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BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC BẦU CỬ 
 

Ngày 22/5 tới đây, toàn dân ta đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của 

nhân dân trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 

sạch, vững mạnh. 

Nhân sự kiện trọng đại - ngày hội toàn dân thể hiện quyền làm chủ của mình - một trong 

những quyền thiêng liêng mà lúc sinh thời Hồ Chủ tịch kiên trì phấn đấu quên mình vì dân, vì 

nước để cho ai cũng được thực hiện quyền bầu cử, chúng ta ôn lại một vài quan điểm của 

Người về công tác bầu cử với mong muốn: Toàn Đảng, toàn dân ta sẽ thực hiện thành công 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV. 

 Ngay sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
chính Bác Hồ trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời đã đề nghị sớm có một cuộc bầu 
cử để thông qua Hiến pháp, Người nói: “ …nhân dân không được hưởng quyền tự do dân chủ. 
Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ phải có tổ chức càng sớm càng 
hay, cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu!”, (trích “Những lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch”. 

 Khi được Chính phủ ủng hộ, toàn dân ta đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc 
hội đầu tiên của nước Việt Nam mới, Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu, những lời 
kêu gọi thiết tha của Người cách đây 70 năm vẫn như đang âm vang trong cuộc bầu cử Quốc 
hội Khóa XIV sắp tới: “ …Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta đến con đường mới mẻ. 
Ngày mai là một ngày sung sướng của đồng bào ta và ngày mai là ngày tổng tuyển cử… Ngày 
mai tất cả các bạn cử tri nhớ đi bầu cử. Ngày mai mọi người đều vui vẻ hưởng quyền lợi của 
người dân độc lập, tự do”. 

Lật lại những trang sử vàng của đất nước, trong giai đoạn “ngàn cân treo sợi tóc” những 
năm đầu của chính quyền nhân dân non trẻ, chúng ta thật cảm kích trước việc Bác Hồ kính yêu 
trong bộn bề công việc vẫn đặt lên hàng đầu công tác bầu cử, Người thiết tha kêu gọi mọi tầng 
lớp nhân dân đi bỏ phiếu, Người không chỉ quan tâm đến việc động viên nhân dân sử dụng 
quyền dân chủ cơ bản của mình mà còn ân cần giải thích rất rõ ràng để mọi người dễ hiểu, dễ 
nghe, nắm được tầm quan trọng của quyền bầu cử; Người nói “ …Trước hết, tôi xin tóm tắt 
Luật Bầu cử của ta thật là dân chủ. Tất cả các công dân gái cũng như trai, từ 18 tuổi trở lên đều 
có quyền bầu cử, tự do lựa chọn người thay mặt mình…”. 

 Không chỉ có quan điểm đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bầu cử, một khi 
quyền bầu cử và ứng cử, quyền tham gia công việc Nhà nước của nhân dân được bảo đảm, Bác 
Hồ luôn có chủ trương điều chỉnh, sửa đổi pháp luật, làm cho nó phù hợp với yêu cầu và nhiệm 
vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Không chỉ gương mẫu trong việc xây dựng pháp luật bảo 
đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân, không chỉ là người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, khai sinh ra nền pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bác Hồ kính yêu của 
chúng ta còn là tấm gương mẫu mực, ngời sáng trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh 
các quy định của pháp luật về công tác bầu cử. 

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới, vì kính 
trọng, suy tôn Người là công dân số một của đất nước, có người đã viết thư đề nghị Bác không 
phải ra ứng cử, người thì đề nghị Bác ra ứng cử ở địa phương mình… Bác Hồ của chúng ta đều 
rất trân trọng và viết thư trả lời rất thân ái: “ …Tôi rất cảm động trước tình cảm của đồng bào… 
nhưng tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên tôi không thể vượt ra 
khỏi thể lệ của tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên không thể ra ứng cử ở nơi 
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nào nữa. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn 
nhiệm vụ của người dân trong cuộc tổng tuyển cử”. 

Ôn lại tấm gương của Bác Hồ kính yêu trong công tác bầu cử, học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta càng tâm niệm, nguyện ra sức học tập, rèn luyện và công 
tác, phấn đấu bằng mọi giá đi theo con đường mà Người đã chọn, quyết tâm cùng toàn Đảng, 
toàn dân tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, phát động một đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, thông qua cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội lần 
này làm dấy lên phong trào thi đua xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, xây 
dựng các cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh 
đủ sức đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trên đường hội nhập vì mục tiêu “dân giàu - nước 
mạnh - dân chủ - công bằng, văn minh”. 

                                                                                                      Vũ Bá Bảo 

          (sontra.danang.gov.vn - Ngày 3/3/2016) 
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MỘT V�I SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUỐC HỘI 
 

1. Quốc hội và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội 

Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội được xác định là cơ 
quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước của Nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam. Vai trò, vị trí đặc biệt của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước ta, được thể 
hiện ở các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; làm và sửa đổi 
Hiến pháp, luật để định ra các thiết chế Nhà nước với chức năng nhiệm vụ xuất phát từ Hiến 
pháp, hay nói một cách khác, Quốc hội bằng quyền lập hiến và lập pháp của mình, quy định cụ 
thể tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước. 

Thứ hai, Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và 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 hoạt động của công dân. 

Thứ ba, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà 
nước. 

Với vị trí đặc biệt của Quốc hội nêu trên, do đó, sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, 
ngoài những nội dung và phương thức lãnh đạo mang tính phổ biến trong việc lãnh đạo Nhà 
nước nói chung, thì phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội cũng có những hình thức 
biểu hiện, mức độ cũng như phương thức cụ thể không thể hoàn toàn giống như đối với các 
thiết chế khác của Nhà nước. 

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Đây là một thiết chế tạo lập ra nền 
tảng pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của Nhà nước và xã hội - thiết chế đó vừa là Nhà nước, 
vừa là nhân dân. Do đó, sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội cũng cần phải phù hợp với vị trí 
đặc thù này của Quốc hội - xét cả về ý nghĩa chính trị và pháp lý. Sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Quốc hội không đặt mình đứng trên Quốc hội, không đứng ngoài Quốc hội, không áp đặt nội 
dung lãnh đạo của mình, mà là sự lãnh đạo đứng trong Quốc hội, tạo điều kiện để Quốc hội thực 
quyền trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở nước ta là tất yếu. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm 
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cách mạng và lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; giải phóng dân tộc và thống nhất đất 
nước. 

Vị trí lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng được quy 
định bởi Hiến pháp “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt 
Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân 
tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và 
xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Song Đảng 
lãnh đạo Quốc hội như thế nào và bằng phương thức gì luôn là vấn đề hệ trọng mà Đảng luôn 
phải tìm tòi sáng tạo và vận dụng hợp lý trong từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam. 

Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 
XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp năm 
1992. Do đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Quốc hội chính là yếu tố có ý nghĩa 
quan trọng tới việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
Quốc hội. 

2. Một số nét về thực trạng phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội 

Đảng lãnh đạo Quốc hội thông qua đường lối, quan điểm, các nghị quyết, các quyết định, 
chỉ thị, các nguyên tắc về vấn đề hệ trọng của đất nước. Phương thức này là phương thức quan 
trọng, cơ bản nhất để Đảng lãnh đạo Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng. Phương thức 
lãnh đạo này của Đảng nhằm tác động đầu tiên đến định hướng lập pháp của Quốc hội và là cơ 
sở chính trị để Quốc hội xây dựng luật. Trên cơ sở đường lối và nghị quyết của Đảng, Quốc hội 
xây dựng kế hoạch lập pháp cụ thể. 

Đảng lãnh đạo Quốc hội thông qua Đảng đoàn Quốc hội trong hoạt động lập pháp. 
Phương thức này hiện nay được thực hiện có hiệu quả, bảo đảm để nội dung Đảng lãnh đạo 
Quốc hội trong hoạt động lập pháp được giữ vững. Đảng đoàn Quốc hội là một tổ chức Đảng 
thực sự chịu sự lãnh đạo, quản lý của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. 

Đảng lãnh đạo bằng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động Quốc hội thông 
qua Đảng đoàn Quốc hội và đảng viên và Đảng lãnh đạo thông qua việc lãnh đạo các cuộc bầu 
cử Quốc hội, thống nhất quản lý, giới thiệu và quyết định cán bộ ở một số chức vụ nhất định 
của Quốc hội. 

Vì vậy, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và đối với Quốc hội 
nói riêng cần tiếp tục nghiên cứu để đổi mới. Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Khóa IX về công tác xây dựng Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng 
đánh giá về kết quả làm được là “Đảng đã từng bước cụ thể hóa và thể chế hóa các quan điểm 
của Cương lĩnh về phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt hơn vai trò của các cơ quan 
Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, khắc phục dần khuynh hướng Đảng bao biện làm 
thay, cũng như buông lỏng, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng”. Trong Báo cáo của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Khóa X về công tác xây dựng Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XI của Đảng đánh giá “Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, vừa đảm bảo 
sự lãnh đạo của Đảng vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị”. 

Bên cạnh đó những khuyết điểm, yếu kém,“việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
còn chậm và lúng túng. Chậm nghiên cứu và ban hành những quy định cụ thể về phương thức 
Đảng lãnh đạo Nhà nước; chậm xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống 
chính trị. Thiếu những quy định cụ thể bảo đảm thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân 
chủ, phát huy dân chủ trong Đảng. Chưa thực sự coi trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc”. 
“Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 
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- xã hội trên một số nội dung chưa rõ, chậm đổi mới. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, ban 
cán sự Đảng chưa được xác định rõ ràng, cụ thể nên hoạt động còn lúng túng. Phong cách, lề lối 
làm việc đổi mới chậm; hội họp vẫn nhiều”. 

Đảng lãnh đạo Quốc hội thông qua định hướng hoạt động lập pháp, thông qua cơ sở 
chính sách pháp luật, thông qua mục đích của các đạo luật. Trên cơ sở đó Quốc hội xây dựng 
từng điều, kết cấu của luật, kỹ thuật lập pháp. Trước các kỳ họp Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội 
báo cáo với Bộ Chính trị về chương trình, nội dung của các kỳ họp, dự kiến chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh hàng năm hoặc cả khóa. 

Kiểm tra, giám sát vừa là nội dung vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, 
hiện nay cơ chế kiểm tra, giám sát chưa thực sự có hiệu quả đối với quá trình xây dựng và thi 
hành pháp luật. Một số đạo luật ban hành sau khi có hiệu lực phải chờ các cơ quan quản lý Nhà 
nước ra văn bản dưới luật, như thông tư, hướng dẫn thì mới được áp dụng. Từ đó, các ngành, 
các cấp rơi vào tình trạng chờ hướng dẫn, hoặc có những vận dụng theo cách hiểu chủ quan. 

Các đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Quốc hội 
đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 
Những năm gần đây, nhiều cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực luật pháp 
đã được giới thiệu, đề cử, điều động và bổ nhiệm trong các cơ quan của Quốc hội. Thông qua 
việc giới thiệu nhân sự và những cán bộ, đảng viên chủ chốt này, Đảng đã thực hiện vai trò lãnh 
đạo của mình đối với Quốc hội một cách toàn diện. Bên cạnh đó, việc giới thiệu cán bộ cho 
Quốc hội có lúc vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc 
hội. 

3. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội 

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế nêu trên, theo 
chúng tôi, nên rút ra một số nhận định làm căn cứ cho việc đổi mới phương thức lãnh đạo. 

Mỗi thời kỳ, Đảng phải có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo cho phù hợp với nội 
dung lãnh đạo. Do mỗi giai đoạn có những đặc trưng riêng về điều kiện kinh tế - xã hội, nên chủ 
trương, đường lối của Đảng trong các giai đoạn là khác nhau, do đó phương thức lãnh đạo của 
Đảng với Quốc hội không thể bất biến, mà cũng phải có những thay đổi, tương thích với tình 
hình. 

Phương thức lãnh đạo của Đảng có quan hệ hữu cơ với trình độ dân trí và trình độ dân 
chủ của xã hội. Khi dân chủ ngày càng được mở rộng, dân trí ngày càng được nâng cao, thì sự 
lãnh đạo của Đảng cũng phải được nâng cao cả về khoa học, tính thuyết phục và không thể lãnh 
đạo theo kiểu áp đặt thuần túy. Nhân dân với trình độ và ý thức chính trị cao, thì càng đòi hỏi tổ 
chức Đảng và đảng viên phải gương mẫu, được tham gia ngày càng sâu rộng, trực tiếp vào các 
công việc của Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng và giám sát các hoạt động này. 

Phương thức lãnh đạo của Đảng vừa tùy thuộc, vừa phải phản ánh được sự trưởng thành 
của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên. Khi trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng 
cao thì các tổ chức Đảng sẽ trưởng thành cả về nhận thức và khả năng lãnh đạo. Mà mỗi bước 
trưởng thành của Đảng đòi hỏi phải có sự cải tiến về phương thức lãnh đạo. 

Phương thức lãnh đạo phải căn cứ vào điều kiện vật chất và phương tiện phục vụ sự lãnh 
đạo. Sự phát triển nhanh chóng, đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng phải được thực hiện trên cơ sở 
bám sát và cập nhật thường xuyên thông tin một cách chính xác và đa chiều. Nếu không có 
thông tin, hoặc thông tin chậm, thông tin không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định, 
ảnh hưởng đến sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Điều đó đòi hỏi việc nâng cao và hiện đại hóa 
cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc, với cách thức làm việc từ xa, họp, giao ban 
qua mạng, lưu trình công việc… 
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Từ những phân tích, nhận định, suy nghĩ trên chúng tôi thấy đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Quốc hội nên tập trung ở một số nội dung:                                    

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội 
thông qua cơ chế giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thiết lập và thực hiện cơ 
chế bỏ phiếu bất tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. 

Hai là, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng trong công tác xây dựng 
Hiến pháp và pháp luật, mở rộng dân chủ trong lãnh đạo bầu cử Quốc hội, các quan điểm về 
xây dựng pháp luật. 

Đảng chỉ cho ý kiến về tính cần thiết khi xây dựng luật, phương hướng, mục tiêu chung 
mà dự thảo luật cần phải đạt được, còn Quốc hội cần thể chế hóa quan điểm của Đảng trong xây 
dựng luật. 

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan giúp việc của Quốc hội. 
Theo chức năng của Quốc hội nước ta, Quốc hội có quyền giám sát tối cao các hoạt động 

của Nhà nước. Đây là chức năng rất quan trọng của Quốc hội, nhưng trên thực tế, kết quả còn 
hạn chế. Một phần do năng lực của Quốc hội, phần vì các điều kiện, cơ chế chưa cho phép Quốc 
hội thực hiện đầy đủ và mạnh mẽ chức năng này. Gần đây Quốc hội đã làm tốt việc chất vấn các 
thành viên của Chính phủ (cả ở Quốc hội và họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội), song nếu đứng 
ở vai trò phản biện thì chưa thực hiện rõ. Những việc này rất cần có sự tham mưu, giúp việc của 
cơ quan chuyên trách, giúp việc của Quốc hội. 

Bốn là, nghiên cứu để từng bước thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. 
Vấn đề quan trọng đặt ra là việc thể chế hóa, cụ thể hóa vai trò, chức năng tổ chức và 

hoạt động của các tổ chức Đảng ở các cấp, các ngành cho phù hợp với tình hình mới để vừa 
phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. 
Hiện nay, Đảng có những quy định mà tổ chức Đảng và đảng viên được hay không được làm. 
Những quy định này nên sớm luật hóa, chẳng hạn: Sự tham gia của đảng viên vào các cơ quan 
dân cử, vào những chức vụ chủ chốt của Nhà nước, Chính phủ; quyền hạn, trách nhiệm và quy 
trình Đảng lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... 

Năm là, nâng cao tính thuyết phục trong sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. 
Đảng muốn phát huy và sử dụng có hiệu quả quyền lực chính trị của mình thì không thể 

không dùng biện pháp giáo dục và thuyết phục. Muốn nâng cao tính thuyết phục trong lãnh đạo, 
tổ chức Đảng và đảng viên phải thực sự có trí tuệ, thực sự biết lắng nghe nhân dân, những ý 
kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, biết tập hợp và quy tụ ý kiến trong Quốc hội. 

Sáu là, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, từ đó đúc kết, phát triển lý luận, đổi mới nội 
dung, phương thức lãnh đạo; hiện đại hóa công cụ, phương tiện phục vụ Đảng, phục vụ Quốc 
hội. 

Chú trọng công tác điều tra xã hội học, điều tra dư luận xã hội, làm điểm một số mô 
hình…, tăng cường việc tham mưu, cố vấn của các nhà khoa học, các chuyên gia, của các tầng 
lớp nhân dân vào chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Đầu tư các trang thiết bị 
hiện đại đi đôi với mục đích sử dụng và khả năng sử dụng trang thiết bị đó, sao cho phục vụ tốt 
nhất cho công việc của Quốc hội. 

 

                                                                                                   ThS. Đỗ Việt Hà 
   (tcdcpl.moj.gov.vn - Ngày 23/01/2013) 
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KỶ NIỆM 70 NĂM NG�Y TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN 
TẦM VÓC MỚI CỦA CƠ QUAN QUYỀN LỰC NH� NƯỚC CAO NHẤT 

 

70 năm qua, kể từ cuộc Tổng tuyển 
cử đầu tiên năm 1946 (6/1/1946 - 
6/1/2016), Quốc hội Việt Nam đã trải qua 
một chặng đường vẻ vang, xây dựng 
được chỗ đứng vững chắc trong lòng 
nhân dân. Quốc hội không ngừng lớn 
mạnh và phát triển, ngày càng khẳng định 
vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất 
của nhân dân, hoàn thành tốt chức năng 
cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. 
Để bắt kịp với những chuyển động, phát 
triển không ngừng của đời sống xã hội, 
Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đổi mới 
trên các mặt công tác: Thực hiện 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. 

Pháp điển hóa hầu hết các lĩnh 
vực của đời sống xã hội 

Có thể nói quyền lập hiến, quyền 
lập pháp là một trong những chức năng, 
nhiệm vụ quan trọng, riêng có của Quốc 
hội, đang từng bước được hoàn thiện để 
bắt kịp xu thế thời đại và đáp ứng mong 
mỏi của người dân. 

Tại Diễn đàn đối tác pháp luật lần 
thứ 11 - sự kiện thường niên quan trọng 
thu hút sự tham gia của đại diện Chính 
phủ Việt Nam và các đối tác nước ngoài 
vừa được tổ chức, Việt Nam đã công bố 
những kết quả, tiến bộ vượt bậc cả về 
lượng và chất, số lượng các văn bản luật, 
pháp lệnh ban hành trong 10 năm qua liên 
quan đến nhiều lĩnh vực, điều chỉnh được 
phần lớn các quan hệ cơ bản của đời 
sống xã hội. 

Thống kê cho thấy, trong tổng số 
241 luật, pháp lệnh đã ban hành có 59 văn 
bản (chiếm 24%) thuộc lĩnh vực pháp luật 
về tổ chức và hoạt động của các thiết chế 
trong hệ thống chính trị, về bảo đảm 
quyền con người, quyền tự do, dân chủ 
của công dân; 66 văn bản (chiếm 27%) 
thuộc lĩnh vực pháp luật kinh tế, tài chính, 

trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 74 
văn bản (chiếm 31%) trong lĩnh vực pháp 
luật về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ, y tế, văn hóa - thông tin, 
thể thao, dân tộc, tôn giáo, dân số, gia 
đình, trẻ em và chính sách xã hội; 42 văn 
bản (chiếm 18%) thuộc lĩnh vực pháp luật 
về quốc phòng và an ninh quốc gia. Nếu 
so với con số 7 bộ luật, 133 luật, 151 pháp 
lệnh được ban hành trong 20 năm đầu của 
sự nghiệp đổi mới (1986 - 2005) thì đây là 
con số quan trọng phản ánh bước tiến về 
số lượng và tốc độ làm luật. Số lượng các 
pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành đã giảm cơ bản so với trước 
đây. 

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 
của Quốc hội Nguyễn Doãn Khánh đánh 
giá việc xây dựng và tổ chức thực hiện 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
thời gian qua không chỉ chú trọng đến ban 
hành các văn bản pháp luật về phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mà đã tập trung nhiều hơn cho các 
lĩnh vực khác, đặc biệt là các lĩnh vực xã 
hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ. 
Một số đạo luật có nội dung phức tạp như 
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước, Luật Tiếp công dân, Luật Thanh tra, 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... đã được 
ban hành trong giai đoạn gần đây, góp 
phần thúc đẩy hoạt động của các cơ quan 
trong bộ máy Nhà nước theo hướng ngày 
càng năng động, hiệu lực, hiệu quả và 
trách nhiệm trước nhân dân. 

Cũng với đánh giá như vậy, GS. TS 
Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội cho rằng, hoạt động 
lập pháp của Quốc hội, đặc biệt là những 
nhiệm kỳ gần đây đã bao quát hầu hết các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là việc 
xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ 
chức và hoạt động của các thiết chế trong 
hệ thống chính trị, về đảm bảo quyền con 
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người, quyền tự do dân chủ của công dân; 
về thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; về giáo dục, đào tạo, 
khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thông 
tin, thể thao, dân tộc, tôn giáo, dân số, gia 
đình và về quốc phòng, an ninh... đều có 
bước tiến bộ về chất lượng và số lượng, 
góp phần làm cho hệ thống pháp luật đồng 
bộ, đầy đủ hơn, nhất là sau khi Hiến pháp 
2013 có hiệu lực thi hành. 

Điểm lại đặc thù của từng giai đoạn 
cũng như số lượng các văn bản pháp luật 
mà Quốc hội đã thông qua trong nhiều năm 
gần đây, GS. TS Trần Ngọc Đường khẳng 
định rằng Quốc hội các Khóa XII, XIII là 
Quốc hội mở đầu một thời kỳ mới - thời kỳ 
xây dựng hệ thống pháp luật theo chiều 
sâu và chấm dứt thời kỳ xây dựng hệ 
thống pháp luật theo chiều rộng. 

Giám sát tối cao thực chất và 
hiệu quả 

Cùng với việc thực hiện chức năng 
lập pháp và quyết định những vấn đề 
trọng đại của đất nước, hoạt động giám 
sát tối cao đã góp phần quan trọng vào 
thành tựu chung của Quốc hội, đưa Quốc 
hội hoạt động ngày càng thực chất, xứng 
đáng với vị trí và vai trò là cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân. Việc thực hiện 
quyền giám sát tối cao của Quốc hội nhằm 
đảm bảo cho những quy định của Hiến 
pháp và pháp luật được thi hành triệt để, 
nghiêm chỉnh và thống nhất. 

Là người nhiều năm gắn bó với 
hoạt động của Quốc hội, GS. TS Trần 
Ngọc Đường nhìn nhận, hoạt động giám 
sát tối cao của Quốc hội từ chỗ chỉ dựa 
trên tinh thần và nội dung của Hiến pháp 
và Luật Tổ chức Quốc hội với những quy 
định chung, chưa cụ thể, đến chỗ hoạt 
động giám sát được căn cứ vào một đạo 
luật với những quy định chi tiết, chặt chẽ 
từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch 
giám sát 6 tháng, hàng năm đến các quy 
định về chủ thể, đối tượng, nội dung, hình 
thức và cách thức giám sát... Nhờ đó, hoạt 
động giám sát được tiến hành thường 
xuyên, có nền nếp, có trọng tâm trọng 

điểm, phản ánh được những vấn đề nóng 
bỏng, bức xúc, đang được nhân dân quan 
tâm. Thông qua việc thực hiện các hoạt 
động giám sát đó, nhiều tiêu cực tham 
nhũng, lãng phí được phát hiện, đã rung 
lên những hồi chuông cảnh báo xác thực 
nhằm kịp thời bổ sung, hoàn thiện chính 
sách pháp luật trong tổ chức thực hiện. 

Tổng hợp ý kiến cử tri trong cả nước 
đánh giá sau mỗi kỳ họp Quốc hội thời 
gian gần đây cho thấy, rất nhiều ý kiến 
cùng cho rằng hoạt động giám sát tối cao 
của Quốc hội được tiến hành trong không 
khí ngày càng dân chủ, cởi mở và trách 
nhiệm. Trong hoạt động giám sát của 
Quốc hội, chất vấn là một nội dung được 
cử tri cả nước quan tâm, đón chờ nhất. 
Chất vấn là hoạt động giám sát tối cao, 
công khai luôn giành được sự quan tâm 
đặc biệt của cử tri và toàn xã hội. Tại Kỳ 
họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, hoạt động 
chất vấn có bước đổi mới về cách làm, có 
tính xâu chuỗi, kế tục, tổng kết các phiên 
chất vấn. Theo đánh giá của nhiều đại 
biểu Quốc hội cũng như ý kiến cử tri, chất 
vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 
đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, đáng nhớ 
nhất với một cách thức tiến hành hoàn 
toàn mới, không chốt danh sách các thành 
viên Chính phủ và không theo nhóm vấn 
đề. 

