
nhũng. 

Như vậy, giám sát tối 
cao của Quốc hội có vai trò 
rất lớn trong đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng cả 
trên bình diện vĩ mô rộng lớn 
(sửa đổi bổ sung chính sách, 
pháp luật, bịt kín các lỗ hổng 
sinh ra tham nhũng) đến cả 
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bình diện truy cứu trách 
nhiệm chính trị đối với cá 
nhân có thẩm quyền cao 
trong bộ máy Nhà nước, góp 
phần phòng ngừa riêng có 
hiệu quả tích cực. 

2. Tuy giám sát tối 
cao của Quốc hội có vai trò 
to lớn trong đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng như đã 
nói ở trên, nhưng thời gian 
qua phát huy vai trò đó còn 
có hạn chế. 

Trước hết, đó là nhận 
thức chưa thật sự đầy đủ về 
vai trò của giám sát. Quan 
niệm giám sát là để tăng 
cường pháp chế trong tổ 
chức và hoạt động của bộ 
máy Nhà nước chứ không 
phải giám sát là một phương 
thức kiểm soát quyền lực 
Nhà nước, bảo đảm cho 
quyền lực Nhà nước thực sự 
là quyền lực của nhân dân. 
Quan niệm đó nhấn mạnh 
giám sát là để tăng cường sự 
thống nhất của quyền lực 
Nhà nước (pháp chế là phải 
thống nhất). Vì thế, tình 
trạng nể nang, né tránh, va 
chạm vẫn diễn ra trong các 
hoạt động giám sát tối cao. 
Coi trọng tính thống nhất 
hơn là tính phân công và 
kiểm soát quyền lực Nhà 
nước trong hoạt động giám 
sát tối cao của Quốc hội. 

Hai là, đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng có 
hiệu quả là phải chỉ ra được 
trách nhiệm chính trị đến 
cùng thuộc về cá nhân hay tổ 
chức nào? Thực tiễn giám sát 
tối cao của Quốc hội, nhất là 
giám sát tối cao bằng phương 
thức chất vấn và trả lời chất 

vấn tại các kỳ họp Quốc hội, 
thời gian qua nhiều lúc chưa 
đi đến cùng trách nhiệm nên 
hiệu lực và hiệu quả phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực 
chưa cao; tham nhũng tiêu 
cực có điều kiện tái diễn, lặp 
lại. Nếu như Vinashin giám 
sát đến cùng thì Vinalines có 
lẽ không xảy ra trong thời 
gian gầy đây. 

Ba là, pháp luật về tổ 
chức và hoạt động của Quốc 
hội nói chung về hoạt động 
giám sát nói riêng chưa có 
điều luật nào trực tiếp quy 
định về trách nhiệm phòng, 
chống tham nhũng của Quốc 
hội cũng như các cơ quan 
của Quốc hội và đại biểu 
Quốc hội. Hoạt động giám 
sát của Quốc hội trong mối 
quan hệ với đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng cần có thủ 
tục và quy trình khác với các 
thủ tục và quy trình hoạt 
động của giám sát thông 
thường. Chế tài trong giám 
sát với mục đích phòng, 
chống tham nhũng cũng cần 
quy định cụ thể hơn, mạnh 
mẽ hơn. 

3. Từ vai trò của giám 
sát tối cao của Quốc hội và 
từ thực tiễn hoạt động giám 
sát tối cao của Quốc hội 
trong phòng, chống tham 
nhũng hiện nay, xin có một 
số kiến nghị sau đây: 

Một là, tham nhũng là 
một căn bệnh gắn liền với sự 
tồn tại của Nhà nước. Vì vậy, 
trong tổ chức và hoạt động 
của Quốc hội nói chung và 
trong việc thực hiện chức 
năng giám sát của Quốc hội 
nói riêng, pháp luật cần phải 

quy định nhiệm vụ và quyền 
hạn phòng, chống tham 
nhũng của Quốc hội, các cơ 
quan của Quốc hội và đại 
biểu Quốc hội. Những quy 
định này vừa phải được lồng 
ghép vào việc thực hiện 
những nhiệm vụ quyền hạn 
của Quốc hội, vừa phải có 
quy định riêng mang tính đặc 
thù trong công tác phòng, 
chống tham nhũng. 

