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HIẾN PHÁP VÀ CHỦ NGHĨA HIẾN PHÁP Ở VIỆT NAM 

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa Hiến pháp với chủ nghĩa Hiến 

pháp/hợp hiến và với nhà nước pháp quyền/pháp quyền. 

Từ khóa: Hiến pháp; Chủ nghĩa Hiến pháp/hợp hiến; Mối quan hệ giữa Hiến pháp 

và chủ nghĩa Hiến pháp. 

Kể từ khi đổi mới ở Việt Nam thuật ngữ nhà nước pháp quyền (The Rule of Law) 

trở nên rất quen thuộc và xuất hiện nhiều trên các diễn dàn khoa học cũng như các diễn 

đàn công cộng. Rồi sau đấy ít năm, nhất là trước và trong công cuộc xây dựng và sửa 

đổi Hiến pháp năm 1992 lại xuát hiện một thuật ngữ khoa học mới là Chủ nghĩa Hiến 

pháp, có người còn dịch là Chủ nghĩa hợp hiến (Constitituonalism). Thiết nghĩ rằng 

đây là hai học thuyết luật học hiện đại nhất có liên quan đến phát triển khoa học pháp 

lý Việt Nam hiện đại. Bài viết này chỉ bàn tới chủ nghĩa Hiến pháp và mối quan hệ của 

thứ chủ nghĩa này đến đời sống của người dân Việt Nam.   

1. Về chủ nghĩa Hiến pháp/Hợp hiến  

Chủ nghĩa Hiến pháp trong tiếng Anh là Constitutionalism; có người dịch là Chủ 

nghĩa hợp hiến, có người dịch là “Chủ nghĩa hiến pháp”, có người dịch là “chủ nghĩa 

lập hiến”. Dịch là “Chủ nghĩa hiến pháp” đúng hơn, bao quát hơn. Nội hàm của khái 

niệm “chủ nghĩa” đang là một trong những vấn đề rất lớn trong lý luận của khoa học 

pháp lý hiện nay ở Việt Nam. Từ điển Bách khoa định nghĩa: Chủ nghĩa là học thuyết 

hay một hệ thống lý luận về chính trị, triết học, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật thể hiện 

bằng quan niệm, quan điểm, lập trường, khuynh hướng, phương pháp luận, phương 

pháp sáng tác, phục vụ cho hành vi của con người… do một người hoặc một tập thể 

các nhóm người đề xướng1. Từ điển Chính quyền và Chính trị Hoa Kỳ của Jay M. 

Shafritz ghi:“Chủ nghĩa Hiến pháp là sự phát triển của những tư tưởng hợp hiến qua 

nhiều thời đại. Trong khi lý luận cổ điển về hiến pháp thường phải quay về với những 

tư tưởng của Aristotle, thì của lý luận hiến pháp hiện đại lại xuất phát từ những tư 

tưởng khế ước xã hội thế kỷ 17. Những biểu hiện đặc trưng của hiến pháp là khái niệm 

về một Chính phủ hữu hạn mà thẩm quyền tối hậu của nó luôn luôn phải tuân thủ sự 

đồng ý của những người bị cai trị”.2  

Chủ nghĩa Hiến pháp bắt nguồn từ những ý tưởng chính trị tự do ở Tây Âu và 

Hoa Kỳ là hình thức bảo vệ quyền cá nhân đối với sinh mạng và tài sản, tự do tôn giáo 

                                                 
1 Xem: Từ điển Bách khoa thư Việt Nam 
2 Từ điển chính trị và chính quyền Hoa kỳ của Jay M. Shafritz 
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và ngôn luận của họ. Ðể bảo đảm những quyền này, những người soạn thảo hiến pháp 

đã nhấn mạnh kiểm soát đối với quyền lực của mỗi ngành trong Chính phủ, bình đẳng 

trước pháp luật, tòa án công bằng và tách biệt nhà thờ, khỏi nhà nước. Những đại biểu 

điển hình của truyền thống này là nhà thơ John Milton, luật gia Edward Coke và 

William Blackstone, các chính khách như Thomas Jefferson và James Madison, và 

những triết gia khác như Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, Baron de 

Montesquyeu, John Stuart Mill. 