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong 
lịch sử hoạt động của cơ quan lập pháp, 
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 
các Phó thủ tướng Chính phủ và 16 bộ 
trưởng, trưởng ngành, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao đều cùng tham gia trả 
lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. 
Đánh giá về đổi mới này, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là dịp 
để kiểm điểm, đánh giá hiệu quả hoạt 
động giám sát, chất vấn của nhiệm kỳ XIII, 
rút ra những bài học cần thiết để tiếp tục 
hoàn thiện chức năng quan trọng này của 
Quốc hội. 

Khẳng định cần thiết phải đổi mới 
hoạt động giám sát trên nhiều phương 
diện, trước hết là xác định chính xác về 
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pháp luật và về thực tiễn, mục đích, phạm 
vi đối tượng, nội dung, công cụ, phương 
pháp giám sát, Phó chủ nhiệm Ủy ban về 
các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi 
cho rằng, hoạt động giám sát của Quốc 
hội phải nhằm phục vụ cho công việc 
hoạch định chính sách. Do đó, cần phải 
đổi mới hình thức, phương pháp và cách 
thức tổ chức giám sát của Quốc hội phù 
hợp với vị trí pháp lý và điều kiện hoạt 
động của Quốc hội. Đổi mới hoạt động 
của các cơ quan Quốc hội phải đạt đến 
tầm vóc cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Quyết định những công việc hệ 
trọng của đất nước 

Thực hiện thẩm quyền quyết định 
những vấn đề quan trọng của đất nước, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng 
năm và 5 năm, Quốc hội đã dành thời gian 
thích đáng cho việc xem xét và đánh giá 
khách quan, toàn diện những mặt tích cực 
và những hạn chế, yếu kém trong việc 
thực hiện mục tiêu, từng chỉ tiêu, nhiệm 
vụ, chỉ ra các nguyên nhân chủ quan và 
khách quan, nhất là phân tích kết quả điều 
hành của Chính phủ, các ngành, các cấp, 
để từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu về chính sách và cách thức 
điều hành để đạt được mục tiêu đã đặt ra. 

Vai trò của Quốc hội trong việc 
quyết định những vấn đề quan trọng của 
đất nước ngày càng được nâng cao và đi 
vào thực chất, cần phải kể đến vai trò 
quyết định ngân sách Nhà nước và phân 
bổ ngân sách của Quốc hội. Trong những 
năm gần đây, dự toán ngân sách Nhà 
nước và phương án phân bổ ngân sách 
Trung ương sau khi được Quốc hội xem 
xét, thảo luận, đều được điều chỉnh cho 
sát với thực tế; do đó vừa bảo đảm minh 
bạch, chủ động hơn trong cân đối, vừa có 
nguồn tăng chi cho một số nhiệm vụ và 
các địa phương. 

Qua các kỳ họp Quốc hội gần đây, 
các Đại biểu Quốc hội đã quan tâm đến 
các con số để có sự xem xét, cân nhắc, 

điều chỉnh hợp lý so với trước. Những 
quyết định về tài chính, ngân sách Quốc 
gia những năm gần đây được Quốc hội 
thảo luận và quyết định công khai, có sự 
tư vấn, hỗ trợ chuyên môn về tài chính 
của các nhà nghiên cứu hoạch định chính 
sách... 

Một trong những nhiệm vụ khác 
thuộc thẩm quyền và thể hiện vai trò ngày 
càng cao của Quốc hội đã được ghi trong 
Hiến pháp và các luật có liên quan, đó là 
việc Quốc hội quyết định chủ trương đầu 
tư các công trình quan trọng quốc gia. Đối 
với những quyết định này, các đại biểu 
Quốc hội xem xét rất cẩn trọng với nhiều 
tranh luận, phản biện trước khi biểu quyết 
thông qua, nên cơ bản đều phù hợp với 
lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng 
hộ. 

Những kết quả hoạt động của Quốc 
hội các khóa đã đạt được thông qua việc 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và tài 
chính - ngân sách đã minh chứng quan 
điểm đúng đắn của Ðảng ta và tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng 
nâng cao vai trò của cơ quan dân cử, đặc 
biệt là vai trò của Quốc hội - cơ quan đại 
biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây và 
ngày nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Tiếp tục những thành tựu to lớn qua 
70 năm hình thành và phát triển, dưới sự 
lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, 
với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan 
hành pháp và tư pháp, sự tham gia tích 
cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức thành viên của Mặt trận, Quốc hội 
nước ta tiếp tục đổi mới về tổ chức và 
hoạt động, thực hiện đúng và đầy đủ 
nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp quy 
định trên mọi phương diện, xứng đáng với 
sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân cả 
nước. 

 

Quỳnh Hoa 

(baocantho.com.vn - Ngày 04/01/2016)
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                          HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI 
                                   GÓP PHẦN XÂY DỰNG NH� NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN V� VÌ DÂN 
 

Thưa các vị đại biểu 

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2016, cả nước đang 
thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chúng ta họp 
mặt kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, 
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. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi nhiệt liệt chào 
mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua 
các thời kỳ, các vị đại biểu Quốc hội các khóa và toàn thể các đồng chí tới dự buổi gặp mặt 
trọng thể này. 

Ngày 6/01/1946, đã ghi vào lịch sử Việt Nam một mốc son chói lọi. Ngày ấy, đáp lời kêu 
gọi thiêng liêng của Tổ quốc qua Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong một ngày trước đó: “ … 
Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử, vì ngày 
mai là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng quyền dân chủ của 
mình…”, với tinh thần dân tộc dâng cao chưa từng thấy sau thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám, bằng ý chí sắt đá quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do vừa giành được, toàn thể nhân dân 
Việt Nam từ miền xuôi tới miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, 
không phân biệt trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc, giai cấp, đảng phái từ 18 tuổi trở lên đều 
tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội Khóa I - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất 
đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra trong cả nước, được tiến hành theo nguyên tắc 
dân chủ tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, với tỉ lệ cử tri đi bỏ 
phiếu đạt 89%. Cuộc tổng tuyển cử 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. Trong 
thành phần của Quốc hội có đại biểu đại diện cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam, đại diện cho 
các giới từ những nhà cách mạng lão thành, thương gia, nhân sỹ trí thức và các nhà hoạt động 
văn hóa, đến đại biểu các thành phần tôn giáo, những người không đảng phái và các đảng phái 
chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%). 

Thắng lợi rực rỡ của cuộc tổng tuyển cử đã khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ 
của nhân dân ta, từ địa vị nô lệ, đứng lên giành độc lập, tự tổ chức ra Nhà nước của mình. Nhà 
nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Có thể nói thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử 
đầu tiên này và với sự ra đời của bản Hiến pháp tiến bộ 1946 đã mở ra triển vọng của thời kỳ 
mới, thời kỳ đất nước có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một hệ thống chính quyền 
đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hợp pháp, dân chủ - Nhà nước của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân - được nhân dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân 
kháng chiến, kiến quốc và thực hiện quan hệ đối ngoại. 

Quốc hội Khóa I (nhiệm kỳ 1946 - 1960) có tổng số đại biểu Quốc hội là 403 đại biểu; 
trong đó số đại biểu được bầu là 333 đại biểu; số đại biểu không qua bầu cử: 70 đại biểu, gồm 
20 đại biểu thuộc Việt Nam Cách mệnh Ðồng minh Hội (Việt Cách) và 50 đại biểu thuộc Việt 
Nam Quốc dân Ðảng (Việt Quốc), theo thỏa thuận ngày 24/12/1945 trước cuộc bầu cử giữa 
Việt Minh (Việt Nam Ðộc lập Ðồng minh Hội) với Việt Cách và Việt Quốc. 
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Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa I họp vào ngày 2/3/1946, tại Nhà hát Lớn, Thành phố 
Hà Nội, với sự tham dự của 300 đại biểu. Tại kỳ họp này Quốc hội đã: Công nhận danh sách 
Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; công nhận danh sách 
Kháng chiến Ủy viên Hội, Chủ tịch là đồng chí Võ Nguyên Giáp; công nhận danh sách Quốc 
gia Cố vấn đoàn, ông Cố vấn Tối cao Vĩnh Thụy (tức cựu hoàng Bảo Ðại) làm Ðoàn trưởng; 
bầu Ban Thường trực Quốc hội do ông Nguyễn Văn Tố làm Trưởng ban; bầu Ban Dự thảo Hiến 
pháp gồm 11 người. 

Thưa các vị đại biểu, 

Đối với đất nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống 
nhất Tổ quốc. Từ địa vị nô lệ, chúng ta đã đứng lên đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, tuyên 
bố với thế giới sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và tổ chức cuộc tổng tuyển cử 
thành công bầu ra Quốc hội đầu tiên. Từ bị chia cắt hai miền, chúng ta đã chiến đấu không mệt 
mỏi để thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó 
cũng là thế kỷ mà từ đói nghèo, bằng con đường đổi mới, chúng ta đã phấn đấu vươn lên đạt 
được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại... Đi theo con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn, chúng ta chuẩn bị 
cho mình hành trang để bước vào một thiên niên kỷ mới. Trong những thành tựu chung đó có 
sự đóng góp quan trọng của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất 
cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

70 năm qua kể từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, Quốc hội Việt Nam đã có 13 
nhiệm kỳ hoạt động và dù ở mỗi thời điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau đều có những đóng 
góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, của nhân dân. 

Trong điều kiện lịch sử nhất định, Quốc hội Khóa I đã kéo dài gần 15 năm, hoạt động 
của Quốc hội Khóa I đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Thông 
qua các kỳ họp, đặc biệt là hoạt động của Ban Thường trực, Quốc hội luôn sát cánh cùng Chính 
phủ để chỉ đạo công cuộc kháng chiến - kiến quốc, 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 năm 1946 và Hiếp pháp 1959, thông qua 16 luật và 50 nghị quyết; đàm phán, ký kết 
và đấu tranh thi hành Hiệp định Gienevơ, khôi phục kinh tế miền Bắc…, Quốc hội đã góp phần 
cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, giải phóng và đưa miền 
Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, chi viện cho công cuộc giải phóng miền Nam. 
Đánh giá công lao to lớn của Quốc hội Khóa I, tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp cuối cùng của Quốc 
hội Khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Quốc hội ta đã hết lòng vì dân vì nước, đã làm trọn 
một cách vẻ vang nhiệm vụ của những đại biểu của nhân dân”. 

Giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước (1960 - 1975), Quốc hội các Khóa II, III, IV, V được tổ chức theo Hiến pháp năm 
1959, hoạt động trong một thời kỳ lịch sử hào hùng đã triển khai thực hiện đường lối, Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng và Hiến pháp năm 1959, quyết định nhiều chính 
sách quan trọng, góp phần vào cuộc đấu tranh “đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, non 
sông thu về một mối”. 

 Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất 
trọng đại là chúng ta đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước 
- Quốc hội Khóa VI (nhiệm kỳ 1976 - 1981). 

Quốc hội Khóa VI được bầu ngày 25/4/1976 là Quốc hội của Nước Việt Nam thống 
nhất; tổng số có 492 đại biểu. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội quyết định đổi tên nước là Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc huy mang dòng 
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chữ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Quốc ca là bài Tiến quân ca; chính thức đổi tên 
thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh; quy định Thủ đô của nước Việt Nam 
thống nhất là Hà Nội. Sự ra đời của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mở đầu cho 
bước phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước. Quốc hội Khóa VI đã có đóng góp tích 
cực vào việc xây dựng chính quyền ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất của 
đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Để góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn lịch sử này, Quốc hội Khóa VI đã thông qua Hiến pháp năm 
1980. 

Quốc hội Khóa VII (1981 - 1987) và Khóa VIII (1987 - 1992) được tổ chức và hoạt động 
trên cơ sở Hiến pháp năm 1980, đã đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát 
tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới; 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. Thành tích nổi 
bật nhất là Quốc hội Khóa VIII đã 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, hoàn 
cảnh, đặc điểm của Việt Nam. 

Quốc hội Khóa IX (1992 - 1997), Khóa X (1997 - 2002), Khóa XI (2002 - 2007) và 
Khóa XII (2007 - 2011) được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 và được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001, phát huy những 
thành quả đạt được của Quốc hội các khóa trước, đã có những đổi mới đáng kể, tiến hành tương 
đối đồng bộ, khẩn trương và có hiệu quả trên quy mô rộng lớn các hoạt động nhằm thực hiện 
chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ do Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội quy định: Lập hiến, 
lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần tiếp tục 
đưa công cuộc đổi mới đất nước lên tầm cao mới. 

Quốc hội Khóa XIII (2011 - 2016) được bầu ngày 22/5/2011. Đây là lần đầu tiên cử tri 
cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND 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. Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp năm 
2013 với 486 đại biểu, chiếm 97,59% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Đây là bản Hiến 
pháp thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, tạo 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 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 (bổ sung, phát triển năm 2011). 
Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII cũng đánh dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên trong gần 70 năm 
hoạt động của mình, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức 
vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Về hoạt động đối ngoại, việc đăng cai tổ chức Đại hội 
đồng lần thứ 132 của Liên minh nghị viện thế giới tại Hà Nội trong tháng 3/2015, đây là một sự 
kiện chính trị quan trọng 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. 

Thưa các vị đại biểu, 

Nhìn lại chặng đường 70 năm qua của Quốc hội Việt Nam, chúng ta vui mừng vì cơ 
quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất hoạt động ngày 
càng có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và 
pháp luật, được nhân dân tín nhiệm và đồng tình ủng hộ. Tính chất dân chủ của Quốc hội ngày 
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càng thể hiện rõ nét qua các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, qua hoạt động của đoàn đại biểu 
Quốc hội, của đại biểu Quốc hội. Những năm gần đây, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, 
Quốc hội ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần to lớn vào việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tuy nhiên, qua 
thực tiễn hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội cho thấy còn 
nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để tiếp tục đổi mới làm cho 
hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân 
dân cả nước. 

Những thành tích của Quốc hội nước ta đạt được trong 13 nhiệm kỳ qua thật đáng trân 
trọng và tự hào. Song nhiệm vụ phía trước của toàn thể dân tộc nói chung, của Quốc hội nước ta 
nói riêng còn rất nặng nề. Hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng như các vị 
đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội phải đổi mới, cải tiến hơn nữa để góp phần đắc 
lực vào việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động hội nhập 
quốc tế, tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác 
giám sát việc thực hiện các nghị quyết và các đạo luật của Quốc hội thông qua, nhất là những 
lĩnh vực cử tri quan tâm kiến nghị như: Giải quyết việc làm, giảm nghèo, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của 
các cơ quan tư pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngoại, 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… 

... Với đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, 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, chúng 
ta tin tưởng chắc chắn rằng, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với kinh 
nghiệm hoạt động thực tiễn 70 năm qua, sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, 
đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, 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, dân chủ, công bằng, văn minh. 

(Phát biểu của đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Phú Yên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam) 
 

 (baophuyen.com.vn - Ngày 05/01/2016) 
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VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI TRONG VIỆC 
 THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC 

          

  Tháng 9/2015, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua 17 mục tiêu phát 
triển bền vững với 169 chỉ tiêu cụ thể, nhấn mạnh ưu tiên thực hiện xóa đói, xóa nghèo, 

bảo đảm y tế, giáo dục, an ninh về mọi mặt, xây dựng một xã hội hòa bình và hòa nhập. 
Các mục tiêu này là kết quả của hơn hai năm tham vấn công khai, tham khảo ý kiến rộng 

rãi của xã hội và nhiều bên liên quan, đặc biệt chú ý đến tiếng nói của những người nghèo 
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nhất và dễ bị tổn thương nhất. Việc Việt Nam cùng các quốc gia thông qua chương trình 
phát triển mới giai đoạn sau 2015 và những mục tiêu phát triển bền vững đã khẳng định 

quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trên thế giới, để tất cả các 
quốc gia được sống trong môi trường hợp tác, hòa bình và thịnh vượng. 

  Về các mục tiêu phát triển bền vững 

Thế giới hiện đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn để phát triển bền vững, như đói 
nghèo, mù chữ, thất nghiệp, bất bình đẳng, mất an ninh và khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên... Mặc dù số người sống ở mức đói cùng cực đã giảm xuống hơn một nửa, từ 1,9 tỷ người 
vào năm 1990 còn 836 triệu người năm 2015, nhưng cứ 5 người thì có 1 người sống dưới mức 
1,25 USD/ngày; hàng triệu người không có lương thực, nước uống sạch và vệ sinh dịch tễ; 57 
triệu trẻ em không được đến trường. Bất bình đẳng về giới, về cơ hội tiếp cận giáo dục, kiến 
thức và các điều kiện sống trong xã hội và giữa các nước ngày càng gia tăng. Phụ nữ chiếm hơn 
50% dân số thế giới nhưng chỉ kiếm được 10% thu nhập và sở hữu 1% tài sản của thế giới. Bên 
cạnh đó, khoảng cách giàu - nghèo và bất bình đẳng trong thu nhập gia tăng trở thành một vấn 
đề toàn cầu với 10% những người giàu nhất thế giới chiếm khoảng 40% tổng thu nhập toàn cầu, 
trong khi đó có hàng triệu người thất nghiệp, nhất là giới trẻ. Hơn 4 tỷ người không được tiếp 
cận Internet, trong số đó có 90% là từ các quốc gia đang phát triển... 

Những hiểm họa y tế toàn cầu, thiên tai ở tần suất và cường độ ngày càng lớn, vòng xoáy 
xung đột, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực, khủng bố dẫn tới hệ quả là xảy ra các cuộc 
khủng hoảng nhân đạo, đe dọa những tiến bộ phát triển trong vài thập niên gần đây. Sự cạn kiệt 
tài nguyên thiên nhiên và các tác động tiêu cực từ suy thái môi trường, như tình trạng sa mạc 
hóa, hạn hán, suy thoái đất, khan hiếm nước ngọt và mất đa dạng sinh học làm trầm trọng thêm 
các thách thức mà loài người phải đối mặt. Tình trạng khan hiếm nước sạch ảnh hưởng đến hơn 
40% dân số trên toàn thế giới. Nạn khô hạn và sa mạc hóa gây thiệt hại tới 12 triệu ha và ảnh 
hưởng đến cộng đồng người nghèo trên toàn thế giới. Sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, nước biển 
dâng, a-xít hóa đại dương (hiện tăng lên hơn 26% so với thời kỳ bắt đầu cách mạng công 
nghiệp) và những tác động khác của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các 
vùng duyên hải và các quốc gia ven biển có độ cao trung bình thấp, bao gồm nhiều nước kém 
phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Sự sinh tồn của xã hội và hệ sinh học trái 
đất đang bị đe dọa. 

Mặc dù vậy, đây cũng là thời điểm có nhiều cơ hội to lớn khi thế giới đạt được rất nhiều 
tiến bộ lớn nhằm ứng phó với các thách thức phát triển. Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và 
năng suất nông nghiệp cao trong suốt 20 năm qua đã góp phần giảm gần 50% số người suy dinh 
dưỡng trên thế giới. Tỷ lệ tiếp cận giáo dục đã tăng lên nhiều đối với cả trẻ em trai và trẻ em 
gái. Sự lan truyền của công nghệ thông tin - truyền thông và sự liên kết toàn cầu là tiềm năng 
lớn để đẩy nhanh sự tiến bộ của con người, rút ngắn khoảng cách số và phát triển xã hội tri 
thức, cũng như để áp dụng trong phát minh khoa học và công nghệ trên nhiều lĩnh vực, như y 
học và năng lượng. 

Trong bối cảnh đó, những mục tiêu phát triển bền vững không chỉ là một kế hoạch đầy 
kỳ vọng mà còn thể hiện tầm nhìn lớn, nhằm xây dựng một thế giới không có đói nghèo, bệnh 
tật, thiếu thốn, một thế giới mà con người được sống trong hòa bình, được tôn trọng, tạo mọi 
điều kiện bình đẳng để phát triển một cách toàn diện, môi trường được bảo đảm; khoảng cách 
số, khoảng cách giàu nghèo và khoảng cách về bình đẳng giới được thu hẹp... 

Chương trình nghị sự phát triển bền vững chính là lời hứa của các nhà lãnh đạo tới mọi 
người dân trên thế giới rằng, tất cả các quốc gia sẽ cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt 
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đẹp hơn. Tất cả đều nhằm hướng tới tinh thần cốt lõi của chương trình nghị sự này, đó là “vì 
một thế giới không để ai lại phía sau”. 

Quốc hội Việt Nam và các mục tiêu phát triển bền vững 
Đối với nước ta, phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt trong 

quá trình phát triển đất nước và là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội. Vì lẽ đó, 
ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX, Việt Nam đã xác định nhiệm vụ phát triển bền vững đất 
nước. Để thực hiện chủ trương phát triển bền vững do Đại hội IX của Đảng đề ra, Chính phủ đã 
ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (còn gọi là Chương trình nghị 
sự 21 của Việt Nam), bảo đảm phát triển bền vững đất nước trong thế kỷ XXI, coi con người và 
chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách phát triển đất nước. 

Để triển khai trên thực tế chương trình phát triển bền vững, bảo đảm thực thi các mục 
tiêu phát triển bền vững nói trên, cần phải xây dựng khung thể chế hiệu quả, trong đó việc xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, củng cố các thể chế quản trị Nhà nước có ý nghĩa 
quyết định. Trong thực hiện những mục tiêu đó, Quốc hội đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi 
có quyền quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước, quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, phê chuẩn 
quyết toán ngân sách Nhà nước, quyết định về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà 
nước... Đại diện các cơ quan của Quốc hội là thành viên tham gia Hội đồng quốc gia về phát 
triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh (được thành lập năm 2012). 

Trong 15 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua hơn 300 đạo luật, trong đó có nhiều 
đạo luật quan trọng, như Hiến pháp mới (năm 2013), Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, 
Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và 
phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Quản lý tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, 
Luật Dầu khí, Luật Khoa học và Công nghệ... Quốc hội cho ý kiến và thông qua Chiến lược 
quốc gia về Bảo vệ môi trường định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết 
số 76/2014 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Luật Bình 
đẳng giới (năm 2006), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2007), Luật Phòng, chống mua 
bán người (năm 2011), Luật Việc làm (năm 2013), Luật Hôn nhân và Gia đình (năm 2014)... 

Bên cạnh chức năng làm luật, một chức năng quan trọng của Quốc hội chính là thực hiện 
giám sát đối với hoạt động của Chính phủ, các cơ quan hành pháp về kết quả thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững. Ngoài các phiên họp hằng năm của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các 
ủy ban của Quốc hội tiến hành giám sát, họp thẩm tra về các vấn đề, lĩnh vực phụ trách, hoặc 
chủ động phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và các ủy ban cùng tiến hành thẩm tra, giám sát với 
những mục tiêu cụ thể có tính chất bền vững trong thực hiện quyết định và giám sát tổng thể 
chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở từng giai đoạn để nền kinh tế phát triển 
nhanh và bền vững, phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân 
lực, phát triển kinh tế gắn kết với quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Chức năng thẩm tra, giám sát của Quốc hội được thể hiện qua một số trường hợp cụ thể, 
như xem xét và cho ý kiến đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí 
hậu được bố trí ngân sách Nhà nước, các chính sách, phương án đầu tư cho y tế địa phương, 
phục vụ cho đồng bào dân tộc miền núi hoặc đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới mô hình để 
bảo đảm phát triển bền vững... Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của 
Quốc hội góp phần mang lại cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về hiệu quả cũng như những hạn 
chế, bất cập trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính, từ đó, kịp thời điều chỉnh hợp lý các 
nguồn lực tài chính quốc gia cho ba mục tiêu, ba trụ cột phát triển bền vững của đất nước. 
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Khi xem xét thẩm tra dự án luật trong các lĩnh vực tài chính - ngân sách, như thuế tài 
nguyên, thuế môi trường, bảo đảm bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, lao động việc làm,... 
các cơ quan của Quốc hội đều cân nhắc kỹ các quy định của luật pháp trên cơ sở yêu cầu của 
phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái. Đó là sự cân bằng giữa khai thác, 
sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường; giữa hiệu quả và mức độ khai thác sử dụng trong 
giai đoạn hiện nay với bảo quản, tồn trữ, tái tạo cho các thế hệ tương lai; giữa lợi ích của chủ sở 
hữu tài nguyên là toàn dân với quyền lợi của tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác trong 
khía cạnh công bằng tiếp cận nguồn của cải có hạn; bảo đảm tuân thủ pháp luật Nhà nước về 
bình đẳng giới, bảo đảm phụ nữ được đối xử bình đẳng. 