Hai là, nhận thức sâu 
sắc hơn về vai trò của Quốc 
hội trong phòng, chống tham 
nhũng. Với vị trí và vai trò là 
cơ quan quyền lực Nhà nước 
cao nhất, cơ quan đại biểu 
cao nhất, Quốc hội có nhiều 
ưu thế hơn so với các thiết 
chế khác trong đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng. 
Cần phát huy lợi thế đó, để 
trong nội dung hoạt động của 
mình có những định hướng 
hoạt động về phòng, chống 
tham nhũng, nhất là các hoạt 
động giám sát tối cao tại nghị 
trường. Giám sát trong điều 
kiện xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
là một phương thức kiểm soát 
quyền lực Nhà nước. Do đó, 
giám sát phải hướng đến mục 
tiêu phòng, chống tham nhũng. 

Ba là, Luật Hoạt động 
giám sát của Quốc hội đã có 
quy định: Khi xét thấy cần 
thiết, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội tự mình hoặc theo 
đề nghị của Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Chính phủ, Hội 
đồng dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội hoặc của đại biểu 
Quốc hội trình Quốc hội 
quyết định thành lập của Ủy 
ban lâm thời để điều tra về 
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một vấn đề nhất định (khoản 
1 điều 12). Quốc hội bỏ 
phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Quốc 
hội bầu hoặc phê chuẩn (điều 
13). 

Hai quy định nói trên 
có thể xem là hai chế tài 
giám sát tối cao của Quốc 
hội. Trong mối quan hệ với 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, hai chế tài này cần 
được phát huy. Bởi hai chế 
tài này là hai chế tài đặc thù, 
chỉ có Quốc hội mới có thẩm 

quyền áp dụng nhằm truy 
cứu trách nhiệm chính trị đối 
với những cá nhân do Quốc 
hội bầu và phê chuẩn. Để có 
điều kiện sử dụng hai chế tài 
này cần phải cụ thể hóa thêm 
các trường hợp cần thành lập 
Ủy ban lâm thời để điều tra 
và nên chăng thay việc bỏ 
phiếu tín nhiệm bằng bỏ 
phiếu bất tín nhiệm với 
những quy định cụ thể 
trường hợp nào thì bỏ phiếu 
bất tín nhiệm. 

Đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng bằng hoạt 
động giám sát tối cao của 
Quốc hội có nhiều ý nghĩa, 
đòi hỏi các đại biểu Quốc hội 
phải nâng cao nhận thức, bản 
lĩnh và kỹ năng hoạt động 
nghị trường. 

 

GS. TS. Trần Ngọc Đường 
Chuyên gia cao cấp 

của Quốc hội 
(phaply.net.vn 

Ngày 27/12/2012) 

 
 
 

           VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI 
             TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  
 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra bất thường không chỉ là vấn đề của một vài 
quốc gia hay khu vực mà là vấn đề của toàn cầu thì nhu cầu phát triển bền vững là rất cần thiết 
và cấp bách. Trong những thập kỷ qua, nhân loại đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu, đánh giá, đặt ra 
mục tiêu và tiến hành hàng loạt các hoạt động nhằm phát triển bền vững, ứng phó với tình trạng 
biến đổi khí hậu. 

Có ý kiến cho rằng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là 
công việc của cơ quan hành pháp mà còn là công việc của cơ quan lập pháp bởi đây là những cơ 
quan đặt nền móng cho mọi chính sách quốc gia. 

I. Khái quát về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu ở Việt Nam 
Vài nét về phát triển bền vững, khái niệm phát triển bền vững xuất hiện trong phong trào 

bảo vệ môi trường từ những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ 20 nhưng đến năm 1987, 
trong Báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” của Hội đồng Thế giới về môi trường và phát 
triển của Liên hợp quốc, thuật ngữ phát triển bền vững được định nghĩa là “sự phát triển đáp 
ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của 
các thế hệ mai sau”. Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về môi trường và phát triển tổ chức tại Rio 
de Janerio (Braxin) năm 1992 và Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về phát triển bền vững tổ chức 
tại Johannesburg (Nam Phi) năm 2002 đã xác định, phát triển bền vững là quá trình phát triển 
có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm: Phát triển kinh tế, 
phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. 166 nước tham gia Hội nghị tại Johannesburg đã thông 
qua Bản tuyên bố và Bản kế hoạch thực hiện phát triển bền vững; cam kết thực hiện đầy đủ 
Chương trình Nghị sự 21 (Agenda 21) về phát triển bền vững. 

Thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, Việt Nam đã tích cực ban hành và 
thực hiện các chính sách về phát triển bền vững. Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ 
Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, trong đó nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường là một nội dung cơ bản không thể tách rời 
trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các cấp, các ngành, 
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là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước”. Quan điểm phát triển bền vững cũng được khẳng định trong các 
văn kiện của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 
2010 là “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến 
bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường” và “Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ 
và cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo và môi trường thiên 
nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”. 

Mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế là đạt được sự tăng trưởng ổn định với cơ cấu 
kinh tế hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nâng cao đời sống của nhân dân, tránh được sự suy thoái 
hoặc đình trệ trong tương lai, tránh để lại gánh nặng nợ nần lớn cho các thế hệ mai sau. Phát 
triển bền vững về xã hội là đạt được kết quả cao trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng 
cao, mọi người đều có cơ hội được học hành và có việc làm, giảm tình trạng đói nghèo và hạn 
chế khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp và nhóm xã hội, giảm các tệ nạn xã hội, nâng cao 
mức độ công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên và giữa các thế hệ trong một xã 
hội, duy trì và phát huy được tính đa dạng và bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng nâng cao 
trình độ văn minh về đời sống vật chất và tinh thần. Phát triển bền vững về môi trường là khai 
thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn, xử 
lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường, bảo vệ tốt môi trường sống; bảo vệ được các 
vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và bảo tồn sự đa dạng sinh học; 
khắc phục suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường. 

Khái quát về biến đổi khí hậu: 
Đa số các nhà khoa học đều khẳng định, nguyên nhân chủ yếu của sự biến đổi khí hậu 

toàn cầu là do sự tăng nồng độ các khí gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là khí CO2 do đốt các 
nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên...) và chặt, phá, đốt rừng làm mất rừng, áp 
lực về đất và chuyển đổi cách sử dụng đất. 

Việt Nam là 1 trong 5 nước chịu thiệt hại nặng nề của biến đổi khí hậu. Theo Ngân hàng 
Thế giới (WB), nếu nước biển dâng 1m sẽ làm 10% dân số bị ảnh hưởng, thiệt hại 10% GDP. 

Ở Việt Nam, các biện pháp chính để giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong chiến lược 
phát triển và sử dụng năng lượng của Việt Nam và ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là: 
Trồng rừng, tăng diện tích cây xanh để tăng cường hấp thụ CO2 trong không khí...; Áp dụng 
các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong các ngành sản xuất; Đổi mới công nghệ, áp 
dụng công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng; Sử dụng năng lượng và khai thác tài 
nguyên năng lượng hiệu quả, hợp lý; Phát triển các dạng năng lượng mới như địa nhiệt, năng 
lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng hạt nhân; Xây dựng cơ chế ứng phó, giảm khả 
năng bị tổn thương của con người bằng cơ chế quản lý thích ứng là giải pháp hữu hiệu. 

II. Vai trò của Quốc hội trong việc ứng phó với phát triển bền vững ở Việt Nam 
Công tác lập pháp: 
Trong 2 thập niên trở lại đây, hệ thống pháp luật của Việt Nam không ngừng được hoàn 

thiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong số 275 Luật 
đã được Quốc hội ban hành có tới 1/5 số luật liên quan đến môi trường và phát triển bền vững 
như: 

- Các văn bản luật về bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên: Luật Tài nguyên nước 1998; Luật Đất đai 2003; Luật Bảo vệ môi trường 2005; Luật 
Thuế tài nguyên 2009; Luật sửa đổi một số điều của Bộ luật Hình sự 2009 về tội phạm môi 
trường; Luật Đa dạng sinh học 2008; Luật Khoáng sản 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật Khoáng sản 2005; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Biển Việt Nam. 
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- Quốc hội giao cho Chính phủ tham gia ký kết các công ước quốc tế có liên quan đến 
phát triển bền vững và biến đổi khí hậu như Công ước CITES, Công ước đa dạng sinh học và 
Nghị định thư Cartagena, Nghị định thư Kyoto, ký kết và thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ 
của Liên hợp quốc... và thi hành các văn bản luật có liên quan. 

- Vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững còn luôn được Quốc hội xem xét trong 
việc quyết định chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm và nhiệm kỳ, có sự cân đối 
giữa các luật về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội; đánh giá Báo cáo 
kinh tế - xã hội của Chính phủ hàng năm trình Quốc hội có tới 9/12 chỉ tiêu về môi trường. 

Trong công tác giám sát: 
Hàng năm, Quốc hội đều thông qua nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề của 

mình. Nội dung giám sát cụ thể về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm: 
Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; Hoạt động của 
Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao trong việc thực hiện chính sách, chương trình về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi 
khí hậu. 

- Giám sát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền với cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, nghị quyết của HĐND cấp tỉnh có 
liên quan đến phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Giám sát việc thực hiện ngân sách Nhà nước, công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc 
lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Các ủy ban chủ trì giám sát tình hình thực hiện và thẩm tra các báo cáo của Chính phủ 
về các công trình quan trọng quốc gia theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Công tác kiến nghị về chủ trương, chính sách và quyết định các vấn đề quan trọng của 
đất nước. 

Về kiến nghị chủ trương, chính sách: Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt 
động của các cơ quan hữu quan về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; các vấn 
đề về chính sách đầu tư phát triển khoa học, công nghệ cho công tác ứng phó với biến đổi khí 
hậu. 

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Nghị quyết số 49/2010/QH12 về dự 
án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư có tiêu chí về 
môi trường là dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: Nhà máy điện hạt nhân; Dự án, công trình sử 
dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu 
bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50ha trở lên; rừng phòng hộ 
đầu nguồn từ 50ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ 
môi trường từ 500ha trở lên; rừng sản xuất từ 1000ha trở lên; phải có đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM) hoặc đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) do Bộ Tài nguyên và Môi trường 
phê duyệt trước khi Quốc hội xem xét quyết định. 

Văn bản do Quốc hội ban hành có liên quan trực tiếp đến phát triển bền vững, ứng phó 
với biến đổi khí hậu. 

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng (03/12/2004): Bảo vệ rừng là trách nhiệm của mọi cơ 
quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

- Luật Bảo vệ môi trường (29/11/2005): Quy định những hoạt động bảo vệ môi trường 
được khuyến khích liên quan đến khí hậu (Khoản 4, Điều 6) là: Phát triển, sử dụng năng lượng 
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sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu khí nhà kính và phá hủy tầng ozon; Các hành vi bị nghiêm 
cấm (Khoản 6, Điều 7) là: Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán 
bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép; Tiêu chuẩn khí 
thải công nghiệp, khí thải của các phương tiện giao thông; Quy định chi tiết về đánh giá ĐMC, 
ĐTM, cam kết môi trường, trong đó chú ý, hạn chế tác động và bảo vệ môi trường không khí 
(Chương III); Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, trong đó ưu tiên bảo tồn, phát 
huy khu dự trữ sinh thái, phát huy tính đa dạng sinh học để điều hòa không khí và cân bằng sinh 
thái (Điều 6). Các quy định này tiếp tục được cụ thể hóa hơn ở Luật Đa dạng sinh học 2008. 

- Luật Bảo vệ môi trường (29/11/2005): Quy định những hoạt động bảo vệ môi trường 
được khuyến khích liên quan đến khí hậu (Khoản 4, Điều 6) là: Phát triển, sử dụng năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu khí nhà kính và phá hủy tầng ozon; Các hành vi bị nghiêm 
cấm (Khoản 6, Điều 7) là: Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán 
bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép; Tiêu chuẩn khí 
thải công nghiệp, khí thải của các phương tiện giao thông; Quy định chi tiết về đánh giá ĐMC, 
ĐTM, cam kết môi trường, trong đó chú ý, hạn chế tác động và bảo vệ môi trường không khí 
(Chương III); Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, trong đó ưu tiên bảo tồn, phát 
huy khu dự trữ sinh thái, phát huy tính đa dạng sinh học để điều hòa không khí và cân bằng sinh 
thái (Điều 6). Các quy định này tiếp tục được cụ thể hóa hơn ở Luật Đa dạng sinh học 2008. 