Chính phủ hợp hiến hiện đại gắn bó chặt chẽ với kinh tế và quyền lực của túi 

tiền, do ý tưởng cho rằng, những ai đóng thuế cho Chính phủ hoạt động phải được đại 

diện trong Chính phủ đó. Nguyên tắc cung cấp kinh tế và giải quyết khiếu nại đi đôi 

với nhau là yếu tố mấu chốt của Chính phủ hợp hiến hiện đại; sự phát triển của các thể 

chế đại diện và tinh thần đoàn kết dân tộc đối lập với sự tuân thủ tượng trưng đối với 

nhà Vua và tòa án, đã hạn chế có hiệu quả trên thực tế quyền lực của nhà Vua. 

Các yếu tố của Chủ nghĩa Hiến pháp – Chính quyền bị giới hạn quyền lực gồm: i. 

Chính quyền phù hợp với Hiến pháp; ii. Phân quyền; iii. Chủ quyền thuộc về nhân 

dân, iv. Tư pháp độc lập và có tòa án Hiến pháp; v. Luật dân quyền/quyền con người; 

vi. Kiểm soát cảnh sát; vii. Quân đội nằm dưới điều khiển của dân sự; viii. Không một 

thế lực nào có quyền đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn thể hiến pháp.1 

Hiến pháp thủa mới ra đời cũng như các đạo luật khác, là một đạo luật của nhà 

vua ban hành nhưng với tác dụng hạn chế quyền lực của nhà vua, và dần dần chuyển 

sang khẳng định quyền của tất cả người dân. Lẽ đương nhiên những quyền này mới 

ban đầu chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, và càng ngày càng mở rộng cho các chủ thể 

khác, ngay cả của thần dân, mà trước đó họ chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền lợi… 

Đó là những thời kỳ của chế độ phong kiến, thực dân. Sang tới chế độ dân chủ, chủ 

quyền thuộc về nhân dân thì Hiến pháp là một bản Khế ước xã hội của nhân dân do 

nhân dân thực hiện quyền chủ quyền của mình làm ra, cam kết với nhau cùng thành 

lập ra nhà nước  với mục tiêu duy trì hạnh phúc của mình, mà không phải thành lập ra 

nhà nước để áp bức nhân dân, đúng như nguyện vọng của họ. Trong trường hợp nhà 

nước không thực hiện được nguyện vọng đó, nhân dân có thể trông chờ vào Hiến pháp 

để thay đổi nhà nước. Lý tưởng này được các nhà tư tưởng của thời kỳ Phục hưng và 

Khai sáng khẳng định như J. Locke, S. Montesquyeu. Đó là mục tiêu và chủ thể của 

Hiến pháp đều phải được nói nên trong đoạn văn đầu tiên của Hiến pháp - Lời nói đầu 

của mỗi bản Hiến pháp. 

Là đạo luật về chủ quyền nhân dân, Hiến pháp khẳng định nhân dân là chủ thể 

của quyền lực nhà nước, hay nói cách khác quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân, 

                                                 
1 Henkin (2000): Elements of Consittutionalism Unpublished Manuscript, p. 203. 
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do nhân dân trao cho và để phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Theo lý 

thuyết khế ước xã hội, các quyền tự nhiên của con người chỉ có thể được đảm bảo khi 

các cá nhân cùng nhau thiết lập một khế ước chung, trong đó quyền lực nhà nước bị 

giới hạn, các quyền và tự do của con người được ghi nhận và bảo vệ. Với quan niệm 

hiến pháp là bản khế ước thì việc xây dựng, soạn thảo hiến pháp phải có sự tham gia 