Trong quá trình xem xét, thẩm tra ngân sách Nhà nước, chuẩn bị ý kiến để báo cáo với 
Quốc hội, chuẩn bị cho Quốc hội thảo luận và quyết định các chính sách tài chính, tiền tệ quốc 
gia, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách Nhà nước, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phân 
bổ ngân sách Trung ương hằng năm, tạo công ăn việc làm, bảo đảm đời sống của người dân, 
phù hợp với trình độ phát triển và bảo đảm môi trường bền vững, các cơ quan của Quốc hội 
luôn chủ động cân nhắc và đưa ra thảo luận, tranh luận với cơ quan chuyên môn của Chính phủ 
các vấn đề liên quan trên cơ sở các trụ cột phát triển bền vững, trong mối tương quan cân bằng 
giữa các yêu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Quốc hội cũng góp phần thúc đẩy 
việc tham gia và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, như thẩm tra, giám sát và phê 
chuẩn việc Việt Nam tham gia các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người, như Tuyên 
ngôn thế giới về nhân quyền (năm 1948), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 
(năm 1966), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (năm 1966) và đặc biệt 
là Công ước loại bỏ các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em (CEDAW). Đây là 
văn kiện thiết lập một hệ thống toàn diện các quyền của phụ nữ bất kể tình trạng hôn nhân của 
họ, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và dân sự. Trách nhiệm của các 
quốc gia và quốc hội các nước tham gia Công ước là phải nội luật hóa các văn kiện quốc tế và 
bảo đảm thực hiện bình đẳng giới thực chất, trong đó có các quyền về kinh tế, chính trị và xã 
hội. 

Thông qua các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế song phương và đa phương, các đại 
biểu Quốc hội có thể chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững. 
Điều này được thể hiện rất rõ qua kết quả thành công của các phiên thảo luận của Đại hội đồng 
Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), Tuyên bố Hà Nội (tháng 3/2015) về “Các 
mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 - Biến lời nói thành hành động”. Tuyên bố Hà Nội 
đã khẳng định cam kết của nghị viện các nước trên thế giới, nội luật hóa những mục tiêu phát 
triển bền vững thành những quy định pháp luật có thể thực thi, trong đó có vấn đề phân bổ ngân 
sách; ban hành các điều khoản về ngân sách và luật pháp phù hợp với kế hoạch phát triển quốc 
gia, xác định rõ các mục tiêu và chỉ tiêu áp dụng cũng như biện pháp cung cấp nguồn tài chính; 
đánh giá sự tiến bộ không chỉ dựa trên các chỉ số trung bình của quốc gia mà còn phải xem xét 
tới các nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất trong xã hội, để bảo đảm ai cũng được quan 
tâm. 

Vai trò của Quốc hội nước ta đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững còn 
được thể hiện qua tính chất đại diện cho người dân, trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng của 
người dân. Là các đại biểu dân cử, đại biểu Quốc hội thường xuyên tiếp xúc với cử tri, nghe 
tiếng nói của cử tri phản ánh về hiệu quả chính sách tại địa phương, các nguồn lực bảo đảm 
thực hiện, tạo điều kiện để người dân tham gia tiến trình giám sát, thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững ở các cấp độ. 
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Việc Việt Nam cùng các quốc gia thông qua chương trình phát triển mới giai đoạn sau 
2015 và những mục tiêu phát triển bền vững đã khẳng định quyết tâm ứng phó với các thách 
thức toàn cầu, vì một thế giới tốt đẹp hơn. Trong tiến trình đó, vai trò của các đại biểu Quốc hội 
nói riêng và Quốc hội nói chung có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện từng bước 
các mục tiêu phát triển bền vững như đã cam kết. 

Các quốc gia đã nhất trí thông qua các mục tiêu phát triển bền vững: 

1- Xóa nghèo đói; 
2- Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi; 
3- Bảo đảm giáo dục chất lượng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội được học tập cho mọi 

người;  
4- Đạt bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái;  
5- Bảo đảm việc tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả 

mọi người;  
6- Bảo đảm tiếp cận năng lượng bền vững, hiện đại, tin cậy với giá cả hợp lý;  
7- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững;  
8- Tạo việc làm và công việc tốt cho tất cả mọi người;  
9- Xây dựng kết cấu hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa và bền vững, khuyến 

khích đổi mới;  
10- Giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia;  
11- Xây dựng các thành phố an toàn, vững chắc, bền vững;  
12- Các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững;  
13- Ứng phó khẩn cấp với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu;  
14- Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển;  
15- Quản lý bền vững tài nguyên rừng, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa 

dạng sinh học;  
16- Thúc đẩy xã hội hòa bình, công bằng, toàn diện;  
17- Đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển bền vững... 
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VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘIVỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘIVỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘIVỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI    

 

Hoạt động giám sát của Quốc hội 
trong thời gian qua đã phát huy vai trò 

quan trọng, góp phần bảo đảm tính 
nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực, hiệu 

quả trong hoạt động của bộ máy Nhà 

nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Trong thời gian tới, thể chế hóa 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 

phát triển năm 2011) và triển khai thực 
hiện Hiến pháp (sau khi được sửa đổi), 

hoạt động giám sát của Quốc hội cần tiếp 
tục được đổi mới và tăng cường nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Thực hiện chức năng giám sát tối cao 
của Quốc hội là nhằm bảo đảm cho các cơ 
quan Nhà nước, cán bộ, công chức trong bộ 
máy Nhà nước thi hành nghiêm chỉnh Hiến 
pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội. Đồng thời, thông qua hoạt động giám 
sát, Quốc hội nắm bắt được tình hình triển 
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khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật do 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 
hành, từ đó kịp thời phát hiện những vướng 
mắc để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn 
bản luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
bao gồm việc bổ sung, hoàn thiện những quy 
định hiện hành, bãi bỏ những quy định không 
còn phù hợp, quyết định những lĩnh vực cần 
xây dựng mới văn bản,... Toàn bộ hoạt động 
giám sát của Quốc hội đều hướng đến việc 
bảo đảm cho các văn bản quy phạm pháp luật 
của Quốc hội được thi hành nghiêm chỉnh, 
đồng thời xem xét trách nhiệm pháp lý của 
đối tượng chịu sự giám sát nhằm phòng 
ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý theo quy 
định những vi phạm có thể xảy ra. Hoạt động 
giám sát của Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, là một phương thức thể hiện 
quyền lực Nhà nước cao nhất của Quốc hội 
và góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

Thực trạng hoạt động giám sát của 
Quốc hội trong thời gian qua  

Về quy định của pháp luật: Điều 83 
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 
2001) đã quy định quyền giám sát tối cao của 
Quốc hội. Để cụ thể hóa quy định của Hiến 
pháp, Quốc hội đã ban hành một số đạo luật 
bảo đảm cơ sở pháp lý để Quốc hội thực hiện 
quyền giám sát tối cao, như Luật Tổ chức 
Quốc hội năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 
2007), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 
năm 2003. Việc ban hành Luật Hoạt động 
giám sát của Quốc hội năm 2003 đã đánh dấu 
bước đổi mới quan trọng của Quốc hội - lần 
đầu tiên Quốc hội có một đạo luật quy định 
riêng về hoạt động giám sát của Quốc hội, 
thẩm quyền và trách nhiệm của Quốc hội, các 
cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Quốc hội trong hoạt động 
giám sát; trình tự và thủ tục thực hiện các 
hoạt động giám sát; quyền và trách nhiệm 
của cơ quan, cá nhân chịu sự giám sát;... Luật 
Hoạt động giám sát của Quốc hội đã góp 
phần quan trọng tăng cường hiệu lực pháp lý, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động 

giám sát, góp phần bảo đảm cho các hoạt 
động giám sát có được sự đồng bộ, thống 
nhất, nền nếp. Hệ thống pháp luật về quyền 
giám sát của Quốc hội đã thể chế hóa các 
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 
thể hiện địa vị pháp lý của Quốc hội, pháp 
luật quy định về quyền giám sát của Quốc 
hội ngày càng được hoàn thiện hơn.  

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động, các 
quy định của Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội cũng đã bộc lộ một số vướng mắc 
nhất định, như một số thẩm quyền giám sát 
của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc 
hội được quy định trong Luật Tổ chức Quốc 
hội nhưng lại chưa được quy định cụ thể về 
trình tự, thủ tục thực hiện trong Luật Hoạt 
động giám sát của Quốc hội (quyền yêu cầu 
cung cấp tài liệu, quyền cử thành viên để 
xem xét, xác minh); Luật Hoạt động giám sát 
của Quốc hội cũng cần quy định cụ thể hơn 
về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt 
động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Quốc hội, đồng thời quy định cụ thể hơn về 
cơ chế và trách nhiệm tiếp thu những kết 
luận, giải quyết các kiến nghị sau giám sát.  

Về thực tiễn hoạt động giám sát: 
Trong thời gian qua, Quốc hội đã không 
ngừng quan tâm đổi mới công tác giám sát 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt 
động giám sát. Hằng năm, Quốc hội đều 
thông qua nghị quyết về chương trình hoạt 
động giám sát của Quốc hội. Nội dung giám 
sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội 
tập trung vào những vấn đề bức xúc của thực 
tiễn, bao quát nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - xã 
hội, ngân sách Nhà nước, đến văn hóa, giáo 
dục, khoa học - công nghệ, hoạt động của các 
cơ quan tư pháp,...  

Việc Quốc hội xem xét báo cáo công 
tác của các cơ quan và cá nhân theo quy định 
được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật. 
Báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các 
ủy ban của Quốc hội được chuẩn bị công 
phu, sâu sắc, thể hiện được ý kiến của Hội 
đồng, các ủy ban. Khi thảo luận về các báo 
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cáo, đại biểu Quốc hội đã phản ánh kịp thời 
những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, 
đánh giá những mặt được, nêu lên những 
thiếu sót, khuyết điểm và cùng trao đổi để đề 
ra các giải pháp góp phần khắc phục khó 
khăn, hạn chế, thiếu sót. Bên cạnh hoạt động 
giám sát tối cao qua việc xem xét báo cáo 
của các cơ quan, cá nhân theo quy định, 
Quốc hội cũng đã quan tâm giám sát tối cao 
theo chuyên đề. Hoạt động giám sát theo 
chuyên đề, với nội dung giám sát chuyên sâu, 
đã giúp cho việc hoạch định những chính 
sách vĩ mô và quyết định những vấn đề quan 
trọng trong những lĩnh vực nhất định sát hợp 
hơn với thực tiễn, với yêu cầu, đòi hỏi của xã 
hội. Thông qua hoạt động giám sát chuyên 
đề, Quốc hội kiểm nghiệm, đánh giá những 
quy định của pháp luật, bổ sung cho việc 
thực hiện chức năng lập pháp và quyết định 
các vấn đề quan trọng trong những lĩnh vực 
đó. Nhiều nội dung giám sát được Quốc hội 
thể hiện ý chí bằng việc ban hành nghị quyết, 
trong đó nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể mà 
đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan 
liên quan phải tập trung thực hiện.  

Trong các hình thức giám sát, chất 
vấn được coi là một công cụ giám sát mạnh 
và có hiệu quả của Quốc hội, đại biểu Quốc 
hội. Trong những năm gần đây, hoạt động 
chất vấn của Quốc hội luôn được đổi mới để 
nâng cao chất lượng, nhất là đổi mới cách 
thức tiến hành phiên chất vấn, như trả lời 
chất vấn theo nhóm vấn đề, hạn chế đến mức 
thấp nhất thời gian trả lời bằng văn bản,... Số 
lượng và chất lượng các câu hỏi chất vấn của 
đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao. 
Việc tổng hợp kiến nghị của cử tri, theo dõi 
việc thực hiện lời hứa của chủ thể trả lời chất 
vấn,... được thực hiện một cách thường 
xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 
động chất vấn. Thực tế cho thấy, hoạt động 
chất vấn thời gian qua luôn thu hút được sự 
quan tâm, theo dõi của cử tri, góp phần tích 
cực giải quyết những vấn đề bức xúc của 
cuộc sống đặt ra, có tác động thiết thực, thúc 
đẩy các cơ quan Nhà nước khắc phục những 
thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động. Những kết quả đó góp phần vào việc 
tăng cường chất lượng, hiệu quả của công tác 
giám sát của Quốc hội.  

Giám sát việc ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Chính phủ, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
là một trong những hoạt động giám sát quan 
trọng của Quốc hội. Đây là công việc được 
thực hiện thường xuyên, liên tục, nhằm bảo 
đảm các văn bản pháp luật được ban hành 
kịp thời, phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; qua đó, 
phát hiện những nội dung chưa rõ ràng, áp 
dụng chưa thống nhất để kịp thời xử lý. Hoạt 
động giám sát văn bản quy phạm pháp luật 
bên cạnh việc giám sát thường xuyên cũng 
được Quốc hội kết hợp trong quá trình giám 
sát chuyên đề. Việc giám sát văn bản quy 
phạm pháp luật đã góp phần tích cực vào 
việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính 
thống nhất của hệ thống pháp luật.  

Bên cạnh hoạt động giám sát của 
Quốc hội, hoạt động giám sát của các cơ 
quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội 
cũng được tiến hành tích cực, chủ động, có 
nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban 
của Quốc hội đã tiến hành giám sát khá toàn 
diện các lĩnh vực; quan tâm đổi mới nội dung 
và hình thức giám sát, có sự kết hợp hài hòa 
giữa giám sát chuyên đề và giám sát thường 
xuyên. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã tổ chức chất vấn tại phiên họp của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, Hội 
đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đã tổ 
chức hoạt động giải trình tại Hội đồng, các 
ủy ban của Quốc hội. Đây được coi là điểm 
mới trong phương thức tổ chức hoạt động 
của các cơ quan của Quốc hội và đã phát huy 
tác dụng tích cực. Các đoàn đại biểu Quốc 
hội cũng đã phối hợp tốt trong việc giám sát 
chuyên đề theo chương trình giám sát của 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. 
Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan 
trong hoạt động giám sát được tăng cường 
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hơn. Các đại biểu Quốc hội đã tích cực tham 
gia hoạt động giám sát, như tham gia hoạt 
động của các đoàn giám sát của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các 
ủy ban của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc 
hội. Nhìn chung, các đề xuất, kiến nghị trong 
báo cáo giám sát bảo đảm tính cụ thể, khả 
thi, tạo được sự đồng thuận cao và có tác 
dụng tích cực, góp phần hoàn thiện chính 
sách, pháp luật.  

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 
cũng cần quy định cụ thể hơn công tác chỉ 
đạo, điều hòa, phối hợp của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về hoạt động giám sát của Quốc 
hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Quốc hội; hình thức, trình 
tự, thủ tục, hệ quả pháp lý của hoạt động 
giám sát chuyên đề của Quốc hội, các cơ 
quan của Quốc hội; cơ chế và trách nhiệm 
tiếp thu những kết luận, giải quyết các kiến 
nghị sau giám sát;… 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
hoạt động giám sát của Quốc hội cũng còn có 
những hạn chế nhất định. Một số báo cáo gửi 
đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội còn chậm, chưa bảo đảm đúng 
thời hạn do pháp luật quy định nên thời gian 
để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xem xét kỹ 
các báo cáo còn ít. Việc giám sát văn bản quy 
phạm pháp luật trong một số trường hợp vẫn 
chưa được quan tâm đúng mức, có lúc còn 
chưa đi sâu vào nội dung cụ thể của từng văn 
bản, chủ yếu mới tập trung vào tiến độ ban 
hành, số lượng văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn chi tiết. Các kết luận giám sát còn 
phụ thuộc nhiều vào các báo cáo, giải trình 
của các cơ quan (đối tượng) được giám sát; 
việc tự xác minh, thu thập thông tin, tài liệu 
của các đoàn giám sát còn hạn chế. Chính vì 
vậy, một số vấn đề trong kết luận giám sát 
chưa phản ánh đầy đủ, khách quan, toàn diện 
bản chất của sự việc, đối tượng giám sát. Một 
số kiến nghị của đoàn giám sát còn chung 
chung, chưa cụ thể, chưa xác định rõ trách 
nhiệm của các chủ thể liên quan sau giám sát. 
Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, 
kết luận, kiến nghị sau giám sát chưa được 

thường xuyên nên hiệu lực và hiệu quả giám 
sát của Quốc hội còn chưa được như mong 
muốn.  

Một số vấn đề rút ra qua hoạt động 
giám sát của Quốc hội  

1- Các quy định của pháp luật về hoạt 
động giám sát của Quốc hội cần có sự cụ thể, 
rõ ràng, nhất là các quy định về thẩm quyền, 
nội dung, phạm vi giám sát, trình tự, thủ tục 
thực hiện đối với từng hình thức giám sát. 
Các quy định của pháp luật về hoạt động 
giám sát của Quốc hội là cơ sở pháp lý của 
hoạt động giám sát của Quốc hội; cơ sở pháp 
lý càng chặt chẽ thì hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động giám sát càng cao.  

2- Hoạt động giám sát của Quốc hội 
cần được thực hiện thường xuyên, liên tục 
theo nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy 
định. Trong quá trình giám sát cần tăng cường 
hơn nữa việc đoàn giám sát tự mình thu thập 
thông tin, tài liệu (ngoài các tài liệu do cơ 
quan chịu sự giám sát cung cấp) nhằm bảo 
đảm cho kết luận giám sát có được sự khách 
quan, toàn diện. Đồng thời, phải lưu ý, các 
kiến nghị sau giám sát cần có sự cụ thể, khả 
thi, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể 
phải thực hiện. Kiến nghị qua hoạt động 
giám sát của Quốc hội cần hướng tới việc 
hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng thời, 
sau giám sát cần thực hiện tốt việc theo dõi, 
đôn đốc để các kiến nghị được thực hiện trên 
thực tế. 

3- Hoạt động giám sát của Quốc hội 
bao gồm nhiều chủ thể có thẩm quyền giám 
sát (Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, 
đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội). 
Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Quốc 
hội cũng liên quan đến nhiều cơ quan Nhà 
nước khác nhau. Vì vậy, hoạt động giám sát 
của Quốc hội cần có sự điều hòa, phối hợp 
chặt chẽ, nhất là cần tăng cường và thực hiện 
tốt mối quan hệ phối hợp, như phối hợp giữa 
các chủ thể giám sát, các hình thức giám sát, 
phối hợp theo quy định giữa chủ thể giám sát 
với đối tượng giám sát.  
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Một số kiến nghị nhằm tăng cường 

chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát 

của Quốc hội  

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Quốc hội nói chung và hoạt 
động giám sát của Quốc hội nói riêng. Trong 
quá trình thực hiện hoạt động giám sát, Quốc 
hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc 
hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc 
hội cần quán triệt nghiêm túc các chủ trương, 
đường lối của Đảng và các quy định của 
pháp luật có liên quan. Pháp luật là sự thể 
chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng. 
Thực chất, hoạt động giám sát của Quốc hội 
là giám sát thực thi chủ trương, đường lối của 
Đảng được thể chế hóa thành pháp luật. Để 
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 
giai đoạn mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của Quốc hội, Bộ Chính trị có thể 
nghiên cứu ban hành nghị quyết riêng về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
hoạt động của Quốc hội, trong đó có hoạt 
động giám sát của Quốc hội.  

Hai là, hoàn thiện pháp luật về hoạt 
động giám sát của Quốc hội. Luật Hoạt động 
giám sát của Quốc hội là cơ sở pháp lý quan 
trọng cho hoạt động giám sát của Quốc hội, 
các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Trong điều 
kiện Quốc hội đang tiến hành sửa đổi Hiến 
pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), 
nghiên cứu sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội 
năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2007), Luật 
Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003, 
chúng ta cần tổng kết toàn diện việc thực 
hiện Luật Hoạt động giám sát trong mười 
năm qua để từ đó rút ra những vướng mắc 
trong quá trình thi hành luật này, đề xuất sửa 
đổi những quy định không còn phù hợp nhằm 
hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát 
của Quốc hội. Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội cần bổ sung các quy định cụ thể về 
trình tự, thủ tục thực hiện một số thẩm quyền 
giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban 
của Quốc hội được quy định trong Luật Tổ 
chức Quốc hội, như quyền yêu cầu cung cấp 

tài liệu, quyền cử thành viên để xem xét, xác 
minh.  

Ba là, về hoạt động chất vấn và trả lời 
chất vấn. Chất vấn và trả lời chất vấn là một 
hình thức giám sát của Quốc hội. Quốc hội 
cần tiếp tục việc ban hành nghị quyết về hoạt 
động chất vấn và trả lời chất vấn để tăng 
cường hiệu lực pháp lý của hoạt động giám 
sát này. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai 
hoạt động chất vấn tại các phiên họp của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. Quy định cụ thể, 
chi tiết hơn trong luật về hoạt động chất vấn 
và trả lời chất vấn nhằm cụ thể hóa quyền, 
nghĩa vụ và trình tự, thủ tục trong hoạt động 
chất vấn và trả lời chất vấn, như quyền và 
nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội khi thực hiện 
chất vấn, của các chủ thể trả lời chất vấn; các 
trình tự, thủ tục từ bước chuẩn bị chất vấn, 
trả lời chất vấn đến sau phiên chất vấn tại kỳ 
họp Quốc hội; hoạt động chất vấn giữa hai kỳ 
họp Quốc hội, trong đó có việc xác định vấn 
đề cần chất vấn, chủ thể trả lời chất vấn, 
trách nhiệm của chủ thể trả lời chất vấn để 
làm căn cứ cho việc giám sát thực hiện lời 
hứa.  

Bốn là, về giám sát chuyên đề. Hoạt 
động giám sát chuyên đề của Quốc hội nên 
được đổi mới theo hướng trong nghị quyết về 
chương trình giám sát hằng năm của Quốc 
hội, bên cạnh việc quy định các nội dung 
giám sát chuyên đề trong năm của Quốc hội, 
cũng cần quy định các nội dung giám sát 
chuyên đề trong năm của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của 
Quốc hội để tăng cường hiệu lực pháp lý 
trong hoạt động giám sát của các cơ quan của 
Quốc hội (nội dung giám sát chuyên đề của 
các cơ quan của Quốc hội được xác định 
trong nghị quyết của Quốc hội), bảo đảm tính 
tập trung, thống nhất và thuận lợi trong việc 
điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của 
Quốc hội.  

Năm là, về giám sát văn bản quy 
phạm pháp luật. Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội cần tập trung giám sát việc ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo 
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đảm sự phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội 
có thể nghiên cứu quy định cụ thể về trình tự, 
thủ tục và hình thức giám sát văn bản quy 
phạm pháp luật tại mỗi kỳ họp Quốc hội để 
Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội 
tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp 
luật theo các lĩnh vực phụ trách.  

Sáu là, về ban hành nghị quyết sau 
giám sát. Nhằm tăng cường hiệu lực hoạt 
động giám sát của Quốc hội, khi tiến hành 
giám sát, Quốc hội cần thể hiện ý chí của 
mình bằng việc ban hành nghị quyết, trong 
đó bao gồm việc đánh giá về kết quả giám 
sát, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, 
quy định cụ thể việc theo dõi, đôn đốc thực 
hiện nghị quyết. Bên cạnh đó, cũng cần 
nghiên cứu quy định cụ thể việc Hội đồng 
Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội ban hành 
nghị quyết sau khi hội đồng, các ủy ban tiến 
hành hoạt động giám sát thuộc lĩnh vực phụ 
trách.  

Bảy là, về hoạt động giải trình tại Hội 
đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. 
Trong thời gian qua, Hội đồng Dân tộc, các 
ủy ban của Quốc hội đã tiến hành một số 
phiên giải trình đối với người đứng đầu cơ 
quan Nhà nước. Đây được coi là một điểm 
mới quan trọng trong hoạt động của Hội 
đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và 
bước đầu đã thu được kết quả tích cực, được 
dư luận và cử tri đánh giá cao. Trong thời 
gian tới, hoạt động giải trình tại Hội đồng 
Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội cần được 
quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục, 
hệ quả pháp lý,... và cần được tiến hành thường 
xuyên để trở thành một hình thức giám sát 
quan trọng của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban 
của Quốc hội. 