- Nghị quyết số 08/1997/NQ-QH10 về thông qua chủ trương đầu tư Dự án trồng mới 5 
triệu ha rừng: Mục tiêu nâng độ che phủ của rừng lên trên 40% vào năm 2010. 

Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều văn bản luật có liên quan đến ứng 
phó với biến đổi khí hậu như Luật Điện lực, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước, 
Luật Đê điều, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

III. Một số vấn đề trong xây dựng chính sách để phát triển vững, ứng phó với biến 
đổi khí hậu ở Việt Nam 

Bên cạnh vấn đề an ninh năng lượng, nông nghiệp và an ninh lương thực là những nhân 
tố rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững và ổn định ở Việt Nam. Trong ứng phó với biến 
đổi khí hậu, các hoạt động “thích ứng, thích nghi” đang được Việt Nam chú trọng, nhưng hiện 
nay việc xác định mức độ ảnh hưởng, quy mô và cường độ biến động về mực nước biển dâng 
và nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, dân số và phát triển 
bền vững cần được nghiên cứu đánh giá một cách toàn diện và quy mô hơn chứ không thể dừng 
ở các biện pháp và xử lý tình thế. 

Việc nghiên cứu và lập chính sách tập trung vào việc trả lời câu hỏi “Chính sách và biện 
pháp nào mà Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp cần xúc tiến hoặc tạo thuận lợi cho phát 
triển bền vững và tăng cường khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu”? 

Chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu nên được đưa vào khuôn khổ phát triển bền 
vững và mọi quyết định của Chính phủ cần được xây dựng trên quan điểm phát triển bền vững 
và được xem xét qua một “lăng kính phát triển bền vững”. Vậy tiêu chí để xây dựng “lăng kính 
phát triển bền vững” nên tập trung ở những nội dung gì? 

IV. Một số kiến nghị 
Trong thời gian tới, đề nghị cộng đồng quốc tế cần có những hành động thiết thực hơn 

nữa trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, quan tâm đặc biệt hơn đến các quốc gia bị tác 
động mạnh do biến đổi khí hậu. Việt Nam là quốc gia ít phát thải khí nhà kính vào bầu khí 
quyển nhưng lại là một trong 5 nước chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu, do vậy, cần 
được tài trợ hơn nữa của quốc tế về nhân lực, vật lực và tài chính. 
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Việt Nam là quốc gia ven biển Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí 
hậu. Do vậy, Việt Nam cần sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế, trong việc chia sẻ kinh 
nghiệm về xây dựng thể chế chính sách; các giải pháp cũng như các nguồn lực để thực hiện. 

Biến đổi khí hậu là vấn đề lớn, có liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội, an ninh 
quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, Quốc hội Việt Nam cần ban hành nghị quyết 
các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, luật về phòng chống thiên tai; tăng đầu tư ngân 
sách việc thực hiện các giải pháp thích nghi (nghiên cứu khoa học về giống cây chịu mặn, xây 
dựng nhà bằng vật liệu nổi; tuyên truyền, giáo dục người dân trong việc thích nghi với môi 
trường sống mới; quy hoạch các khu di dân để bảo đảm trật tự an toàn xã hội...). 

Thành lập cơ chế trao đổi thông tin Nghị viện về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu 
giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi 
khí hậu. 

Quan tâm hỗ trợ hơn nữa đến cộng đồng người nghèo, đẩy mạnh tiến độ thực hiện 
chương trình xóa đói giảm nghèo và những khu vực bị tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu 
tại Việt Nam. Quan tâm khai thác những lợi thế có thể có đối với Việt Nam do biến đổi khí hậu 
mang lại. 
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