 
TS. Nguyễn Văn Hiện 

UV Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 
(tapchicongsan.org.vn - Ngày 29/8/2013) 
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TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC V� HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI 
 

Cùng với sự đổi mới sâu sắc của đất nước ta trong thời gian qua, tổ chức và hoạt động 
của Quốc hội có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực hơn, hiệu quả hơn... Trong thời gian 
tới, xu hướng này đã và đang được phát huy và giữ vững để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày 
càng cao của Quốc hội. 

Trong những năm qua, cùng với đổi mới chung của đất nước và hệ thống chính trị, Quốc 
hội nước ta cũng có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn chức 
năng nhiệm vụ của mình. Hoạt động lập pháp được đẩy mạnh, số lượng, chất lượng được nâng 
lên. Hoạt động giám sát đã đi vào trọng tâm, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đạt 
được những kết quả tích cực. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thực chất 
hơn, giảm dần tính hình thức. Hoạt động ngoại giao nghị viện tiếp tục được mở rộng và tăng 
cường. Phương thức hoạt động, lề lối làm việc ngày càng được cải tiến; nhân dân quan tâm và 
tin tưởng hơn vào Quốc hội. 

Đạt được những kết quả đó là do có sự lãnh đạo và đường lối đổi mới đúng đắn của 
Đảng; Quốc hội đã kế thừa và phát huy tốt thành quả sự nghiệp đổi mới của đất nước và của 
Quốc hội các nhiệm kỳ trước; nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội được nâng lên; sự đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh thần cộng tác phối hợp của Chính phủ, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan và nhân dân ngày càng chặt chẽ. Đồng thời có sự nỗ lực 
phấn đấu, đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc 
hội và các vị đại biểu Quốc hội. 

 Có thể nói, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm thực hiện ngày 
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càng có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội đã góp phần tạo ra nguồn sinh lực mới 
cho cả hệ thống chính trị và mở rộng không khí dân chủ ở nước ta. Các kỳ họp hằng năm của 
Quốc hội đã thực sự trở thành những đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cả nước. Những 
phiên thảo luận công khai về xây dựng các dự án luật cũng như về tình hình kinh tế, xã hội, 
những buổi chất vấn tại hội trường diễn ra sôi nổi, tập trung vào đúng những vấn đề quan trọng, 
bức xúc được nhân dân rất quan tâm. Chính không khí dân chủ trong hoạt động của Quốc hội đã 
có tác dụng không nhỏ đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước khác như Chính phủ, các bộ, 
ngành, cơ quan tư pháp và cả hoạt động của các cơ quan dân cử ở các địa phương; làm tăng 
thêm trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan Nhà nước; đồng thời nâng cao tinh thần làm 
chủ và ý thức trách nhiệm của người dân. Nói cách khác, thông qua các hoạt động của Quốc 
hội, các yếu tố của nền dân chủ đại diện đang được phát huy, sự gắn bó giữa nhân dân với Nhà 
nước được tăng cường, lôi cuốn nhân dân tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, góp phần 
quan trọng tạo ra hình ảnh mới về sự năng động, dân chủ của hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa của nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Quốc hội cũng còn những hạn chế: 
Chất lượng một số dự án luật, pháp lệnh chưa cao, quy trình lập pháp còn nhiều công đoạn có 
thể rút ngắn; hoạt động giám sát hiệu quả, hiệu lực còn thấp, giám sát việc ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật chưa làm được nhiều. Việc quyết định các vấn đề quan trọng vẫn phải tiếp 
tục khắc phục tính hình thức... Tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội nhìn chung vẫn 
chưa ngang tầm với nhiệm vụ. 

Từ những kết quả và các mặt còn hạn chế trong thời gian qua, có thể rút ra một số bài 
học kinh nghiệm chủ yếu sau đây trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội: 

Một là, mọi hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải bám sát đường lối 
đổi mới của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, xã hội, đối ngoại, hệ thống chính 
trị... và do Đảng lãnh đạo để Quốc hội thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định 
của Hiến pháp và pháp luật theo hướng phát huy dân chủ, thẳng thắn, nâng cao trí tuệ. Đảng đổi 
mới sự lãnh đạo là yếu tố quan trọng tạo nên những thành công trong hoạt động của Quốc hội. 

Hai là, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và mỗi đại biểu 
Quốc hội phải thường xuyên gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và nắm bắt đầy 
đủ những tâm tư, yêu cầu của người dân, để làm tròn trách nhiệm là người đại diện cho tiếng 
nói, ý chí và nguyện vọng của nhân dân, Quốc hội thực sự trở thành cơ quan đại biểu cao nhất 
của nhân dân. 

Ba là, 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, nhất là các đại biểu 
Quốc hội chuyên trách. Các kỳ họp Quốc hội được tiến hành dân chủ, các ý kiến trao đổi thẳng 
thắn, xây dựng thì các quyết định của Quốc hội mới chính xác và có chất lượng cao. Đổi mới tổ 
chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, tăng cường chất lượng đại biểu Quốc hội 
có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 

Bốn là, trong hoạt động lập pháp, việc ban hành được nhiều luật, pháp lệnh là rất quan 
trọng, nhưng điều quan trọng hơn là luật, pháp lệnh phải phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính 
khả thi và sớm đi vào cuộc sống. Để tăng được cả số lượng và chất lượng thì tính chuyên 
nghiệp trong hoạt động lập pháp phải cao, định hướng chính sách luật phải rõ ngay từ khi dự 
kiến hoạch định. Đồng thời quy trình lập pháp phải khoa học, chặt chẽ; các tổ chức, các thành 
viên tham gia và bộ phận tham mưu giúp việc cho các cơ quan này phải có trình độ chuyên môn 
sâu, thành thạo công việc. 

Năm là, trong hoạt động giám sát, cơ sở pháp lý phải cụ thể và mang tính quy phạm chặt 
chẽ. Nhận thức về tầm quan trọng và nội dung của hoạt động này, từ các cơ quan Quốc hội, các 
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đại biểu Quốc hội cho đến các cơ quan chịu sự giám sát và trong nhân dân phải đầy đủ và thống 
nhất. Ngoài ra, việc tăng cường tổ chức bộ máy của các cơ quan Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công tác tham mưu phục vụ cũng là những yếu tố rất quan 
trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. 

Sáu là, sự đồng thuận, nhất trí cao, cộng đồng 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, từng cá 
nhân đại biểu Quốc hội; sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong hệ 
thống chính trị; sự đóng góp tích cực của cử tri và nhân dân cả nước là yếu tố quan trọng tạo 
nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Quốc hội Khóa XII hoạt động trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi 
mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ngày 
càng sâu rộng hơn. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội nhiệm kỳ này là tiếp 
tục thực hiện mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, trọng tâm là hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định phải “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội” nhằm xây dựng một Quốc hội vững mạnh, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân và có các quyết sách đúng đắn đối với các vấn đề bức xúc đang đặt ra trong cuộc 
sống. 

Kế thừa những kết quả và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn tổ chức và 
hoạt động trong thời gian qua, để xây dựng Quốc hội thực sự 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, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ sau đây: 

1. Tăng cường năng lực lập pháp, tiến tới xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, 
thống nhất và đầy đủ; mỗi văn bản pháp luật, pháp lệnh phải có chất lượng tốt, đáp ứng kịp thời 
những đòi hỏi của thực tiễn, có tính khoa học và khả thi cao. Trên cơ sở kết quả rà soát hệ thống 
pháp luật hiện hành trong từng lĩnh vực cùng với việc bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị về 
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến 
2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và thực tế của đất nước để xác định 
những lĩnh vực ưu tiên đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ và hằng 
năm. 

Đổi mới hoạt động lập pháp theo hướng luật, pháp lệnh khi ban hành phải áp dụng được 
ngay vào cuộc sống. Muốn vậy, bên cạnh những đạo luật lớn, cơ bản, cần từng bước nghiên 
cứu, áp dụng việc xây dựng những dự án luật ngắn gọn, có thể chỉ điều chỉnh một số vấn đề cụ 
thể, cấp thiết. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
trong đó quy định quy trình rút gọn khi ban hành một đạo luật; ban hành một đạo luật mà có thể 
sửa đổi, bổ sung nhiều luật có những nội dung gần nhau. Mở rộng việc lấy ý kiến các đối tượng 
chịu sự điều chỉnh; cải tiến việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân cho có hiệu quả thiết thực. Tổng 
kết các cách thức thảo luận vừa qua để tiếp tục đổi mới trong thời gian tới. 

Tăng cường năng lực hoạt động lập pháp của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc 
hội. Các cơ quan này phải chịu trách nhiệm chính về việc thảo luận và xem xét những vấn đề 
quan trọng trước khi trình Quốc hội thảo luận và biểu quyết. Tăng thẩm quyền của Hội đồng 
Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội trong quy trình lập pháp, nhất là việc thẩm tra các dự án luật, 
pháp lệnh, hướng tới việc thảo luận, cho ý kiến, hoàn thiện văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết 
sẽ được thực hiện chủ yếu tại các cơ quan của Quốc hội. Quy định rõ hơn, cụ thể hơn về cơ chế 
thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban pháp luật trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính 
thống nhất của hệ thống pháp luật, cũng như trách nhiệm của các cơ quan phối hợp thẩm tra các  
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dự án luật, pháp lệnh. 
2. Về công tác giám sát, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và cải tiến cách thức tiến hành 

để không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm cho chính sách và pháp luật của Nhà nước được 
chấp hành nghiêm chỉnh. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng giám sát tối cao của 
Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước, đặc biệt là giám sát việc tuân thủ 
pháp luật của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và các cơ quan tư pháp. 

Khắc phục tình trạng giám sát chỉ nặng về chiều rộng mà thiếu chiều sâu; tăng cường 
giám sát theo chuyên đề, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, trong đó lưu ý việc sử 
dụng ngân sách Nhà nước; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật hoạt động giám 
sát của Quốc hội theo hướng quy định cụ thể, tăng tính quy phạm; có chế tài về việc thực hiện 
các kiến nghị sau giám sát, trong đó có trách nhiệm trả lời việc xử lý khiếu nại, tố cáo của công 
dân, việc thực hiện những cam kết khi trả lời chất vấn. Rà soát, sửa đổi một số nội dung chưa 
phù hợp liên quan đến hoạt động giám sát trong Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Khiếu nại, tố cáo, 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội... Khắc phục tình trạng nể nang, “dĩ hòa vi quý” trong giám sát 
đi đôi với khắc phục những nhận thức không đúng về hoạt động giám sát. Tiếp tục đổi mới hoạt 
động chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, thúc đẩy việc giải 
quyết những vấn đề được chất vấn. Cải tiến quy trình, phương thức tiến hành giám sát; xây 
dựng cơ chế xem xét, giải quyết kiến nghị qua giám sát. 

Đề cao vai trò của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội trong công tác giám sát, 
tăng cường giám sát tại các phiên họp của các cơ quan này; nghiên cứu để hướng tới thực hiện 
việc chất vấn, trả lời chất vấn ở Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Tăng cường các 
điều kiện hỗ trợ cho hoạt động giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân đại biểu 
Quốc hội. Chú trọng trao đổi thông tin hai chiều về hoạt động giám sát giữa đoàn đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Quốc hội với hội đồng nhân dân địa phương về kết quả giám sát tại địa phương và 
giữa đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân với các cơ quan của Quốc hội. 

Làm rõ đối tượng giám sát để thực hiện đúng quy định của pháp luật; việc giám sát của 
các cơ quan của Quốc hội chủ yếu được thực hiện đối với các cơ quan Trung ương; kết hợp hài 
hòa và cải tiến việc tổ chức đi giám sát tại địa phương, để có hiệu quả thiết thực, tránh chồng 
chéo, trùng lắp. 

3. Về quyết định các vấn đề quan trọng, phân định rõ hơn vấn đề nào là quan trọng, 
chính sách nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Xây dựng và thực hiện một quy trình đồng bộ 
cho việc quyết định các vấn đề quan trọng, từ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tài 
chính, tiền tệ quốc gia, chính sách dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, dự toán 
ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Nhà nước, phê chuẩn điều ước quốc tế, đến việc 
quyết định đầu tư xây dựng các công trình quan trọng quốc gia. Xây dựng cơ chế và có phương 
pháp để bảo đảm thực quyền của Quốc hội theo hiến định trong việc quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước, đặc biệt là về ngân sách Nhà nước. Có cơ chế để các đại biểu Quốc hội nắm 
bắt được thông tin đa chiều trước khi quyết định. 

Các nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề quan trọng quốc gia cần được xây dựng theo 
hướng quy phạm hóa, lượng hóa nhiều hơn để có giá trị và tính ràng buộc pháp lý cao hơn; 
đồng thời phải được các cơ quan hữu quan của Quốc hội thẩm tra trước khi trình Quốc hội xem 
xét, thông qua. 

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa việc tổ chức, tiến hành kỳ họp Quốc hội, nhất là tiến hành các 
phiên họp toàn thể của Quốc hội theo hướng phiên họp toàn thể chỉ tập trung thảo luận những 
nội dung mang tính chính sách - pháp luật, kinh tế - xã hội và những vấn đề cần đi đến biểu 
quyết; các bước thảo luận chuyên sâu được thực hiện tại Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của 
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Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội. Có cách thức để các đại biểu Quốc hội tham gia hoạt 
động của các cơ quan Quốc hội. 

Thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp trong hoạt động đối ngoại, tránh chồng chéo 
về thời gian, địa bàn, nội dung nghiên cứu, tìm hiểu ở nước ngoài. 

4. Về tổ chức, duy trì số lượng đại biểu Quốc hội như hiện nay nhưng tăng cường công 
tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, nhất là đại biểu Quốc hội chuyên trách. Nghiên cứu để từng 
bước tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân 
tộc và các ủy ban của Quốc hội. Tiếp tục xây dựng các tiểu ban trong hội đồng, các ủy ban của 
Quốc hội đủ mạnh và hoạt động thực chất, hiệu quả. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, hoạt động của 
các đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân đại biểu Quốc hội, nhất là trong hoạt động giám sát. Có 
cơ chế thích hợp để đại biểu Quốc hội thực hiện chức năng đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu 
cử và nhân dân cả nước. 

Tăng cường năng lực của các cơ quan tham mưu, bộ máy giúp việc Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo hướng nâng cao hiệu quả, đi sâu vào các 
lĩnh vực chuyên môn: Tham mưu phục vụ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội; 
tham mưu phục vụ về quy trình thủ tục Quốc hội; nghiên cứu, cung cấp thông tin; bảo đảm cơ 
sở vật chất kỹ thuật và điều kiện làm việc. 

5. Về phương thức hoạt động và các mối quan hệ công tác, tiếp tục đổi mới nội dung và 
phương thức lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, tạo điều kiện để 
Quốc hội thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Nghiên cứu xác định rõ hơn quan hệ công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội 
đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội theo hướng phát huy mạnh vai trò, trách nhiệm của hội 
đồng, ủy ban. Cải tiến cách phân công để các ủy ban đảm nhiệm công việc đồng đều, hợp lý 
hơn. Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, 
giữa các cơ quan của Quốc hội với hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội để góp phần thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan theo quy định của pháp luật. 

Quy định và có hướng dẫn cụ thể về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của đoàn đại 
biểu Quốc hội, mối quan hệ giữa trưởng, phó đoàn với các đại biểu Quốc hội và mối quan hệ 
giữa đoàn đại biểu Quốc hội với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn 
thể ở địa phương. Cải tiến mạnh mẽ phương thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội để việc 
làm này có ý nghĩa thiết thực. 

                                                                                   GS, TS. Nguyễn Phú Trọng 
                                                                  Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng               

                                                                      (dangcongsan.vn - Ngày 05/10/2015) 
 

�������������������������������������������������������� 
 

TO�N VĂN BÁO CÁO 
CÔNG TÁC NHIỆM KỲ KHÓA XIII CỦA QUỐC HỘI 

    

Báo Hà Nội mới trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa 

XIII của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày tại kỳ họp thứ 11 

sáng ngày 22/3. 
Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, 
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Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, 
Thưa đồng bào và chiến sỹ cả nước, 
Quốc hội Khóa XIII triển khai các hoạt động của mình trong bối cảnh tình hình thế giới 

và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; ở trong nước có những thuận lợi, thời cơ 
đan xen với những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ độc lập, chủ 
quyền đất nước. Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò 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, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp và 
các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai khối lượng lớn công việc về lập hiến, lập pháp, quyết 
định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, 
bảo vệ và phát triển đất nước. 

1. Tập trung xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 2013, hoàn thành hệ thống văn 
bản pháp luật cụ thể hóa Hiến pháp, tạo lập nền tảng pháp lý quan trọng đáp ứng yêu cầu 

xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 
Lập hiến, lập pháp luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Quốc hội. 

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc sửa 
đổi, bổ sung, ban hành mới các đạo luật theo tinh thần của Hiến pháp. 

Hiến pháp năm 2013 là bản hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế  
và chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Với 
Hiến pháp năm 2013, những giá trị cốt lõi, nền tảng của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 
1980 và 1992 được tiếp tục kế thừa và phát triển. Nhận thức sâu sắc vai trò chủ thể của nhân 
dân trong xây dựng Hiến pháp, Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội đã làm việc tận tụy, hết 
mình với tinh thần trách nhiệm, khoa học, lắng nghe, chắt lọc tinh hoa trí tuệ của đồng bào ta ở 
trong nước và nước ngoài để hoàn thiện Hiến pháp. Nhờ vậy, Hiến pháp đã thể hiện được ý 
Đảng, lòng dân, khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng ta, niềm tin, ý chí, 
nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Hiến pháp đề cao quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát huy vai 
trò chủ thể của nhân dân trong việc thực hiện các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời khẳng định các quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp; xác định các nguyên tắc cơ bản để đổi mới, hoàn thiện bộ máy Nhà nước, bảo đảm 
sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực Nhà nước. 

Sau khi Hiến pháp được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các cơ 
quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đưa Hiến 
pháp vào cuộc sống; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung của Hiến pháp, 
bảo đảm để Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành. Hơn 2 năm từ khi Hiến pháp 
ra đời, đã có gần 70 đạo luật được Quốc hội thông qua, thuộc hầu hết các lĩnh vực của đời sống 
kinh tế - xã hội. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Khóa 
XIII là Quốc hội đã làm tròn trọng trách ban hành Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành 
việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy Nhà nước; bảo vệ công lý, 
quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi 
trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Quy trình lập pháp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tính 
dân chủ, công khai, minh bạch, cụ thể trong các văn bản pháp luật. Luật ban hành văn bản quy 
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phạm pháp luật được thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc cải 
tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp. Công tác soạn thảo, thẩm tra, lấy ý kiến 
nhân dân, các ngành, các cấp, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật có nhiều cải tiến, chất lượng được 
nâng lên. Việc thảo luận, thông qua dự án luật tại kỳ họp Quốc hội đi vào nề nếp, đúng quy 
trình và bảo đảm chất lượng. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ 
động nghiên cứu, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng văn bản ban hành. 

Bên cạnh đó, hoạt động lập pháp còn không ít hạn chế. Việc thường xuyên phải điều 
chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chưa được khắc phục. Việc chuẩn bị một số dự án 
luật chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng trình Quốc hội. Không ít quy định của luật còn nặng về 
nguyên tắc chung, thiếu tính ổn định, chưa xác định được nguồn lực để triển khai thực hiện. 
Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành vẫn là một khâu yếu, làm cho 
pháp luật chậm đi vào cuộc sống, chưa phát huy đầy đủ tác dụng điều chỉnh các quan hệ kinh tế 
- xã hội. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do đất nước ta đang trong quá trình đổi 
mới, các quan hệ kinh tế - xã hội mà pháp luật điều chỉnh đang phát triển, tính ổn định chưa 
cao; vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng văn bản chưa được 
phát huy tối đa, nhất là cơ quan chủ trì, cơ quan tham gia soạn thảo trong việc chuẩn bị, trình, 
tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình thông qua; chưa có cơ chế hiệu quả thu hút các chuyên 
gia, các nhà khoa học tham gia vào quá trình chuẩn bị văn bản. 

2. Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…; bảo đảm bám sát yêu 

cầu thực tế, phát huy hiệu quả trong cuộc sống. 

Quốc hội đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, lắng nghe, gạn lọc, tiếp thu ý kiến, 
kiến nghị, đề xuất của các ngành, các cấp và đồng bào, cử tri cả nước; kịp thời ban hành các 
quyết sách đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Quốc hội vui mừng nhận thấy, 5 năm 
qua, tình hình kinh tế - xã hội đất nước có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết 
quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, tăng 
trưởng năm sau cao hơn năm trước. Việc triển khai các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế 
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống 
nhân dân được cải thiện. Chất lượng hoạt động tư pháp, bao gồm điều tra, truy tố, xét xử được 
nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng được tăng 
cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại song phương, đa 
phương được mở rộng và đạt được những kết quả nổi bật... 

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội; nhiều lần điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2011 - 2015 và hằng năm sát hợp với thực tiễn; đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với 
các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về chủ trương 
đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 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 và xem 
xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

Từ tình hình thực tiễn, Quốc hội đã kịp thời ban hành các chính sách, pháp luật phù hợp 
với yêu cầu phát triển đất nước. Trong nhiệm kỳ, đã có nhiều quyết sách đồng bộ để ứng phó 
kịp thời với tình hình; bảo đảm thực hiện chính sách tiền tệ và tài khóa thận trọng, linh hoạt; 
giảm các khoản chi tiêu chưa thật cần thiết và kém hiệu quả; có các giải pháp mạnh mẽ bảo đảm 
an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phục hồi đà tăng trưởng 
kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Nhiều 
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quyết định đã góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của cuộc sống, như: Quản lý quy 
hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, hồ chứa; đấu tranh, phòng 
chống tội phạm; hỗ trợ ngân sách đóng tàu đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây 
dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc thiểu số; 
tiếp nhận người nghiện ma túy vào các cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội; tăng lương cho các đối 
tượng hưởng lương từ ngân sách còn khó khăn..., được đông đảo cử tri hoan nghênh. 

Yếu tố trọng dân, vì dân, bám sát đời sống của dân trong việc đưa ra các quyết sách của 
Quốc hội nhiệm kỳ này đã được thể hiện rõ nét. Mỗi phát biểu của đại biểu Quốc hội trên diễn 
đàn đều xuất phát từ đời sống thường nhật, thể hiện tâm tư, nguyện vọng và ý chí của người 
dân, lấy mục tiêu lo việc của dân để xem xét, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Vì 
vậy, các quyết định của Quốc hội ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích 
chung của đất nước, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quốc hội nhận rõ phần trách nhiệm trước những tồn 
tại, yếu kém của đất nước. Đó là: Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; 
sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, bội chi cao, nợ công 
tăng; tái cơ cấu kinh tế chậm; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là những 
vấn đề bức xúc; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; kỷ 
luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến 
phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tiếp tục đứng trước những thách thức mới... 
Nguyên nhân của những hạn chế này một phần do tác động của cuộc suy thoái kinh tế thế giới 
và những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế; phần khác, do một số chỉ tiêu đặt ra chưa sát 
với thực tiễn; quy trình, thủ tục xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng chưa được quy định 
đầy đủ, thống nhất; việc giám sát, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện chưa nghiêm; đại biểu 
Quốc hội chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, thiếu thời gian nghiên cứu và chưa có điều kiện 
sử dụng chuyên gia tư vấn, phản biện. 

 3. Tiến hành giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong  

việc thực thi pháp luật, góp phần bảo đảm để Hiến pháp, pháp luật phát huy hiệu lực 
trong cuộc sống. 

Cùng với hoạt động lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt 
động giám sát của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động 
của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm để pháp luật được chấp hành nghiêm 
chỉnh, đồng thời chỉ ra những vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế - xã hội, những bất cập về 
chính sách, pháp luật cần sớm được khắc phục, sửa đổi, bổ sung. 

Nhìn chung, phạm vi giám sát của Quốc hội rất phong phú, đa dạng, từ các vấn đề kinh 
tế vĩ mô đến những vấn đề dân sinh bức xúc, với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, sát với thực 
tiễn đời sống. Qua giám sát, nhiều hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành của các cấp, các 
ngành được phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý, tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội, củng cố 
niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. 

Hoạt động chất vấn của Quốc hội có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng, đề cao tinh 
thần xây dựng, tính dân chủ, công khai, tranh luận, đối thoại và ý thức trách nhiệm, tự phê bình 
của người được chất vấn. Giám sát chuyên đề được tăng cường, tập trung vào những vấn đề 
quan trọng, cấp thiết của đời sống. Các nghị quyết, kiến nghị giám sát về cơ bản đúng, trúng 
những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả rõ rệt. 

Trong nhiệm kỳ Quốc hội tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới hoạt động giám sát. Việc 
“tái” giám sát được tiến hành thường xuyên, trước hết là xem xét kết quả thực hiện nghị quyết 
của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, kỳ họp sau phải báo cáo kết quả thực 
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hiện những điều đã hứa, những giải pháp đã đưa ra trong lần chất vấn trước. Đặc biệt, tại kỳ họp 
thứ 10, Quốc hội đã tiến hành “chất vấn toàn khóa” đối với những người đứng đầu các cơ quan 
Nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, về chất vấn 
và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ. Như vậy, có thể nói Quốc hội đã theo dõi, giám sát “đến 
cùng” việc thực hiện nghị quyết Quốc hội, rút ra những bài học cần thiết để tiếp tục hoàn thiện 
chức năng quan trọng này. Hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội 
được quan tâm, tiến hành thường xuyên hơn, đạt kết quả thiết thực, góp phần nâng cao trách 
nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành trong giám sát và tổ chức 
thực thi pháp luật; nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước. Trong nhiệm kỳ, Quốc hội hai lần thay mặt nhân dân cả nước thực hiện quyền giám sát 
tối cao trong việc đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà 
nước. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thúc đẩy những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc 
phê chuẩn không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, 
tạo chuyển biến rõ rệt trong một số ngành, lĩnh vực. 

Mặc dù có nhiều cải tiến, đổi mới, nhưng hoạt động giám sát của Quốc hội vẫn còn 
không ít hạn chế, bất cập. Trong một số trường hợp, chưa có cơ chế xác định rõ trách nhiệm của 
các chủ thể liên quan, quy trình xử lý và chế tài phù hợp; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết 
luận, kiến nghị sau giám sát chưa thực sự quyết liệt, không ít vụ việc chậm được giải quyết, gây 
bức xúc trong dư luận; việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri chưa đạt yêu cầu; 
giám sát việc thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí chưa được thực hiện tốt và kết quả thấp; một số quy định của pháp luật về giám sát như 
việc cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chưa có điều kiện thực tế để thực hiện... Nguyên nhân của các 
hạn chế nêu trên là do có lúc, có việc chưa thực sự đi sâu, phân tích toàn diện nội dung giám 
sát; hình thức giám sát chủ yếu là nghe báo cáo của bộ, ngành, địa phương; một số quy định về 
hoạt động giám sát còn thiếu cụ thể hoặc chưa thật phù hợp, nhất là trong việc giám sát thực 
hiện kết luận, xử lý kiến nghị sau giám sát và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân. 

4. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được tăng cường, đạt kết quả thiết thực, góp 

phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân Việt Nam với 

Quốc hội và nhân dân các nước trên thế giới. 

Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn liên nghị viện 
thế giới và khu vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Là thành 
viên của nhiều tổ chức nghị viện, Quốc hội không chỉ đóng góp tích cực vào hoạt động của các 
tổ chức 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. Với vai trò là Chủ tịch, Việt Nam đã tổ chức thành 
công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132) với chủ đề Các mục tiêu phát triển 
bền vững: Biến lời nói thành hành động và thông qua Tuyên bố Hà Nội đã góp phần thúc đẩy 
hoạt động ngoại giao nghị viện, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đánh dấu 
tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước chúng ta. 

Nhiều hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy 
quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với nghị viện các nước và các tổ chức quốc tế, đưa các mối 
quan hệ này phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, ưu tiên phát triển quan hệ với các đối tác 
quan trọng, truyền thống như Lào, Cămpuchia, Trung Quốc, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Nghị viện châu Âu…; tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại có nhiều cải tiến cả về nội dung và 
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hình thức, góp phần tranh thủ sự đồng tình của dư luận quốc tế trong đấu tranh bảo vệ chủ 
quyền biển đảo, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực phản động, thù địch. 

Tuy vậy, hoạt động đối ngoại của Quốc hội còn một số hạn chế, bất cập. Công tác tham 
mưu, dự báo chiến lược còn bị động; hoạt động của tổ chức nghị sĩ hữu nghị không thường 
xuyên, hình thức và nội dung hoạt động chưa phong phú. Việc khai thác, chia sẻ thông tin và 
theo dõi kết quả hoạt động đối ngoại chưa hiệu quả... Nguyên nhân của các hạn chế này là do 
công tác điều hòa, phối hợp hoạt động đối ngoại chưa thường xuyên; còn thiếu đại biểu Quốc 
hội có kinh nghiệm hoạt động đối ngoại; công tác nghiên cứu về ngoại giao nghị viện chưa 
được đầu tư thỏa đáng. 

5. Kế thừa, phát huy thành tựu, kinh nghiệm của các khóa trước, Quốc hội Khóa 

XIII không ngừng cải tiến, đổi mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp 

luật. 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã đưa vào chương trình nghị sự việc xem xét, quyết 

định một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội với các 
giải pháp thiết thực. Sau khi nghị quyết về vấn đề này được ban hành, các giải pháp đã được 
triển khai thực hiện và mang lại hiệu ứng tích cực trong hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó, 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp tài liệu kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, thông tin hỗ trợ đại biểu Quốc hội và thông tin đến nhân dân về các hoạt 
động của Quốc hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tiến trình cải tiến, 
đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội. 

Tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội được tăng cường. Việc xây 
dựng và đưa kênh truyền hình Quốc hội vào hoạt động; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình 
trực tiếp các phiên họp của Quốc hội tại hội trường, các phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, hoạt động báo cáo giải trình của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; các 
chuyên mục trên các báo, đài đã tạo điều kiện đưa hoạt động của Quốc hội đến gần hơn với 
người dân; tạo điều kiện để người dân, cử tri giám sát hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc 
hội và các cơ quan Nhà nước. Từ đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân đối với 
hoạt động của Quốc hội. 

Việc xây dựng chương trình kỳ họp Quốc hội tiếp tục được cải tiến; các nội dung được 
sắp xếp hợp lý, sát với thực tế; trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động của Quốc hội được thực 
hiện nghiêm túc, sáng tạo. Công tác điều hành kỳ họp vừa bảo đảm khoa học, đúng nguyên tắc, 
vừa linh hoạt, xử lý hài hòa các mối quan hệ, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các cơ 
quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Quốc hội; kết luận tại các phiên họp cụ thể, khách quan, có sức thuyết phục, được đại biểu 
Quốc hội và cử tri đồng tình. 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII có cơ cấu khá hợp lý, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức; có 
năng lực, trình độ, kỹ năng hoạt động ngày một nâng cao; có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách 
nhiệm; luôn tâm huyết, trăn trở trước những khó khăn, bức xúc của đời sống xã hội; những 
nguy cơ, thách thức đặt ra trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Các vị đại 
biểu Quốc hội đã phát huy trách nhiệm trước Tổ quốc, nhân dân; thường xuyên gắn bó, nắm bắt 
ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu, tìm tòi, tự đổi mới, cải tiến cách thức thực hiện nhiệm 
vụ; thể hiện chính kiến rõ ràng, thẳng thắn, công tâm, nhất là khi thực hiện quyền chất vấn, thảo 
luận về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước,... Các vị đại biểu Quốc hội thực sự trở thành trung 
tâm trong các hoạt động của Quốc hội, các kỳ họp Quốc hội! 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 
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nhất là việc bảo đảm điều kiện, chất lượng các nội dung trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đã 
phối hợp với các Phó chủ tịch Quốc hội để chủ tọa, điều hành kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm hoàn thành chương trình, nội dung theo mục đích, yêu cầu 
đặt ra; cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hòa, phối hợp khoa học, hợp lý hoạt 
động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. 

Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, cải tiến về tổ chức, hoạt 
động; dành thời gian, công sức, trí tuệ nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát, kiến 
nghị và chất lượng các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực Hội 
đồng Dân tộc, Thường trực các ủy ban được tăng cường về số lượng, chất lượng; được xác định 
rõ về nhiệm vụ, quyền hạn; phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo trong công việc; có sự phối 
hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến công tác lập pháp, giám sát và quyết 
định các vấn đề quan trọng. Hoạt động nhịp nhàng của các tiểu ban đã giúp tăng cường chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng, ủy ban. 

Các đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XIII được bảo đảm cơ cấu, số lượng hợp lý; tích cực, 
chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 
đoàn; thực hiện tốt việc phối hợp công tác với các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các 
cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương và địa phương. Thông qua đoàn đại biểu Quốc hội, 
hoạt động của đại biểu Quốc hội được phát huy, quan hệ gắn bó với cử tri được tăng cường, tạo 
điều kiện để các đại biểu Quốc hội lắng nghe, tiếp thu, phản ánh ý kiến cử tri trong quá trình 
tham gia xây dựng luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…; góp phần để đại biểu làm tốt 
vai trò người đại biểu nhân dân. 

Cùng với việc đổi mới tổ chức và hoạt động, các điều kiện bảo đảm hoạt động của Quốc 
hội cũng được tăng cường đáng kể. Cơ sở vật chất - kỹ thuật được bảo đảm một cách hợp lý, 
tiết kiệm, hiệu quả. Nhà Quốc hội - Hội trường Ba Đình mới được hoàn thành và đưa vào vận 
hành, trở thành trung tâm tổ chức các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Việc 
đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của bộ máy giúp việc Quốc hội được quan tâm, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao trong việc phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết sửa đổi nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 
phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Ban 
thư ký, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội. Theo đó, bộ máy giúp việc tiếp tục được tăng 
cường về số lượng, chất lượng cán bộ cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, 
phương tiện làm việc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ hoạt động của 
Quốc hội. 

6. Trải qua 5 năm hoạt động, với những kết quả đáng trân trọng, tự hào, Quốc hội 
Khóa XIII rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây: 

Một là, kế thừa, phát huy các thành tựu, bài học kinh nghiệm của 70 năm Quốc hội Việt 
Nam, Quốc hội Khóa XIII đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, dân chủ thực sự, 
công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Với Quốc hội, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ và 
trách nhiệm là yêu cầu thường xuyên, liên tục, là động lực tạo nên sức mạnh, sự năng động, 
sáng tạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; 

Hai là, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ 
dân là yêu cầu hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội. 
Gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cử tri và nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và 
nhân dân góp phần tạo ra sức mạnh cho Quốc hội, bảo đảm để Quốc hội bám sát sự vận động 
của đời sống kinh tế - xã hội, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng 
dân. Dân chủ là lựa chọn tốt nhất để đưa ý chí, nguyện vọng của nhân dân đến với Quốc hội, kết 
tinh vào các quyết định của Quốc hội về lập hiến, lập pháp, các vấn đề quan trọng và giám sát 
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tối cao. Trong quá trình này, cần phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí và bảo đảm 
sự công khai, minh bạch; 

Ba là, chất lượng đại biểu Quốc hội có vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, tăng tỷ lệ 
đại biểu Quốc hội có năng lực, trình độ đã góp phần thiết thực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ; 
thảo luận, tranh luận với tinh thần xây dựng, tâm huyết; tích cực tham gia hoạt động của các cơ 
quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chuyên trách thực sự trở thành 
lực lượng nòng cốt của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội; 

Bốn là, đề cao vai trò, trách nhiệm, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan của 
Quốc hội có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 
Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiếp tục cải tiến, đổi mới, bảo đảm làm tốt vai 
trò là cơ quan thường trực của Quốc hội. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc 
hội được tăng cường các đại biểu Quốc hội có bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, thực sự trở thành nòng cốt trong hoạt động của hội đồng, ủy ban; 

Năm là, tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp có hiệu quả với Chủ tịch Nước, Chính 
phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan là yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần 
giúp Quốc hội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; 

Sáu là, tăng cường hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, góp phần nâng cao 
uy tín của Quốc hội và vị thế của đất nước trên trường quốc tế; thực hiện nhất quán đường lối 
đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác để 
phát triển đất nước; tiếp thu tinh hoa, kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của Quốc hội các nước 
trên thế giới; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế; 

Bảy là, đổi mới tổ chức và hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Quốc hội theo hướng 
chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng tham mưu tổng 
hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Quốc hội; 

Tám là, quán triệt, thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, luôn vì lợi ích của đất 
nước, của nhân dân là nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành trọng trách được nhân dân ủy 
thác. Bằng hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao, 
Quốc hội thể chế hóa kịp thời Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. 
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội tạo ra không khí 
dân chủ, cởi mở, phát huy trí tuệ của đại biểu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Quốc hội. 

Kính thưa Quốc hội, 

Đến thời điểm này, mỗi chúng ta có quyền tự hào được làm người đại biểu nhân dân, 
mang trong mình sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức 
mạnh được hun đúc, tôi luyện, kế thừa từ các thế hệ đại biểu suốt chặng đường kháng chiến, 
kiến quốc 70 năm của Quốc hội. Bài học lớn nhất mà chúng ta chia sẻ cùng nhau là bài học về 
tư cách làm người đại diện cho dân, với tinh thần vì nhân dân phục vụ như sinh thời Bác Hồ đã 
căn dặn. Năm năm qua, toàn bộ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và mỗi đại 
biểu chúng ta đều hướng tới mục đích phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; làm Hiến pháp, 
làm luật vì dân, giám sát để phục vụ dân; là đại biểu sống trong dân, được nhân dân tin yêu, 
đồng tình, chia sẻ, ủng hộ, đóng góp ý kiến và giám sát mọi hoạt động. Đó chính là cội nguồn 
tạo nên sức mạnh của Quốc hội, là bản chất cốt lõi của chế độ dân chủ của chúng ta! 

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến 
toàn thể đồng bào và cử tri cả nước đã luôn tin tưởng trao cho chúng tôi trách nhiệm làm người 
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đại biểu thực hiện quyền lực nhân dân; cảm ơn sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, cộng đồng 
trách nhiệm của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự 
chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và cộng đồng quốc 
tế. 

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức 
trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước, nhất định Quốc hội Khóa XIV và các khóa 
tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

                                                                            (hanoimoi.com.vn - Ngày 22/3/2016) 

 

 

 
 

 

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV V� BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ (2016 -  2021) 

 

Ngày 4/01/2016, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-
CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn 
văn Chỉ thị. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22/5/2016. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 
2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các 
luật về tổ chức bộ máy Nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế 
lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của 
nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, 
đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, 
thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Cùng với thành công đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp 
tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng 
đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân trong năm 2016. 

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ sau đây: 

S�N SÀNG 
CHO NGÀY H�I NON SÔNG 
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1- Có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức 
thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, 
an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

2- Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, 
thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và 
quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan 
điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, 
điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Không đưa vào 
danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, 
bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận 
không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham 
nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. 

3- Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc 
biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người 
đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu 
chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định 
của Luật Bầu cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu 
là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh 
nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. 

4- Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của các 
cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra 
ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy 
đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. 

5- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có 
hiệu lực, hiệu quả. Động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu 
kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, 
tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. 

6- Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn 
mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi 
luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an 
ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra 
trong thời gian tiến hành bầu cử. 

7- Các tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, 
làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề 
phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp ở địa phương. Đối với 10 tỉnh, thành phố đang thí điểm không tổ chức 
Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo nghị quyết của Quốc hội, các cấp ủy chú trọng 
chỉ đạo công tác lựa chọn nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân. 
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8- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các ban Đảng ở Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia, cấp ủy, tổ chức 
Đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt 
chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công 
tốt đẹp. 

                                                                               (nhandan.com.vn - Ngày 05/01/2016) 

 

 
 

Bảo đảm cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân 
 

Sáng 2/2, tại Nhà 
Quốc hội, Bộ Chính trị tổ 
chức Hội nghị toàn quốc 
triển khai công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021. Báo điện tử 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
xin trân trọng giới thiệu toàn 
văn bài phát biểu khai mạc 
Hội nghị của Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng: 

Thưa các đồng chí, 

Thay mặt Bộ Chính 
trị, tôi nhiệt liệt chào mừng 
các đồng chí về dự Hội nghị 
toàn quốc triển khai công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay 
mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt 
liệt chào mừng các đồng chí 
đại biểu về dự Hội nghị xin 
gửi tới các đồng chí lời chúc 
tốt đẹp nhất. 

Thưa các đồng chí, 

Cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
diễn ra vào thời điểm có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng. 
Chúng ta đã trải qua 30 năm 
tiến hành công cuộc đổi 
mới, 5 năm thực hiện Cương 
lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (bổ sung, phát 
triển năm 2011) và Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã 
hội 2011 - 2020, hai năm 
thực hiện Hiến pháp năm 
2013. Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng 
vừa kết thúc thành công rất 
tốt đẹp, đã thông qua các 
văn kiện quan trọng, có ý 
nghĩa chiến lược, định 
hướng, cổ vũ và động viên 
toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta tăng cường xây 
dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh; phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc và dân chủ xã 
hội chủ nghĩa; đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công 
cuộc đổi mới; bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định; 
phấn đấu sớm đưa nước ta 
cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. 
Các hoạt động kỷ niệm 70 
năm Ngày Tổng tuyển cử 

đầu tiên đã để lại ấn tượng 
tốt đẹp về những thành tựu, 
kết quả nổi bật của Quốc hội 
Việt Nam trong suốt 70 năm 
lịch sử lập hiến, rút ra bài 
học kinh nghiệm quý báu 
trong việc lựa chọn, kế thừa, 
phát triển những giá trị tinh 
hoa để tiếp tục đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của cơ quan đại biểu cao 
nhất của nhân dân, cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao 
nhất của đất nước. 

Cùng với thành công 
đại hội Đảng bộ các cấp và 
đặc biệt là thành công rực rỡ 
Đại hội XII của Đảng, cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự 
kiện chính trị quan trọng và 
là đợt sinh hoạt chính trị - 
pháp lý, dân chủ sâu rộng 
trong các tầng lớp nhân dân. 
Đây là cơ hội để nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ của 
mình thông qua việc lựa 
chọn, bầu ra những người 
tiêu biểu, có đức, có tài, 
xứng đáng đại diện cho nhân 
dân tại Quốc hội và Hội 
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đồng nhân dân các cấp. Đây 
cũng là dịp để tiếp tục xây 
dựng, củng cố và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân. 
Nhận thức đầy đủ tầm quan 
trọng cũng như ý nghĩa to 
lớn của cuộc bầu cử lần này, 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ 
và Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã 
xác định đây là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân 
trong năm 2016. Bộ Chính 
trị Khóa XI đã ban hành Chỉ 
thị số 51 -CT/TW, ngày 
04/01/2016, trong đó yêu 
cầu cả hệ thống chính trị 
phải đoàn kết thống nhất, 
tăng cường phối hợp, tập 
trung dốc sức chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết để tổ 
chức thắng lợi cuộc bầu cử, 
bảo đảm cuộc bầu cử được 
tiến hành dân chủ, bình 
đẳng, đúng pháp luật, an 
toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, 
Chính phủ, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu 
cử quốc gia, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các ban, ngành, các 
cấp và các địa phương đã 
khẩn trương ban hành các 

chỉ thị, nghị quyết, quyết 
định, kế hoạch hướng dẫn, 
tổ chức triển khai công tác 
bầu cử theo đúng yêu cầu 
quy định và tiến độ đề ra. 

Thưa các đồng chí, 

Trong không khí 
phấn khởi đón chào năm 
mới 2016 và chào mừng 
thành công Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, hôm nay, Bộ Chính 
trị tổ chức Hội nghị toàn 
quốc nhằm quán triệt và 
triển khai thi hành các văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng và Nhà nước, kế 
hoạch triển khai, các thông 
báo, hướng dẫn về công tác 
bầu cử. Hội nghị lần này 
quán triệt tinh thần đổi mới 
cả về tư duy, tổ chức và hoạt 
động của cả hệ thống chính 
trị nước nhà để đáp ứng yêu 
cầu phát triển đất nước. Đề 
nghị các đại biểu tham dự 
tập trung nghiên cứu tài liệu, 
sôi nổi thảo luận, tích cực 
đóng góp nhiều ý kiến, góp 
phần vào thành công của 
Hội nghị. Ngay sau Hội 
nghị, các cấp ủy, các tổ chức 
Đảng, các cơ quan, tổ chức 
và đơn vị có liên quan cần 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XII 
của Đảng, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 
2016, kế hoạch 5 năm 2016 
- 2020 và thực hiện tốt nhất 
phương hướng, nhiệm vụ 
của cuộc bầu cử, để cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV, bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 
kết quả tốt nhất và thực sự 
trở thành ngày hội của toàn 
dân. 

Với tinh thần đó, tôi 
xin tuyên bố khai mạc Hội 
nghị toàn quốc triển khai 
công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Chúc Hội nghị của 
chúng ta thành công tốt đẹp. 

Nhân dịp đón xuân 
Bính Thân 2016 và tết cổ 
truyền dân tộc, chúc các 
đồng chí cùng gia đình 
mạnh khỏe, hạnh phúc và 
thành công. 

Xin trân trọng cảm 

ơn. 

(dangcongsan.vn  

Ngày 02/02/2016) 
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CHU�N B� K� Đ� NGÀY B�U C�D LÀ NGÀY H�I C�A TOÀN DÂN 
 

Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tiến hành vào ngày 22/5/2016 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm 
cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày 
hội của toàn dân. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lên kế hoạch và triển khai nhiệm vụ đến mặt trận cả nước. 
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Bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử 
Theo Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha, 

cuộc bầu cử này Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ không ban hành nghị quyết liên tịch để hướng dẫn công tác hiệp 
thương, giới thiệu người ứng cử, do nội dung này đã được quy định chi tiết tại Luật Bầu cử. Tuy 
nhiên, do công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đòi hỏi phải hết sức chi tiết, cụ thể mà 
Luật Bầu cử không thể quy định hết, nên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam sẽ có văn bản để hướng dẫn chi tiết quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng 
cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Theo lưu ý của Mặt trận Trung ương, trong quá trình 
hiệp thương, Mặt trận các cấp phải bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính 
thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số; riêng với bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân, số lượng người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình địa 
phương; bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử 
đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là phụ nữ. 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng yêu cầu, hội nghị 
cử tri nơi cư trú để nhận xét, bày tỏ tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân phải vận động đông đảo cử tri đến dự họp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong các hội nghị này. Đối với tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, sẽ do 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với 
UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức, để người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận 
động bầu cử; còn ở cấp huyện, cấp xã sẽ do Mặt trận, cấp huyện, cấp xã chủ trì tổ chức. Quá 
trình phối hợp tổ chức các hội nghị cử tri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương 
cần bảo đảm sự công bằng giữa những người ứng cử trong việc vận động bầu cử, không vi 
phạm những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử theo quy định của luật pháp. Trong quá trình 
bầu cử, Mặt trận sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực Hội đồng nhân dân 
cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử bảo 
đảm thực sự dân chủ và đúng luật. Nếu phát hiện có vi phạm sẽ kiến nghị kịp thời đến các cơ 
quan có thẩm quyền để giải quyết. 

Ngoài ra, một vấn đề mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Mặt 
trận các cấp thực hiện là tham gia vận động nhân dân, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền 
và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người thực sự xứng đáng 
bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

3 lần hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ở cấp Trung ương 
Hiện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành lập Ban 

Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban chỉ đạo gồm 7 thành 
viên, do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai hướng dẫn, tổ 
chức thực hiện các nội dung trong công tác bầu cử liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên 
quan thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử theo phân công của Hội đồng Bầu cử quốc gia 
và quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình 
chuẩn bị, tổ chức bầu cử trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến 17/2/2016, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần 
và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở 
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dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ 24/2 đến 10/3/2016, các cơ quan đơn vị ở Trung 
ương tiến hành giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Từ 16 đến 18/3/2016, Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để 
thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội Từ 20/3 đến 12/4/2016, 
tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi 
làm việc về người ứng cử đại biểu Quốc hội. Từ 13 đến 17/4/2016, Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập 
danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Chậm nhất ngày 22/4/2016, biên 
bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách chính thức những người được Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV 
sẽ được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia để lập và công bố danh sách những người ứng cử 
theo từng đơn vị bầu cử. Như vậy, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam sẽ trực tiếp tham gia 3 hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu 
Quốc hội ở cấp Trung ương. Khi cần thiết có thể có các hội nghị đoàn chủ tịch bất thường khác.  

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 
đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, một trong nhiệm vụ trọng tâm trong năm 
2016 của Mặt trận là hoàn thành trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc hiệp 
thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức cho người ứng cử vận động bầu cử, giám sát việc bầu 
cử đúng luật pháp. 

                  Lâm Nguyên 
                                                                                          (sggp.org.vn - Ngày 12/01/2016) 

 
 

 
     TIẾN TỚI NG:Y BẦU CỬ  

        ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV V� ĐẠI BIỂU HĐND NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (22/5/2016) 
 

Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ ba dưới sự chủ 
trì của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự 
phiên họp còn có các đồng chí Phó chủ tịch, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đại diện Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ 
Nội vụ, Bộ Tài chính, các tiểu ban, cơ quan giúp việc của hội đồng. 

Các đại biểu tham dự phiên họp đã nghe báo cáo và thảo luận về kết quả tiến độ triển 
khai công tác chuẩn bị bầu cử và thông qua nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn 
vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 
trong cả nước; thông qua nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở 
Trung ương về ứng cử tại địa phương. 

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh 
giá cao tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của hệ thống các cơ quan liên quan, đặc biệt 
là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tiểu ban, thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc 
gia. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để chuẩn bị cho ngày bầu cử 22/5/2016, công việc và trách 
nhiệm của các ngành, các cấp, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia rất nặng nề. Chủ tịch 
Quốc hội mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, lực lượng vũ trang 
tiếp tục phát huy vai trò to lớn của mình, sớm ban hành nghị quyết chỉ đạo cụ thể công tác bầu 
cử, phân công trách nhiệm chi tiết để bảo đảm các yêu cầu đề ra cho ngày bầu cử. Đồng chí cho 
rằng, đến thời điểm này, công tác vận động, tuyên truyền về ngày bầu cử, hoạt động bầu cử đại 
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biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 chưa đạt yêu cầu 
đề ra, vì vậy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng phối hợp với các cơ quan 
thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử, bảo đảm tốt công tác an ninh - trật tự 
để phục vụ hoạt động bầu cử trên cả nước. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức tốt việc tiếp 
nhận hồ sơ của người ứng cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định đến ngày 13/3 là thời 
hạn cuối cùng. Các tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các phần việc thuộc trách nhiệm được giao, 
đôn đốc các địa phương chuẩn bị tốt cả về nội dung, vật chất để phục vụ ngày bầu cử diễn ra tốt 
đẹp. 

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tán thành báo cáo công tác 
của Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban An ninh trật tự và Văn phòng Hội 
đồng Bầu cử quốc gia. Các ý kiến cũng bày tỏ đồng tình với việc rút kinh nghiệm từ những đợt 
bầu cử trước để sửa đổi, bổ sung nguyên tắc phân bổ đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử 
ở địa phương cả về số lượng đại biểu và số lượng đơn vị bầu cử. Thời gian tới, các thành viên 
Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tích cực đôn đốc, chỉ đạo việc giới thiệu người ứng cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức tốt việc lấy 
ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng sẽ chỉ đạo và 
giám sát việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập Ban bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; thành lập Tổ bầu cử; chỉ đạo tiến 
hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc 
hội Khóa XIV ở Trung ương và địa phương; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. Phiên họp cũng thống nhất việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác 
chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo ba đợt, bắt đầu từ ngày 5/3 đến 25/3/2016. 

 Ủy ban Bầu cử TP. Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp lần thứ hai đánh giá các mặt công 
tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -
2021. Theo đó, dự kiến Ủy ban Bầu cử Trung ương sẽ thành lập hai đơn vị bầu cử đại biểu 
Quốc hội và TP. Đà Nẵng có 15 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Đến nay, sau bước hiệp thương lần thứ nhất, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố Khóa IX được điều chỉnh lên 94 người; số lượng người ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp quận, huyện tăng thêm năm người; ở cấp phường, xã tăng thêm ba người, 
bảo đảm số dư và cơ cấu nữ, trẻ, người ngoài Đảng. Việc tổ chức các đơn vị bầu cử bảo đảm 
liên cư, liên địa và phân bổ dân số trên mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo luật 
định. Tiến độ tuyên truyền bầu cử thực hiện từ ngày 1/3 đến 10/6, chia thành ba đợt, tập trung 
cao điểm từ 16/4 đến 22/5. 

 Tại hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh - trật tự năm 2016, sáng 3/3, tỉnh Hà 
Nam chỉ đạo mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc 
hội; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; nâng cao chất lượng công tác 
điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm; thực 
hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự; tiếp tục quan tâm bồi 
dưỡng, củng cố kiện toàn lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố 
và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh - trật tự đủ sức giải quyết tình hình an ninh - 
trật tự ngay từ cơ sở. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua 
lập thành tích thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
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Đợt thi đua diễn ra đến ngày 01/6/2016. Theo đó, tuyên truyền về công tác bầu cử kịp 
thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả; phổ biến, quán triệt 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban hành văn bản chỉ đạo, xây 
dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực 
hiện cuộc bầu cử. Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri 
đi bầu cao, kết quả bầu cử bảo đảm số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu 
nại, tố cáo của công dân, bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, 
trong và sau ngày bầu cử. 

                                                                            (nhandan.com.vn - Ngày 03/3/2016) 
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“S�C NÓNG” C�A NGÀY B�U C" Đ#I BI�U QU%C H�I VÀ H�I Đ'NG NHÂN DÂN 
 

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, chậm nhất 
là ngày 13/3/2016, thời hạn cuối để người 
ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV phải 
hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử. 

Trên cơ sở đó, đến ngày 15/3, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ đưa hồ sơ 
đủ điều kiện vào danh sách hiệp thương. 

Hồ hởi chào đón ngày hội lớn của 
quốc gia, dân tộc, thời gian này, trên khắp 
mọi miền Tổ quốc, ở mọi cấp, mọi ngành hay 
trên trang nhất của nhiều tờ báo, sức nóng 
của một không khí náo nhiệt, khẩn trương lan 
tỏa bên những cánh đào đỏ thắm để cùng 
hướng về một sự kiện chính trị trọng đại của 
quốc gia - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Cơ hội thực hiện quyền làm chủ của 

nhân dân 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021 lần đầu tiên được tiến hành theo 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân năm 2015 - đạo luật được sửa đổi, 
ban hành mới ngay sau khi Hiến pháp 2013 
ra đời bởi tầm hệ trọng và tính thời sự của 
nó. 

Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc 
biệt không chỉ mang tầm của một sự kiện 
chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước, 
mà cùng với thành công rực rỡ từ Đại hội XII 

của Đảng, ngày bầu cử (22/5/2016) sắp tới 
còn là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân 
chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. 
Đây cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa 
chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, 
có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Nói về bầu cử đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 
đại từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử 
tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của 
nó thì vô cùng to lớn, nhân dân ta đã trải qua, 
biết bao gian khổ, hy sinh biết bao nhiêu 
xương máu trong cuộc cách mạng đánh thực 
dân và phong kiến mới giành được nó. Nó 
chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà 
nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi 
công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc 
tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa 
là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải 
đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người 
xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc 
hội”. 

Bài học từ sức mạnh lòng dân 

Kế thừa di sản của lãnh tụ vĩ đại Hồ 
Chí Minh và đồng bào, chiến sỹ, cử tri cả 
nước, 13 nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, những 
ngày đầu năm 2016, trên địa bàn cả nước, 
các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng 
tuyển cử đầu tiên đã để lại ấn tượng tốt đẹp 
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về những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc 
hội Việt Nam trong suốt 70 năm lịch sử. Đợt 
kỷ niệm cũng là dịp để rút ra thêm những bài 
học kinh nghiệm quý báu ứng dụng vào công 
tác bầu cử nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2016 
đang cận kề. 

Phân tích thành công từ cuộc Tổng 
tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội Việt Nam 
trên góc độ kinh nghiệm trong tổ chức bầu 
cử, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII Nguyễn 
Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc 
gia khẳng định thành công của cuộc Tổng 
tuyển cử đầu tiên bắt nguồn từ sức mạnh của 
lòng dân. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 
nhìn nhận thành công của tổng tuyển cử đầu 
tiên hội tụ nhiều yếu tố về cả bối cảnh tương 
quan các lực lượng trong nước và ngoài 
nước. Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện 
cách mạng đứng trước thử thách ngàn cân 
treo sợi tóc, khó khăn chồng chất, lại diễn ra 
trong điều kiện nhân dân ta vừa thoát khỏi 
ách nô lệ. Tuy nhiên, Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vẫn quyết định tổ chức tổng tuyển 
cử và đưa cuộc tổng tuyển cử đi đến thành 
công. 

Phải khẳng định rằng 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. Đây 
là sự kiện chính trị to lớn và điều quan trọng 
nhất là được nhân dân ủng hộ, hưởng ứng và 
tham gia đi bầu với tỷ lệ gần 90%, bầu ra 333 
đại biểu khắp ba miền Bắc - Trung - Nam 
của đất nước. 

Còn theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh 
Phúc, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, để 
Quốc hội làm tròn sứ mệnh của mình, trong 
cuộc bầu cử lần này, việc quan trọng số một 
là toàn thể cử tri trong cả nước phải làm tròn 
nghĩa vụ công dân, đi bầu đông đủ và cân 
nhắc, lựa chọn cho được những người tiêu 
biểu có đủ đức, tài để bầu vào Quốc hội. Đây 
cũng là thành tố quan trọng bậc nhất để hình 

thành một Quốc hội mạnh, có hiệu lực và 
hoạt động có hiệu quả cao. 

Tìm người đủ đức, lựa người đủ tài 

Với những sự kiện chính trị trọng đại, 
công tác chuẩn bị nhân sự luôn là khâu có ý 
nghĩa mấu chốt, mang tính trọng tâm. Với 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp, theo Tổng thư ký Quốc hội 
Nguyễn Hạnh Phúc, công tác nhân sự được 
thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm phát huy 
dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất 
của Đảng trong công tác cán bộ để giới thiệu 
những người tiêu biểu, có quan điểm, lập 
trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn 
theo quy định của pháp luật; có tỷ lệ hợp lý 
các đại biểu đại diện cho các ngành, các cấp, 
các vùng miền, dân tộc, tôn giáo. 

Người được giới thiệu vào danh sách 
ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân phải có năng lực và điều kiện 
thực hiện nhiệm vụ... thường xuyên liên hệ 
chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng 
ý kiến của nhân dân, không tham nhũng và 
kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, luôn 
bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, được 
nhân dân yêu mến, tín nhiệm. 

Trở lại với công tác chuẩn bị cho cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2021, ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 
Bính Thân, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị 
toàn quốc triển khai công tác bầu cử và chỉ 
đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai 
đầy đủ, đúng quy định về các nội dung, công 
việc phục vụ cho ngày bầu cử. 

Hội nghị ở tầm cao chiến lược ấy đã 
truyền đạt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản 
của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ 
Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các bộ, ngành về cuộc bầu cử đến các đại 
biểu, các cơ quan và tổ chức hữu quan và đặc 
biệt đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của công dân trong việc góp sức, 
góp công xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
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pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Triển khai tinh thần hội nghị và đảm 
bảo lựa chọn được những người đủ đức, đủ 
tài trở thành đại biểu của nhân dân, trung 
tuần tháng 2 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội 
nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đây là một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam nhằm giới thiệu những 
người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước 
hiệp thương theo luật định. 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 
cũng là khâu quan trọng để Hội đồng Bầu cử 
quốc gia lập và công bố danh sách chính thức 
những người ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Quá trình hiệp thương, hội nghị đã 
thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng 
người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở 
Trung ương được bầu làm đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV là 198 đại biểu. Cơ cấu, thành 
phần được dự kiến phân bổ là các cơ quan 
Đảng 11 đại biểu; cơ quan Chủ tịch Nước 3 
đại biểu; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu 
Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) 114 
đại biểu, trong đó dự kiến khoảng 20% đại 
biểu là phụ nữ và khoảng 10% đại biểu là 
người dân tộc thiểu số; Chính phủ, cơ quan 
thuộc Chính phủ là 18 đại biểu, phấn đấu có 
đại biểu là phụ nữ và đại biểu là người dân 
tộc thiểu số. 

Như vậy, đại biểu Quốc hội Khóa 
XIV ở Trung ương tăng 15 người so với 
Khóa XIII (khóa XIII là 183 đại biểu). Đáng 
chú ý, số tăng này đều là đại biểu Quốc hội 
chuyên trách để góp phần tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 

Một vấn đề được cử tri và dư luận 
quan tâm là người tự ứng cử và người được 
giới thiệu ứng cử, Phó chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn 
Văn Pha khẳng định mọi công dân từ đủ 21 
tuổi trở lên nếu có đầy đủ các tiêu chuẩn theo 
quy định của Luật Bầu cử đều được ứng cử 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

 Do vậy, không thể có những quy định 

phân biệt giữa người được giới thiệu ứng cử 
với người tự ứng cử. Việc đánh giá chất 
lượng của người ứng cử, trong đó có khối tư 
nhân và ngoài Đảng là thuộc trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong 
cuộc bầu cử nhất là Ủy ban Bầu cử và Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. 

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và Ủy 
ban Bầu cử các tỉnh, thành phố đã tiến hành 
hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, quyết định 
cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân và triển khai mạnh mẽ 
mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu 
cử được tiến hành bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa 
chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, 
tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ mới. 

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất là cơ 
sở quan trọng để Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tổ chức hội nghị 
hiệp thương lần thứ hai với mục tiêu hình 
thành danh sách sơ bộ những người ứng cử. 

Bản danh sách này ngay sau đó, sẽ 
được gửi đi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của 
người ứng cử thông qua những hội nghị góp 
ý. Kết quả lấy ý kiến cử tri cũng là thủ tục 
cuối cùng để tiến hành hội nghị hiệp thương 
lần thứ ba, chốt danh sách ứng cử viên trước 
ngày bầu cử. 

Với ý nghĩa to lớn, lựa chọn những 
đại biểu thay mặt hàng chục triệu cử tri, đồng 
bào để quyết định những vấn đề liên quan 
đến vận mệnh quốc gia, dân tộc trong chặng 
đường 5 năm kế tiếp, việc tổ chức thành công 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -
2021 cũng là hành động cụ thể nhằm triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, Hiến pháp 2013 và các luật về tổ chức 
bộ máy Nhà nước. 
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Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần 
quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy 
mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

 
               Quang Vũ 

(vietnamplus.vn - Ngày 02/3/2016) 
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BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV 
                          TO�N DIỆN, H�I HÒA CƠ CẤU ĐẠI DIỆN 
 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số 
lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ 

trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc 

hội Khóa XIV thể hiện trong cơ cấu hướng dẫn bao hàm nhiều lĩnh vực ở địa phương. Với 
hướng dẫn cụ thể này chắc chắn tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các địa phương cũng 

sẽ có những điều chỉnh, mở rộng thành phần, diện lựa chọn giới thiệu người ứng cử. 

Đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để 
thỏa thuận về số lượng, cơ cấu, thành phần người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung 
ương và ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, trên cơ sở dự kiến 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội nghị hiệp thương ở Trung ương và các địa phương đã có 
nhiều ý kiến sâu sắc, xem xét toàn diện, bàn bạc thấu đáo. Đa số các địa phương cơ bản nhất trí 
với số lượng, cơ cấu, thành phần do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ. Nhưng cũng 
có một số tỉnh, thành đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh để phù hợp hơn.  

Một số tỉnh, thành phố đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung cho cơ cấu đại biểu 
Quốc hội là doanh nhân ở địa phương. Ngay trong dư luận những ngày qua cũng có những ý 
kiến cho rằng, nước ta đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là mới gia nhập TPP, đồng thời 
với việc đánh giá kinh tế tư nhân là động lực phát triển đất nước… cơ cấu như thế là ít quá, cần 
tăng số lượng đại biểu Quốc hội là doanh nhân để có đại diện xứng đáng trong cơ quan xây 
dựng chính sách. Việc này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc phân tích kỹ, đã điều 
chỉnh tăng, tuy nhiên số lượng rất hạn chế và tập trung vào đại diện của doanh nghiệp lớn. Cùng 
với sửa đổi, bổ sung những nội dung về thành phần, lĩnh vực của cơ cấu hướng dẫn, nhất là dự 
báo có những người tự ứng cử là doanh nhân, khi đó số đại biểu Quốc hội Khóa XIV là doanh 
nhân có đủ lượng và chất đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp được nhiều trong 
Quốc hội. 

Một số cơ cấu định hướng như cơ cấu của lực lượng vũ trang, cơ cấu đại diện cho công 
đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên, mặt trận, tôn giáo, các cơ quan khối tư pháp… cũng được nhiều 
địa phương đề nghị điều chỉnh thay đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét toàn diện, trao 
đổi với các cơ quan, tổ chức để có những điều chỉnh hợp lý, bảo đảm không ảnh hưởng dự kiến 
số lượng, cơ cấu, thành phần chung. 

Mở rộng thành phần, diện lựa chọn 

Điểm nhấn đáng kể trong điều chỉnh lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cách thể 
hiện các lĩnh vực, các cơ quan, tổ chức được giới thiệu người ứng cử thuộc cơ cấu hướng dẫn. 
Lần trước, chỉ nêu 5 lĩnh vực: Khoa học - công nghệ; giáo dục; văn hóa, nghệ thuật; y tế; lao 
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động, thương binh và xã hội. Điều này đã làm nhiều địa phương hiểu là chỉ được giới thiệu 
người của các cơ quan thuộc 5 lĩnh vực này ứng cử và Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở địa 
phương đã thực hiện như thế. Vậy là vô tình, các lĩnh vực khác ở địa phương có những người 
tiêu biểu, đủ điều kiện đã không được xem xét đưa vào thành phần giới thiệu ứng cử.  

Tuy nhiên, có những tỉnh, thành phố đã chủ động cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội 
ở cả những lĩnh vực khác, như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, kế hoạch đầu 
tư… Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng 
người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân 
dân, cơ quan Nhà nước ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV; thể 
hiện trong cơ cấu hướng dẫn bao hàm nhiều lĩnh vực ở địa phương, như: Cơ quan Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; lĩnh vực khoa học - công nghệ; giáo dục; văn 
hóa, nghệ thuật; y tế; lao động, thương binh và xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
công nghiệp; giao thông vận tải; xây dựng; dịch vụ thương mại… Với hướng dẫn rộng hơn các 
lĩnh vực, chắc chắn hội nghị hiệp thương lần thứ hai, địa phương cũng sẽ có những điều chỉnh, 
mở rộng thành phần, diện lựa chọn giới thiệu người ứng cử, như thế đại diện trong Quốc hội 
cũng toàn diện, hài hòa hơn. 

  Ngày 22/2/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 1153/2016 Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội 13 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XIV. Với đề nghị tăng số đại biểu được bầu của địa phương, giảm số đại biểu của Trung 
ương về ứng cử để bầu ở địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể đáp ứng được. 
Bởi vì, Khóa XIV này dự kiến tăng đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương lên 114 
người, tổng số người của Trung ương sẽ giới thiệu về địa phương ứng cử là 198 người. 

 

                                                                                                          Hà Linh 

                                                                              (daibieunhandan.vn - Ngày 24/02/2016) 
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CỤ THỂ HÓA TIÊU CHUẨN ĐỂ LỰA CHỌN 
 

Các đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trước đây có nơi chỉ coi trọng cơ cấu, 
chưa thực sự coi trọng đến chất lượng của các ứng cử viên; có nơi lại xem nhẹ cơ cấu; có 

nơi chưa quan tâm đến việc bố trí sắp xếp các ứng cử viên trong mỗi đơn vị bầu cử dẫn 

đến kết quả bầu cử phá vỡ cơ cấu dự kiến ban đầu…  

Lắng nghe ý kiến nhân dân  

Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 
nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Để thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ của mình theo luật pháp quy định, Hội đồng nhân dân vừa phải có cơ cấu hợp lý gồm 
các đại biểu đại diện cho các giới, các ngành… vừa phải là nơi tập trung cho trí tuệ của Đảng bộ 
và nhân dân địa phương.  

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
đến nay các địa phương trong cả nước đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất dự 
kiến số lượng, cơ cấu, thành phần… người được giới thiệu ra ứng cử. Qua tìm hiểu, các địa 
phương đều đã rất cố gắng để có một cơ cấu hợp lý, tiến bộ vượt mức yêu cầu của Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015. Vấn đề còn lại là có lựa chọn được các 
ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn đã đề ra hay không. 
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Về tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
quy định phải là người: Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện 
công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm 
chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản 
lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, 
sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia 
các hoạt động của Hội đồng nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân 
dân, được nhân dân tín nhiệm.  

Những quy định trên khá đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chuẩn mang tính định 
tính, khó cân đong đo đếm. Để nhận xét ai đó có đạt được những tiêu chuẩn đó hay không, cần 
sự đánh giá khách quan của nhiều người khác, nhất là những người cùng công tác với họ hay 
cùng cư trú trên địa bàn. Do vậy, việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú để lấy ý 
kiến nhận xét đối với các ứng cử viên rất quan trọng. Không thể coi việc lấy ý kiến cử tri nơi 
công tác và nơi cư trú đối với ứng viên như là một thủ tục hành chính trong bầu cử được. Thành 
viên Ủy ban Bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cần cử đại diện 
dự các hội nghị cử tri này để lắng nghe ý kiến nhận xét của nhân dân đối với người được dự 
kiến giới thiệu ra ứng cử. 

Xứng đáng là người đại diện 

Một số tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, chuyên môn và năng lực công tác… có thể cụ thể 
hóa được cho các ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi cấp thì nên cố gắng nêu rõ thành 
các tiêu chí cụ thể. Ứng viên phải là những người được đào tạo nghiêm túc, có quá trình và kinh 
nghiệm công tác. Ví dụ, đối với cấp tỉnh nếu người được giới thiệu để bầu làm đại biểu Hội 
đồng nhân dân đang công tác trong các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, cơ quan Nhà nước 
phải có trình độ đào tạo ít nhất đại học, là chuyên viên chính trở lên hoặc là chuyên viên thì đã 
có bao nhiêu năm thâm niên công tác, phải là những người có nhiều năm được đánh giá hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu là nhà doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó phải có kết quả sản xuất 
kinh doanh tốt, đóng góp nhiều cho địa phương, có trách nhiệm xã hội, không vi phạm pháp 
luật, doanh nghiệp không có đình công bãi công. Nếu là nhà nông thì phải là nông dân sản xuất 
giỏi, người đi đầu và có uy tín trong vận động xây dựng nông thôn mới vừa qua ở địa phương. 
Nếu là nhà khoa học thì phải có bao nhiêu đề tài, công trình nghiên cứu. Nếu là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý thì ngoài những tiêu chuẩn của cá nhân tập thể cơ quan đơn vị đó phải hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ… 

Tóm lại, càng cụ thể hóa được tiêu chuẩn, các tiêu chí chi tiết bao nhiêu càng tốt bấy 
nhiêu. Tổ chức, cơ quan đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử căn cứ vào các tiêu chí 
ấy mà lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, đơn vị mình. Các tổ chức phụ trách bầu cử cũng 
sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm tra. Làm được như vậy, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, 
các tổ chức phụ trách bầu cử sẽ có nguồn nhân lực dồi dào để hiệp thương lựa chọn được một 
danh sách bầu cử gồm những người có chất lượng để cử tri xem xét bầu trong cuộc bầu cử ngày 
22/5 sắp tới. Ai trúng cử cũng sẽ xứng đáng là người đại diện cho cử tri, xứng đáng là đại biểu 
Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân mỗi cấp khóa tới sẽ là một tập thể gồm những đại biểu 
thực sự nổi trội, ưu tú, có trình độ, chất lượng cao để hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan dân cử ở 
địa phương. 

                                                                                                        Ngọc Mai 

                                                                              (daibieunhandan.vn - Ngày 13/3/2016) 
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T(ng đ,i bi/u chuyên trách đ/ t(ng tính chuyên nghi9p 
 

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã và đang được khẩn trương triển khai ở Trung ương và các địa 

phương. Đặc biệt, qua kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đại biểu Quốc hội, Phó 

chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho biết, các 

đại biểu đều nhất trí cao với quan điểm bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng nhưng phải 

chú trọng chất lượng đại biểu. Số dư giới thiệu người ứng cử từ vòng hiệp thương đầu tiên 

cũng như vòng hai, vòng ba đều ít nhất phải bảo đảm gấp đôi số người được bầu. Đây là 

những điều kiện bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, nghiêm túc và thắng lợi. 

Dự kiến cơ cấu, thành phần đã được nghiên cứu kỹ 

- Chiều 19/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về điều chỉnh lần thứ nhất cơ 
cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương 
ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV. Là người trực tiếp tham gia công tác hiệp thương lần 
thứ nhất, ông đánh giá như thế nào về sự điều chỉnh này? 

- Tôi tán thành và nhất trí cao với sự điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV theo kết 
quả của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Trong lần điều chỉnh này, Hội nghị nhất trí về dự 
kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị ở Trung ương là 198 đại biểu, tương đương với 39,6% trên tổng số đại biểu Quốc 
hội được bầu. Về cơ cấu thành phần, hội nghị nhất trí với nội dung dự kiến giới thiệu theo Nghị 
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua. Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu điều 
chỉnh để tăng số người ứng cử là người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng. Tiếp tục nghiên cứu 
điều chỉnh tăng số đại biểu Quốc hội chuyên trách và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp. Quan 
tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ phụ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử ít nhất là 
35%, đồng thời cần có giải pháp hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tỷ lệ 
phụ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội đạt 30%. Cơ cấu tôn giáo cần phân bổ hợp lý ở các địa 
phương. Đồng thời, quan tâm hơn đến cơ cấu, thành phần kinh tế tư nhân nhằm góp phần vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hiện 
nay. 

- Theo dự kiến và kết quả hiệp thương, so với nhiệm kỳ trước, số lượng đại biểu Quốc 
hội chuyên trách ở Trung ương tăng thêm 15 người. Ý kiến của ông về số lượng này như thế 
nào? 

- Việc tăng 15 đại biểu chuyên trách ở Trung ương được tán thành cao, nhằm bảo đảm 
hơn nữa tính chuyên trách, chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội. Có ý kiến đề nghị tăng 
hơn nữa số đại biểu chuyên trách ở Trung ương. Tuy nhiên, tôi cho rằng, việc tăng quá cao tỷ lệ 
đại biểu chuyên trách trong tổng số đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới có thể sẽ không bảo đảm 
tính đại diện của các thành phần khác cũng như chưa bảo đảm tính đa dạng trong tiếng nói của 
các cơ quan, ban, ngành trong Quốc hội. 

- Theo đúng tiến độ, các địa phương đã và đang tiến hành hội nghị hiệp thương lần 
thứ nhất. Ông đánh giá như thế nào về kết quả hiệp thương lần thứ nhất tại các địa 
phương? 

- Các địa phương đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo công tác hiệp thương lần thứ nhất, kế 
thừa được kinh nghiệm chuẩn bị của các cuộc bầu cử trước. So với các cuộc bầu cử trước, công 
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tác hiệp thương lần thứ nhất ở các địa phương có nhiều điểm mới. Ví dụ, có địa phương đề nghị 
thay đổi cơ cấu, thành phần ứng cử từ quân đội sang công an hoặc ngược lại. Một số địa phương 
đề nghị tăng đại biểu ở khối hành pháp. Một số thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng 
đề nghị tăng đại diện của khối doanh nghiệp, doanh nhân... 

Tôi cho rằng, những đề xuất thay đổi cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu 
Quốc hội  khác so với dự kiến cơ cấu, thành phần theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia là chưa hợp lý. Thực tế, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV 
đã được nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng. Trước khi tổ chức hiệp thương, chúng tôi đã dự kiến 
Bộ Quốc phòng giới thiệu bao nhiêu ứng cử viên, ở những tỉnh, thành phố nào? Bộ Công an 
giới thiệu bao nhiêu ứng cử viên, ở tỉnh, thành phố nào? Mặt trận Tổ quốc giới thiệu bao nhiêu 
ứng cử viên? Trừ trường hợp có sự bất hợp lý mới xem xét, điều chỉnh. Kinh nghiệm cho thấy, 
việc điều chỉnh trên phạm vi quá rộng sẽ dẫn đến thay đổi lớn trong công tác chuẩn bị đại biểu 
ứng cử ở các tỉnh, thành phố. Điều này không có lợi cho công tác bầu cử. 

Bảo đảm số dư gấp đôi số được bầu 

- Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dư luận cử tri 
và nhân dân đánh giá cao tinh thần dân chủ trong công tác nhân sự. Tinh thần này nên 
được phát huy như thế nào trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Quốc 
hội các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thưa ông? 

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định bầu cử phải 
bảo đảm số dư của đại biểu. Trong lần hiệp thương thứ nhất, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các địa phương đều đặt yêu cầu giới thiệu số người ứng cử từ vòng đầu phải 
gấp đôi số người được bầu. Ví dụ, ở địa phương nào được bầu 10 đại biểu, thì phải giới thiệu 20 
đại biểu. Tới đây, qua hiệp thương lần hai và lần ba, số dư tiếp tục phải bảo đảm ít nhất gấp đôi 
số người được bầu trở lên ở các đơn vị bầu cử. 

- Việc bảo đảm số dư là cần thiết, nhưng đồng thời phải là vấn đề chất lượng đại biểu 
nữa, thưa ông? 

- Ngoài tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân, thì cần bảo đảm chất lượng. Chất lượng đại biểu phải là ưu tiên hàng đầu trong bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ví dụ, nếu có trường hợp, đại biểu ứng 
cử ở cấp tỉnh bảo đảm được yếu tố cơ cấu, nhưng không bảo đảm yếu tố chất lượng, thì các địa 
phương có thể lựa chọn đại biểu ứng cử ở cấp huyện thay thế. Tôi tin rằng, tất cả hệ thống chính 
trị cùng đồng tâm, đồng lòng vì một cuộc bầu cử thật sự dân chủ, nghiêm túc và thắng lợi. 

- Xin cảm ơn ông!  
 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoan nghênh Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đã chuẩn bị dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV công phu, kỹ 
lưỡng, kế thừa được kinh nghiệm của các kỳ bầu cử trước, trên cơ sở trao đổi, thống nhất ý kiến 
với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức 
chính trị - xã hội ở Trung ương. Về số lượng, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhất trí về dự 
kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị ở Trung ương là 198 đại biểu, tương đương 39,6% trên tổng số đại biểu Quốc hội 
được bầu. 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cơ bản đồng tình với dự kiến của Ban Thường trực Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người của 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương. Hội 
nghị đã tiến hành biểu quyết. Kết quả cụ thể: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 



“Quốc hội Việt Nam - Niềm tin và kỳ vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 04/2016 48 

quốc Việt Nam, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu: 5 người. Các tổ chức thành viên được 
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV là 26 tổ chức (mỗi tổ chức được giới thiệu 1 
người). 

(Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức). 

                                                                                                    Hoàng Ngọc   
                                                                             (daibieunhandan.vn - Ngày 20/02/2016) 

 
 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV: CHỌN NGƯỜI LO VIỆC NƯỚC 
 

Quốc hội Khóa XIII 
chuẩn bị bước vào kỳ họp 
cuối cùng để kết thúc 
nhiệm kỳ làm việc. Có thể 
nhìn lại chính nhiệm kỳ 
này và đúc kết thêm một 
lần nữa từ những nhiệm 
kỳ trước của Quốc hội để 
thấy có rất nhiều điểm cần 
thay đổi, để cuộc bầu cử 
Quốc hội sắp tới thật sự là 
một cuộc thực hành của 
dân chủ và tiến bộ. 

Trong nhiều phiên 
họp Quốc hội, có thể nhận 
thấy thực tế khi thảo luận 
về pháp luật hình sự hoặc 
chuyên đề giám sát liên 
quan đến hình sự, các đại 
biểu Quốc hội ngành công 
an quyết liệt bảo vệ các 
quy định tạo thuận lợi cho 
hoạt động điều tra, khởi 
tố, mặc dù nguy cơ cao 
làm tổn hại quyền con 
người. 

Tương tự, có những 
trường hợp đại biểu Quốc 
hội ngành y tế, giáo dục 
bảo vệ lợi ích của ngành 
mình mà hầu như quên 
những vấn đề của cử tri. 
Đặc biệt, đại biểu đến từ 
địa phương nào thường 
cố lên tiếng về quyền lợi 
của địa phương đó mà 
không đặt trong bức tranh 

chung các lợi ích của toàn 
thể quốc gia. 

Điều này chủ yếu 
do cách thức bầu cử hiện 
nay, khi các đại biểu được 
lựa chọn theo một cơ cấu 
đại diện theo ngành. Vì 
vậy, băn khoăn của người 
dân vẫn còn đó: Liệu đã 
chọn đúng những người 
đại diện vào Quốc hội? 

Tiêu chí và cơ cấu 
Muốn chọn đúng 

người vào Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội, cử tri cần 
có những tiêu chí rõ ràng. 
Luật hiện hành cũng như 
phát biểu của nhiều vị 
lãnh đạo đã đề cập một 
vài tiêu chí, nhưng rất 
nhiều điều khoản là mông 
lung, khó định hình. 

Chẳng hạn, thế nào 
là “người không có tham 
vọng quyền lực” - một ước 
lượng rất dễ thành cảm 
tính, hoặc gây khó cho cử 
tri, hoặc tạo một cớ dễ 
dàng cho người đi bầu 
gạch tên khi “ghét cái mặt” 
ai đó. 
           Hoặc một trong những 
tiêu chí nữa hay được 
nhắc đến khi bàn về việc 
lựa chọn đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân là sự “gần dân” 

cũng mơ hồ không kém, 
bởi không rõ rồi sẽ cần 
dựa trên những gì để 
đánh giá việc thực hiện 
tiêu chí này. 

Đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân 
dân là người được bầu ra 
để lo việc của quốc gia. 
Bầu cử là dịp cho “toàn 
thể quốc dân tự do lựa 
chọn những người có tài, 
có đức để gánh vác công 
việc nước nhà...”. Tài và 
đức sẽ được cụ thể hóa 
trên danh mục cụ thể về 
năng lực, sự tâm huyết, 
thời gian, sức khỏe, mối 
quan hệ... mà bất cứ ứng 
cử viên nào cũng phải đáp 
ứng, không có bất cứ 
ngoại lệ nào. 

“Mười năm phấn 
đấu không bằng một lần 
cơ cấu” - câu nói này giờ 
đã trở nên phổ biến trong 
công chúng. 

Với cách phân bổ 
đã “thành khuôn” như 
từng thấy, theo đó sẽ có 
số lượng cụ thể đại biểu 
cho từng khu vực (khối 
các cơ quan Đảng, từ 
Chính phủ, các cơ quan 
hành chính, các cơ quan 
của Quốc hội, các đoàn 
thể, doanh nghiệp, các 
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giới trí thức, phụ nữ, trẻ, 
người dân tộc ít người), 
hàng chục năm nay, mỗi 
kỳ bầu cử là một lần bận 
rộn xếp người theo khuôn 
cho đủ. 

Thế mới có chuyện 
như một cựu đại biểu 
Quốc hội  vốn là giáo sư 
ngành xã hội kể chuyện 
ông biết chắc mình sẽ 
trúng cử khi nhìn vào cơ 
cấu phải có một trí thức 
ngành xã hội, còn ứng cử 
viên khác cùng khu vực 
bầu cử là trí thức ngành 
tự nhiên. 

Cơ cấu như vậy có 
ưu điểm là bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng, sự ổn 
định và... dễ đoán. Nhưng 
nhìn vào cơ cấu, người ta 
hầu như không thấy bóng 
dáng đại diện của các 
nhóm cử tri với những lợi 
ích khác nhau, mà là các 
khối cơ quan, tổ chức liên 
quan đến hệ thống chính 
trị. Vì vậy mà, với cơ cấu 
kỳ bầu cử lần này, một đại 
biểu dự hội nghị hiệp 
thương của Mặt trận Tổ  
quốc đã phải hỏi: “Ngoài 
việc tăng 15 đại biểu 
chuyên trách so với nhiệm 
kỳ trước, các cơ cấu còn 
lại vẫn giữ nguyên, không 
có đổi mới gì. Như vậy có 
thực hiện được chủ 
trương của Đảng về đổi 
mới tổ chức, bộ máy trong 
hệ thống chính trị 
không?”. 

Cũng do cơ cấu 
theo khối, theo ngành như 
vậy nên không có gì ngạc 
nhiên khi người dân thấy 
đại biểu Quốc hội phát 
biểu bảo vệ cho lợi ích 

của ngành, của cơ quan, 
hoặc chịu áp lực phải làm 
như thế như những câu 
chuyện đã nêu. 

Một thách thức 
khác của cơ cấu đã được 
nhiều người chỉ ra từ 
nhiều năm nay nhưng vẫn 
chưa khắc phục được, đó 
là làm sao để cơ cấu đi 
kèm với chất lượng đại 
biểu. Đại biểu Quốc hội 
Nguyễn Ngọc Trân từng 
kể vừa chân ướt chân ráo 
vào nghị trường đã phải 
làm hai việc quá lớn: 
Quyết định về nhân sự 
cao nhất của đất nước, 
quyết định chương trình 
lập pháp cả nhiệm kỳ. 

Nhưng hai việc đó 
đều được hoàn thành với 
tỷ lệ phiếu đồng ý rất cao 
(gần 100%) bởi lẽ, theo 
ông, mọi việc đều đã 
được sắp xếp trước. Quốc 
hội chỉ việc thông qua, 
như là một thiết chế để 
chính thức hóa, thể chế 
hóa các quyết định của 
Đảng. 

Bao giờ có nghề 
dân biểu? 

Trong nhiệm kỳ 
Quốc hội Khóa XIII, chánh 
văn phòng Bộ Y tế gửi 
văn bản đề nghị UBND 
TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo 
Sở Y tế thành phố báo 
cáo và giải trình thông tin 
do bà Phạm Khánh Phong 
Lan phát biểu về đấu thầu 
thuốc, nhập khẩu thuốc. 

Chuyện gây chú ý ở 
chỗ bà Lan vừa là Phó 
giám đốc Sở Y tế thành 
phố vừa là đại biểu Quốc 
hội, nhưng lại phát biểu 
trên cương vị đại biểu 

Quốc hội trong một phiên 
họp của Ủy ban Về các 
vấn đề xã hội. Trường 
hợp này một lần nữa cho 
thấy những vấn đề bất 
cập trong vị thế của đại 
biểu Quốc hội kiêm nhiệm 
hiện nay. 

Từ cuối nhiệm kỳ 
Quốc hội Khóa XII, một 
đại biểu Quốc hội từng 
phát biểu: Đại biểu Quốc 
hội là cán bộ, công chức, 
viên chức rất nhiều, chắc 
không dưới 2/3; mà đã là 
như thế thì trên nói dưới 
phải nghe. 

Từ đây, một trong 
những hệ lụy lớn nhất do 
vị thế công chức gây ra là 
sự e dè trong công việc 
của đại biểu, “cấp dưới thì 
làm sao giám sát cấp 
trên”, hạn chế động lực 
đại diện cho cử tri. Nếu 
đại biểu Quốc hội ứng xử 
như công chức thì không 
thể nào có Quốc hội tranh 
luận... 

Chính vì thế mới có 
chuyện như một vị nói: 
“Được làm đại biểu khó 
thật, nhưng làm đại biểu 
không khó”. Hoặc như 
theo lời kể của ông Vũ 
Đức Khiển, một vị khác 
từng biện bạch: “Chúng 
tôi làm đại biểu Quốc hội 
mà làm tay trái thì làm thế 
thôi”. Thế nhưng trong cơ 
cấu lần này không thấy 
giảm đại biểu trong cơ 
quan hành chính, nắm các 
chức vụ chính quyền quá 
nhiều. 

Trong tòa nhà Quốc 
hội Nhật Bản và khuôn 
viên Nhà Bảo tàng Quốc 
hội nước này, người ta 
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dựng tượng ông Yukio 
Ozaki, nghị sỹ Nhật cao 
tuổi nhất, làm hạ nghị sỹ 
lâu nhất từ trước tới nay, 
suốt 25 nhiệm kỳ liên tục 
đến lúc mất năm 96 tuổi, 
lập kỷ lục thế giới về số 
năm, số nhiệm kỳ làm 
nghị sỹ. 

Ông được coi là 
biểu tượng cho tinh thần 
nghị viện Nhật Bản. Cũng 
trong tòa nhà Quốc hội 
Nhật Bản còn có tượng 
một nghị sỹ khác theo 
đuổi nghề này liên tục hơn 
50 năm. Thực tế này 
không hiếm ở Nhật Bản 
cũng như nhiều nước 
khác, khi không ít vị 
“trưởng lão” làm nghị sỹ 
hàng chục năm. 

Còn tại Pháp, một 
người đã làm nghị sỹ đến 
khi mất, con trai ông tiếp 
tục nghiệp cha tại cùng 
một khu vực bầu cử đến 
nay đã bảy nhiệm kỳ. Đây 
không phải là “tham quyền 
cố vị”, mà họ coi nghị sĩ 
như một nghề, thậm chí là 
cái nghiệp đeo đuổi và khi 
cử tri vẫn còn tin tưởng 
bầu, họ vẫn tiếp tục làm 
bổn phận. 

Trong khi đó ở Việt 
Nam, hầu hết đại biểu 
Quốc hội chỉ làm một 
nhiệm kỳ 5 năm rồi tạm 
biệt Quốc hội, số đại biểu 
tái cử ít. Đây được coi là 
một điểm bất hợp lý, vì 
những người vừa bắt đầu 
quen với tính chất công 
việc ở Quốc hội thì đã 
phải rời nhiệm sở, 2/3 
người mới vào lại phải 
học cách làm đại biểu từ 
đầu. Điều này dẫn đến 

tình trạng “chảy máu chất 
xám”, lãng phí tri thức 
nghị trường. 

Chính vì vậy trong 
đợt bầu cử lần này, việc 
tăng cơ hội cho các đại 
biểu Quốc hội tái cử là 
một giải pháp cần thiết để 
tăng chất lượng đại biểu 
khóa mới. Cần tăng số 
lượng đại biểu Quốc hội 
tái cử để tận dụng, tích lũy 
chất xám, kỹ năng của 
các đại biểu Quốc hội đó. 

Tự ứng cử 
Năm 1946, khi nói 

đến cuộc tổng tuyển cử 
đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nói giản dị: “Hễ là 
những người muốn lo việc 
nước thì đều có quyền ra 
ứng cử”. 

70 năm trước, việc 
tự ứng cử đã diễn ra hoàn 
toàn tự do với thủ tục rất 
đơn giản, người nào nộp 
đơn ra ứng cử thì đến 
UBND nơi cư trú để xác 
nhận và được đưa ngay 
vào danh sách người ứng 
cử. Đây là một bài học 
quý giá của chính chúng 
ta, nên được áp dụng 
trong lần bầu cử này. 

Cần khuyến khích 
những người tự ứng cử 
và thể hiện trong cơ cấu 
để các địa phương chủ 
động thực hiện, khuyến 
khích không khí dân chủ. 
Tự ứng cử chứng tỏ tính 
dân chủ trong bầu cử, tạo 
điều kiện cho cử tri có 
nhiều lựa chọn hơn để 
cân nhắc bầu ra những 
người ưu tú. 

Tự ứng cử cũng 
khích lệ tinh thần công 
dân, lo việc nước trong 

công chúng. Sinh thời, 
bác sỹ Tôn Thất Tùng 
từng lấy làm lạ cho thái độ 
lãnh đạm của một số trí 
thức đối với tổng tuyển 
cử: “Làm như việc của 
nước mình như việc của 
nước nào ấy”. 

Dù tự thừa nhận từ 
trước ông vẫn ở yên trong 
địa hạt chuyên môn, 
không tham dự gì vào đời 
sống chính trị nhưng ông 
đã thấy: “Có bổn phận 
phải ra ứng cử để có thể 
giúp ích đôi chút bằng 
công việc chuyên môn 
của tôi và muốn phản đối 
thái độ hờ hững, lạnh lùng 
của bọn trí thức nói trên”. 

Lòng dân 
Không phải ngẫu 

nhiên mà phát biểu “Họp 
Quốc hội không nên là hội 
nghị đảng viên mở rộng” 
(Tuổi Trẻ ngày 16/2) của 
ông Lù Văn Que - chủ 
nhiệm Hội đồng tư vấn về 
dân tộc của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Ủy viên 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam - tại hội 
nghị hiệp thương lần thứ 
nhất bầu cử đại biểu Quốc 
hội Khóa XIV thu hút sự 
chú ý và hưởng ứng lớn 
như vậy trong xã hội. 

Lòng dân đáp trả 
bằng những ý nguyện rõ 
ràng: “Phải dùng từ 
“không được” khi Quốc 
hội phải đại biểu cho tiếng 
nói toàn dân!”, “Hiến pháp 
quy định “Quốc hội là cơ 
quan đại biểu cao nhất 
của nhân dân”, vậy hãy 
làm cho đúng”. “Hy vọng 
những ý kiến như của ông 



“Quốc hội Việt Nam - Niềm tin và kỳ vọng”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 04/2016 51 

Lù Văn Que được tiếp thu 
để Quốc hội thật sự hoạt 
động hiệu quả, đưa ra 
quyết sách đúng đắn cho 
quốc gia, dân tộc”. 

“Bác Lù Văn Que 
nói nghe thật chí phải, 

mèn ơi, cần lắm những 
phát biểu hợp lòng dân 
như thế!”. Phát biểu giản 
dị này hợp lòng dân bởi 
nó đủ khái quát cho mong 
muốn cơ bản nhất của họ 

về một Quốc hội thật sự 
có tính đại diện rộng rãi.  

 

Nguyễn Đức Lam 

(tuoitre.vn - Ngày 14/3/2016)

��� ��� ��� ��� 

                                   

 
 
 
 

BÁC H' V<I CÁC L�N B�U C" Đ#I BI�U QU%C H�I 
 

Trong cuộc đời mình, Bác Hồ là ứng cử viên đồng thời cũng là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm 
kỳ Quốc hội, gồm: Quốc hội Khóa I (1946 - 1960), Quốc hội Khóa II (1960 - 1964) và Quốc 
hội Khóa III (1964 - 1971). Ở cương vị ứng cử viên hay cử tri, Bác đều để lại dấu ấn sâu đậm 
trong lòng dân tộc về tinh thần, trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước. 

1. Tại cuộc tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội Khóa I (ngày 06/01/1946): Đây là cuộc tổng 
tuyển cử đầu tiên, là một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng nên chiều hôm trước ngày tổng 
tuyển cử, Bác đã gặp gỡ hơn hai vạn nhân dân Thủ đô trong cuộc mít tinh tại Việt Nam học xá 
(nay là khu vực Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội). Thay mặt các ứng cử viên, Bác nói: “Từ 
trước đến nay, toàn quốc chưa bao giờ tuyển cử vì xưa chưa bao giờ làm chủ mình. Xưa, dân 
phải nghe lời vua quan, sau phải nghe thực dân Pháp, Nhật. Vừa rồi đây, ta mới giành được độc 
lập. Ta đã phải hy sinh nhiều mới có cái quyền cầm lá phiếu này… Bây giờ làm việc nước là hy 
sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất 
định không nên bầu…”. 

Hôm sau, điểm bỏ phiếu số 10 phố Hàng Vôi (nay là phố Lý Thái Tổ) trang hoàng rực 
rỡ, đông đảo cử tri đã tề tựu từ sớm đợi giờ khai mạc. Giữa lúc ấy, Bác Hồ xuất hiện với bộ 
kaki giản dị thường ngày. Bác bước vào phòng bỏ phiếu làm nghĩa vụ công dân. Bà con ùa đến 
đón. Bác tươi cười vẫy tay chào đồng bào. Bầu cử xong, Bác đi thăm một số điểm bỏ phiếu ở 
các phố Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Trống, Lò Đúc, Bưởi… Hà Nội năm ấy có 194.880 cử tri, 
hơn 91% đã đi bỏ phiếu, Hồ Chủ tịch có số phiếu bầu cao nhất (98,4%). 

2. Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa II (ngày 08/5/1960): Tại cuộc tiếp xúc giữa các ứng cử 
viên với đại biểu nhân dân Hà Nội ở Nhà hát Lớn thành phố tối 24/4/1960, Bác Hồ đã nói 
chuyện thân mật: “Sáng nay, một đồng chí cán bộ mời tôi ra mắt cử tri. Tôi trả lời: Đã bao 
nhiêu năm lòng tôi luôn luôn ở cạnh đồng bào, và tôi tin rằng lòng đồng bào cũng luôn luôn ở 
cạnh tôi, xa lạ gì mà phải ra mắt. Nói thế này mới đúng. Tôi đến đây để cảm ơn đồng bào đã 
nhất trí yêu cầu tôi và các vị khác ra ứng cử vào Quốc hội Khóa II ở Thủ đô yêu quý của chúng 
ta… Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý, nó là dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thực sự 
làm chủ nước nhà…”. 

Đúng 7 giờ ngày 08/5/1960, Bác đã có mặt tại phòng bỏ phiếu tổ 52 khu phố Trúc Bạch, 
đặt tại trường Nguyễn Trãi, phố Cửa Bắc. Bác ân cần thăm hỏi mọi người, khen Ban Bầu cử tổ 
chức chu đáo và mời cụ Thạc là cử tri cao tuổi nhất bỏ lá phiếu đầu tiên, rồi mới đến mình. Sau 
đó, Bác đi kiểm tra một số điểm bỏ phiếu ở xã Nhật Tân và nhắc nhở phải đảm bảo các nguyên 
tắc dân chủ, bí mật, hoàn thành đúng thời gian, an toàn. 

B�n có bi	t?B�n có bi	t?B�n có bi	t?B�n có bi	t?    
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3. Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa III (ngày 26/4/1964): Nói chuyện với Đại hội đại biểu 
nhân dân Thủ đô ngày 14/4/1964 nhân bầu cử Quốc hội Khóa III, Bác cho biết, bản thân Người 
đã làm đại biểu Quốc hội gần 20 năm, nhưng vì nhiệm vụ và yêu cầu của cách mạng nên vẫn 
chưa thể thảnh thơi vui thú thanh nhàn được. Bác hứa: “Cố gắng phấn đấu và phấn đấu mạnh, 
phấn đấu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; phấn đấu ủng hộ đồng bào 
miền Nam, phấn đấu cho sự nghiệp hòa bình thống nhất nước nhà, phấn đấu cho: 

“Nam Bắc sum họp một nhà 
Cho người thấy mặt thì ta vui lòng” 
Ngày 26/4/1964, Bác Hồ đi bầu đại biểu Quốc hội Khóa III tại phòng bỏ phiếu A24 đặt ở 

Hội trường Bộ Nông nghiệp, cạnh vườn Bách Thảo, phố Ngọc Hà. Làm xong nghĩa vụ và 
quyền lợi công dân, Bác đi thăm một số khu vực bỏ phiếu ở khu phố Đống Đa, thôn Vệ Hồ, 
huyện Từ Liêm. 

                                                                            (bqllang.gov.vn - Ngày 14/01/2016) 
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CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 
 

STT Tên Từ Đến 
Thời gian 

tại nhiệm 
Chức vụ 

1 

 
 

Nguyễn Văn Tố 

Ngày 02/3/1946 Ngày 8/11/1946 0 năm, 251 ngày 
Trưởng ban 
Thường trực 

 Quốc hội 

2 

 
 

Bùi Bằng Đoàn 

Ngày 9/11/1946 Ngày 13/4/1955 8 năm, 156 ngày 
Trưởng ban 
Thường trực 

 Quốc hội 

3 

 
 

Tôn Đức Thắng 

Ngày 20/9/1955 Ngày 15/7/1960 5 năm, 93 ngày 
Trưởng ban 
Thường trực 

 Quốc hội 

Ngày 15/7/1960 Ngày 03/6/1975 
Chủ tịch Ủy 

ban Thường vụ 
 Quốc hội 

4 

 
 

Trường Chinh 
Ngày 03/6/1975 Ngày 04/7/1981 

20 năm, 354 ngày 

Chủ tịch  
Quốc hội 
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5 

 
 

Nguyễn Hữu Thọ 

Ngày 4/7/1981 Ngày 18/6/1987 5 năm, 349 ngày 
Chủ tịch 

 Quốc hội 

6 

 
 

Lê Quang Đạo 

Ngày 18/6/1987 Ngày 23/9/1992 5 năm, 97 ngày 
Chủ tịch  
Quốc hội 

7 

 
 

Nông Đức Mạnh 

Ngày 23/9/1992 Ngày 27/6/2001 8 năm, 277 ngày 
Chủ tịch  
Quốc hội 

8 

 
 

Nguyễn Văn An 

Ngày 27/6/2001 Ngày 26/6/2006 4 năm, 364 ngày 
Chủ tịch  
Quốc hội 

9 

 
 

Nguyễn Phú Trọng 
 

Ngày 26/6/2006 Ngày 23/7/2011 5 năm, 27 ngày 
Chủ tịch  
Quốc hội 

10 
 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
 

Ngày 23/7/2011 Đương nhiệm  
Chủ tịch  
Quốc hội 

                                                        

           (thpt-ncthanh.thuathienhue.edu.vn - Ngày 6/11/2012) 
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỪ KHÓA I ĐẾN KHÓA XIII 
 

1. Quốc hội Khóa I (1946 - 1960) 

- Ngày bầu cử: 6 tháng 1 năm 1946. 
- Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu: 89%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 403, gồm 333 đại biểu được dân bầu, 70 đại biểu không qua 

bầu cử, trong đó có 20 đại biểu thuộc Việt Nam Cách mạng đồng minh hội và 50 đại biểu thuộc 
Việt Nam quốc dân đảng. Số đại biểu không qua bầu cử này thể hiện chủ trương của Việt Minh 
về hòa hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Về cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Đại biểu là người không đảng phái: 43%. 
+ Phụ nữ: 2,5%. 
+ Dân tộc thiểu số: 7,5%. 
+ Trí thức: 61%. 
+ Công kỹ nghệ gia: 0,6%. 
+ Buôn bán: 0,5%. 
+ Thợ thuyền: 0,6%. 
+ Nông dân: 22%. 
Về độ tuổi: 
+ Đại biểu từ 18 đến 25 tuổi: 0,7%. 
+ Đại biểu từ 26 đến 40 tuổi: 70%. 
+ Đại biểu từ 41 đến 50 tuổi: 18%. 
+ Đại biểu từ 51 đến 70 tuổi: 0,5%. 
Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khóa I đã thể hiện ý chí, quyết tâm và sự 

lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền của nhân nhân, 
đồng thời phản ánh sự tin tưởng sâu sắc của Đảng đối với quần chúng cách mạng. 

2. Quốc hội Khóa II (1960 - 1964) 

- Ngày bầu cử: 8 tháng 5 năm 1960. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,52%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 453, trong đó: 362 đại biểu được dân bầu, 91 đại biểu miền 

Nam lưu nhiệm. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Công nhân: 13,8%.             
+ Nông dân: 12,9%.           
+ Trí thức: 28,4%. 
+ Đảng viên: 82,3%. 
+ Ngoài đảng: 14,1%. 
+ Cán bộ chính trị: 35,2%. 
+ Dân tộc thiểu số: 15,4%. 
+ Quân đội: 4,5%. 
+ Phụ nữ: 13,5%. 
+ Thanh niên: 8,8%. 
+ Tôn giáo: 3,5%. 
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Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa II thắng lợi đã có ý nghĩa và tác dụng lớn đối với 
việc kiện toàn bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân, đối với việc đoàn kết toàn dân và nâng cao 
ý thức làm chủ đất nước của nhân dân ta. Đó là những điều kiện quyết định cho sự phát triển 
của chế độ, cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

 3. Quốc hội Khóa III (1964 - 1971) 

- Ngày bầu cử: 26 tháng 4 năm 1964. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,77%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 455, trong đó: 366 đại biểu được dân bầu, 89 đại biểu lưu 

nhiệm. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Công nhân: 12,4%. 
+ Nông dân: 24,5%.             
+ Trí thức: 26,8%. 
+ Đảng viên: 80,6%. 
+ Cán bộ chính trị: 19,2%. 
+ Dân tộc thiểu số: 16,6%. 
+ Quân đội: 5,0%. 
+ Phụ nữ: 16,7%. 
+ Thanh niên: 15,6%. 
+ Tôn giáo: 3,2%. 
Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III đã tỏ rõ sự nhất trí về chính trị và tinh 

thần, sự tín nhiệm của nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự lãnh đạo của 
Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

4. Quốc hội khóa IV (1971 - 1975) 

- Ngày bầu cử: Ngày 11 tháng 4 năm 1971 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,88%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 420. 
Cơ cấu thành phần Quốc hội như sau: 
+ Công nhân: 22,3%.             
+ Nông dân: 21,4%.              
+ Trí thức: 17,1%. 
+ Đảng viên: 75,4%. 
+ Cán bộ chính trị: 24,05%. 
+ Dân tộc thiểu số: 17,3%. 
+ Quân đội: 6,4%. 
+ Phụ nữ: 29,7%. 
+ Thanh niên: 19,5%. 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa IV đã thành công rực rỡ, một lần nữa khẳng định 

sự nhất trí về chính trị và tinh thần xã hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sự tín nhiệm 
của nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng Lao 
động Việt Nam và ý thức chính trị, ý thức làm chủ đất nước, làm chủ xã hội của nhân dân Việt 
Nam. 

5. Quốc hội Khóa V (1975 - 1976) 

- Ngày bầu cử: 6 tháng 4 năm 1975. 
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- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,26%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 424. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Công nhân: 22%.               
+ Nông dân: 21%.                 
+ Trí thức: 22%. 
+ Đảng viên: 73%. 
+ Cán bộ chính trị: 23%. 
+ Dân tộc thiểu số: 16,7%. 
+ Quân đội: 6,5%. 
+ Phụ nữ: 32%. 
+ Thanh niên: 33%. 
Kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa V một lần nữa khẳng định sự 

nhất trí cao về chính trị trong xã hội, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự 
tín nhiệm của toàn dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

6. Quốc hội Khóa VI (1976 - 1981) 

- Ngày bầu cử: 25 tháng 4 năm 1976. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,77%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 492. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Công nhân: 16,2%.             
+ Nông dân: 20,3%.              
+ Trí thức: 19,9%. 
+ Đảng viên: 81,4%. 
+ Cán bộ chính trị: 28,6%. 
+ Dân tộc thiểu số: 13,6%. 
+ Quân đội: 10,9%. 
+ Phụ nữ: 26%. 
+ Thanh niên: 11,7%. 
Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khóa VI là thắng lợi của đường lối đấu 

tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam, đồng thời là một kết quả tốt đẹp của quá trình 
đấu tranh 45 năm qua của nhân dân Việt Nam vì độc lập và thống nhất dân tộc, vì dân chủ nhân 
dân và chủ nghĩa xã hội. 

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử chứng tỏ sức mạnh vô địch của nhân dân cả nước ta 
đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, 
dựa trên cơ sở liên minh công - nông. Với sức mạnh đó, ta đã giành được chiến thắng vĩ đại 
trong Cách mạng tháng Tám, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Phát huy những thắng lợi đã giành được, nhân dân ta vững bước tiến lên xây dựng nước 
nhà thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng cường, góp phần với nhân dân thế giới trong cuộc 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

7. Quốc hội Khóa VII (1981 - 1987) 

- Ngày bầu cử: 26 tháng 4 năm 1981. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,96%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 496. 
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Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Công nhân: 20,16%. 
+ Nông dân: 18,64%.  
+ Trí thức: 22,17%. 
+ Đảng viên: 84,12%. 
+ Cán bộ chính trị: 24,39%. 
+ Dân tộc thiểu số: 14,91%. 
+ Quân đội: 9,87%. 
+ Phụ nữ: 21,776%. 
+ Thanh niên: 18,14%. 
Thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VII đã chứng minh rằng: Đồng bào, chiến sỹ 

và cán bộ cả nước ta mặc dù đang gặp nhiều khó khăn về đời sống nhưng đã thực hiện quyền 
làm chủ tập thể qua lá phiếu của mình, theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến 
pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

8. Quốc hội Khóa VIII (1987 - 1992) 

- Ngày bầu cử: 19 tháng 4 năm 1987. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,75%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 496. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Công nhân: 20%.               
+ Nông dân: 21%.                 
+ Trí thức: 24,9%. 
+ Đảng viên: 93%. 
+ Cán bộ chính trị: 20,2%. 
+ Dân tộc thiểu số: 14%. 
+ Quân đội: 9,9%. 
+ Phụ nữ: 18%. 
+ Thanh niên: 11,2%. 
Thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa VIII, đã khẳng định rằng, mặc dù có 

nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống, nhưng với truyền thống yêu nước và chủ nghĩa xã hội, 
với sự giác ngộ về nghĩa vụ và quyền làm chủ của công dân, nhân dân ta đã biểu thị lòng tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào việc lựa chọn đại biểu xứng đáng của 
mình để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần tăng cường và củng cố Nhà 
nước chuyên chính vô sản. 

Thành phần của 496 đại biểu được bầu vào Quốc hội Khóa VIII đã thể hiện được khối 
đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dựa trên cơ sở liên minh công - nông 
vững chắc. 

9. Quốc hội Khóa IX (1992 - 1997) 

- Ngày bầu cử: 19 tháng 7 năm 1992. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,12%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 395. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Nông nghiệp: 14,68%.        
+ Công nghiệp: 4,8%.            
+ Luật: 3,8%. 
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+ Giáo dục: 6,1%. 
+ Văn học nghệ thuật: 5,08%. 
+ Cán bộ chính trị công tác Đảng: 10,94%. 
+ Đảng viên: 91,6%. 
+ Dân tộc thiểu số: 16,79%. 
+ Quản lý Nhà nước: 31,3%. 
+ Quân đội: 6,78%. 
+ Phụ nữ: 18,84%. 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa IX đã được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật. 

nhân dân thể hiện lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức về quyền và nghĩa vụ của mình 
trong cuộc bầu cử, tích cực lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất. 

Thành phần của 395 đại biểu được bầu vào Quốc hội Khóa IX đã thể hiện khối đại đoàn 
kết toàn dân, tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân cả nước. 

10. Quốc hội Khóa X (1997 - 2002) 

- Ngày bầu cử:  20 tháng 7 năm 1997. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,59%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 450. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Phụ nữ: 26,2%.                 
+ Dân tộc thiểu số: 17,33%.   
+ Đại biểu khoá IX tái cử: 27,34%. 
+ Ngoài Đảng: 15%. 
+ Đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi): 18,6%. 
+ Các lực lượng vũ trang nhân dân: 12,2%. 
+ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể: 14%. 
+ Tôn giáo: 0,17%. 
+ Giáo dục: 4,88%. 
+ Y tế: 4%. 
+ Công nghiệp: 4,66%. 
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản: 3,77%. 
Tuổi bình quân của đại biểu Quốc hội Khóa X là 49, trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 86 

tuổi và đại biểu trẻ tuổi nhất là 21 tuổi. 
Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa X thể hiện tinh thần yêu nước và 

cách mạng, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, thể 
hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam trong sạch và vững mạnh, để Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì 
dân; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào 
thế kỷ XXI. 

11. Quốc hội Khóa XI (2002 - 2007) 

- Ngày bầu cử: 19 tháng 5 năm 2002. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,73%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 498. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
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+ Đại biểu công tác ở các cơ quan Trung ương: 30,92%. 
+ Đại biểu công tác ở các cơ quan địa phương: 69,08%. 
+ Trong lĩnh vực doanh nghiệp: 5,02%.    
+ Nông dân: 1,2%.      
+ Trong các lực lượng vũ trang: 11,04%. 
+ Công nhân: 0,4%.    
+ Đại biểu tái cử: 27,11%. 
+ Đại biểu tự ứng cử: 0,4%. 
+ Đại biểu chuyên trách: 23,69%.   
+ Đảng viên: 89,75%. 
+ Ngoài Đảng:  13,65%. 
+ Dân tộc thiểu số: 17,26%. 
+ Phụ nữ: 27,3%. 
+ Tôn giáo: 1,4%. 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XI đã đạt được thắng lợi to lớn và thành công tốt 

đẹp; bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. 
Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XI đã thể hiện ý thức chính trị, 

trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, sinh hoạt dân chủ trong xã hội có bước tiến bộ rõ rệt, 
khẳng định tinh thần yêu nước và cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng 
và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

12. Quốc hội Khóa XII (2007 - 2011) 

- Ngày bầu cử: 20 tháng 5 năm 2007. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,64%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội: 493. 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Đại biểu công tác ở các cơ quan Trung ương: 31,03%. 
+ Đại biểu công tác ở các cơ quan địa phương: 68,97%. 
+ Phụ nữ: 25,76%. 
+ Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 13,79% 
+ Đại biểu có trình độ đại học và trên đại học: 95,99%. 
+ Đại biểu tái cử: 27,59%. 
+ Đại biểu tự ứng cử: 0,2%. 
+ Đại biểu chuyên trách ở Trung ương: 15,8%. 
+ Đại biểu chuyên trách ở địa phương: 13,6%. 
+ Đảng viên: 91,28%. 
+ Ngoài Đảng: 8,72%. 
+ Dân tộc thiểu số: 17,65%. 
+ Tôn giáo: 0,8%. 
+ Đại biểu thuộc khối doanh nghiệp: 3,2%. 
Thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XII có ý nghĩa to lớn khẳng định 

quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thể hiện tinh thần yêu nước và sự 
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tin tưởng của nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành 
của Nhà nước; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và là hiện thân của khối đại đoàn kết 
dân tộc. 

13. Quốc hội Khóa XIII (2011 - 2016) 
- Ngày bầu cử:  22 tháng 5 năm 2011. 
- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,51%. 
- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500. Hiện nay: 498 (gồm: 01 đại biểu từ trần và 

01 đại biểu bị Quốc hội bãi nhiệm). 
Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau: 
+ Phụ nữ: 24,4%. 
+ Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 12,2% (đại biểu trẻ nhất: 25 tuổi). 
+ Đại biểu có trình độ đại học: 52,6%. 
+ Đại biểu có trình độ trên đại học: 45,6%. 
+ Đại biểu tự ứng cử: 0,8%. 
+ Đại biểu chuyên trách ở Trung ương: 18,2%. 
+ Đại biểu chuyên trách ở địa phương: 12,6%. 
+ Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu: 66,6% 
+ Ngoài Đảng: 8,4%. 
+ Dân tộc thiểu số: 15,6%. 
+ Tôn giáo: 1,2%. 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 

2016 diễn ra thành công tốt đẹp. Thắng lợi toàn diện và to lớn của cuộc bầu cử thể hiện tinh 
thần yêu nước, sự tin tưởng của nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết 
dân tộc. Đây là tiền đề quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XI của Đảng; tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

                                                                              (dbnd.cantho.gov.vn - Ngày 25/3/2014) 
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   NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG  
                 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân  
 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13 
được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, 
có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. 

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và 
được công bố chậm nhất 115 ngày trước 
ngày bầu cử. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến 
hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, 
trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Cũng theo Luật này, Công dân Việt 
Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và 

đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tính 
đến ngày bầu cử được công bố. 

Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân 
bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ 
phiếu được quy định tại Chương II Luật 
này. Một trong những nội dung quan trọng 
của luật đó là mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có ít nhất ba đại biểu cư trú và 
làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu 
tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm 
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của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại 
biểu Quốc hội dự kiến được bầu là năm trăm 
người. Bên cạnh đó, luật này trao thẩm 
quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc, 
việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong 
thời gian giữa hai nhiệm kỳ, quyết định 
thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia cho 
Quốc hội thay vì do Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thực hiện như trước đây. Luật quy 
định tỷ lệ phải có ít nhất 18% tổng số người 
trong danh sách chính thức những người 
ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc 
thiểu số và ít nhất 35% là phụ nữ. Một điểm 
rất mới được nhấn mạnh, là người đang bị 
tạm giam, người đang chấp hành biện pháp 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào 
danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nơi 
người đó đang bị tạm giam, đang được giáo 
dục, cai nghiện bắt buộc. 

Hội đồng Bầu cử quốc gia do Quốc 
hội lập, có từ 15 đến 21 thành viên, hoạt 
động theo nguyên tắc chế độ tập thể, quyết 
định theo đa số. Nhiệm vụ, quyền hạn chung 
của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cụ thể: Tổ 
chức bầu cử đại biểu Quốc hội; Chỉ đạo, 
hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp; Chỉ đạo công tác 
thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; 
Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội trong cuộc bầu cử; Kiểm tra, 
đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; 
Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, 
mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, 
các mẫu văn bản khác sử dụng trong công 
tác bầu cử. 

Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa 
phương bao gồm: Ủy ban bầu cử, Ban bầu 
cử, Tổ bầu cử. Mỗi tổ chức có các nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể, hoạt động theo cơ cấu 
tổ chức riêng. 

Danh sách cử tri được lập theo đúng 
nguyên tắc, đúng thẩm quyền (UBND cấp 
xã, UBND cấp huyện, chỉ huy đơn vị vũ 
trang nhân dân), đúng thủ tục niêm yết 
(chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ 

quan lập danh sách cử tri niêm yết danh 
sách cử tri tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã 
và tại những địa điểm công cộng của khu 
vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi 
danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân 
dân kiểm tra)… 

Công dân có thể ứng cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải 
nộp hồ sơ ứng cử bao gồm các giấy tờ quy 
định cụ thể chậm nhất là 70 ngày trước ngày 
bầu cử và phải tuân theo đúng trình tự, thủ 
tục luật định. Những trường hợp không 
được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân bao gồm: Người đang bị 
tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định 
của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người 
đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn 
chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; 
người đang bị khởi tố bị can; người đang 
chấp hành bản án, quyết định hình sự của 
tòa án; người đã chấp hành xong bản án, 
quyết định hình sự của tòa án nhưng chưa 
được xóa án tích; người đang chấp hành 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn. 

Vấn đề hiệp thương, giới thiệu người 
ứng cử đại biểu Quốc hội và điều chỉnh cơ 
cấu, thành phần, số lượng người được giới 
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội được quy 
định cụ thể theo trình tự, thủ tục theo luật. 
Danh sách những người ứng cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải 
lập và công bố trong một khoảng thời gian 
đúng quy định và tổ bầu cử phải niêm yết 
danh sách chính thức ở khu vực bỏ phiếu 
chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử. 

Việc vận động bầu cử được tiến hành 
dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp 
luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và trong 
chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận 
động bầu cử, các cơ quan, tổ chức liên quan 
sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ cụ thể tương 
ứng. Việc vận động bầu cử của người ứng 
cử có thể theo hình thức gặp gỡ, tiếp xúc với 
cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa 
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phương nơi mình ứng cử hoặc thông qua 
phương tiện thông tin đại chúng. 

Việc bỏ phiếu phải đảm bảo đúng 
nguyên tắc theo luật định. Trong thời hạn 10 
ngày trước ngày bầu cử, tổ bầu cử phải 
thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày 
bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu 
bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các 
phương tiện thông tin đại chúng khác của 
địa phương. Trường hợp đặc biệt cần hoãn 
ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày 
quy định thì Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng 
bầu cử quốc gia xem xét, quyết định. 

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành 
tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ 
phiếu kết thúc. Sau khi nhận, kiểm tra biên 
bản kết quả kiểm phiếu của các tổ bầu cử và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), ban 
bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử 
ở đơn vị bầu cử của mình. Ngoài ra còn có 
trường hợp bầu cử thêm, bầu cử lại cũng 
được luật quy định rất cụ thể. Cuối cùng là 
tổng kết cuộc bầu cử trong đó có các bước 
về công bố kết quả bầu cử và danh sách 
những người trúng cử; giải quyết khiếu nại 
về kết quả bầu cử; xác nhận tư cách của 
người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân. Trường hợp bầu cử bổ 
sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân khi đáp ứng điều kiện tại Điều 89 
Luật này và cũng tuân thủ các bước về tổ 
chức phụ trách bầu cử bổ sung; danh sách 
cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu 
người ứng cử; kết quả bầu cử bổ sung… 

Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, 
mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc 
bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các 
quy định về vận động bầu cử; người có trách 
nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo 
giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ 
đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử 
hoặc vi phạm các quy định khác của pháp 
luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 

 Văn bản được thay thế: Luật bầu cử 
đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
31/2001/QH10 và Luật số 63/2010/QH12, 
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 
12/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 63/2010/QH12. 
 

Trần Đức Lực 

(ninhthuan.gov.vn - Ngày 12/10/2015) 
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