của đông đảo nhân dân nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân. Nhân dân có quyền tranh 

luận, trao đổi, bày tỏ quan điểm, đánh giá về các vấn đề hiến pháp; và quan trọng hơn, 

những ý kiến, quan điểm của họ được lắng nghe. Mặc dù những điều kiện trên phụ 

thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh thực tế, nhưng sự tham gia của nhân dân trong việc làm 

hiến pháp cho phép nâng cao tính trung thực của các đánh giá hiến pháp, từ đó có 

những quy định hiến pháp phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Hiện nay, tư tưởng về chủ quyền nhân dân đã được thừa nhận rộng rãi ở hầu hết 

các quốc gia trên thế giới. Hiến pháp của các nước, dưới các hình thức khác nhau 

(nhưng thông thường ở ngay Lời nói đầu), đều khẳng định nhân dân là nguồn gốc của 

quyền lực nhà nước. Lời nói đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ 1787 cho rằng: 

Chúng tôi nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, với mục đích xây dựng một Liên 

bang hoàn hảo hơn, thiết lập công lý, duy trì an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ 

chung, thúc đẩy sự thịnh vượng chung, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu, 

quyết định thiết lập hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.  

Mặc dù Lời nói đầu chỉ khoảng không đến 50 từ tiếng Anh, chỉ 1 câu nhưng lại 

chuẩn nhất: có chủ thể ban hành, cả mục đích,  cả yêu cầu, và cả phạm  vi nội dung 

của Hiến pháp, mà đọc lên mọi người dân Mỹ đều cảm nhận thấy sự tự hào xen lẫn 

kiêu hãnh và thiêng liêng của một văn bản có hiệu lực tối cao của Hợp chúng quốc 

Hoa kỳ, vì mọi người dân của họ đều tìm thấy quyền và lợi ích của mình trong đó. 

Tính đến nay có tới hơn 50% tổng số Hiến pháp thành văn của các nước trên thế giới 

nhắc lại điệp khúc nay. Tiếp theo Lời nói đầu là các quy định thuộc về nội dung của 

bản Hiến pháp.  

Hiến pháp có rất nhiều chức năng như: tổ chức quyền lực nhà nước, giới hạn 

quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền…. 

Hiến pháp có rất nhiều những quy định khác nhau, xếp thành các chương, điều khác 

nhau, nhưng trước hết Hiến pháp phải quy định về quyền con người, sau đấy là vấn đề 

phân quyền: lập pháp, hành pháp tư pháp, hay là ngược lại phân quyền rồi đến nhân 

quyền. Việc quy định này là những vấn đề rất khó, trước hết phải quy định được hết 

các quyền con người, sau đấy là việc quy định nhiệm vụ quyền cho các cơ quan đảm 

nhiệm công việc nhà nước. Quy định phải được viết ra làm sao có thể thực hiện được 

trên thực tế. Có hai trường phái quy định trong các Hiến pháp: i. chỉ quy định những 

nét rất đại cương của Hiến pháp cổ điển của các nước phát triển; ii. phải quy định chi 



4 

tiết của các hiến pháp hiện đại. 

Ở Hiến pháp cổ điển việc quy định nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan thực 

hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, hầu như không được quy định một cách cụ 

thể, vì càng cụ thể, càng thể hiện rõ sự thiếu vắng, và sự mâu thuẫn chồng chéo nên 

nhau. Nhưng không quy định cụ thể thì càng lại không viết thế nào để thực hiện, và 

nhất là ít có cơ sở cho việc quy kết trách nhiệm sau này. Trường phái cổ điển lập luận 

ràng,việc chỉ rõ cơ quan nào thực hiện quyền lập pháp, cơ quan nào thực hiện quyền 

hành pháp và cơ quan nào thực hiện quyền tư pháp là vừa đủ cho nhiệm vụ quyền hạn 

của mỗi cơ quan. Rất khó cho việc viết các quy định này trong từng trường hợp cụ thể. 

Sự phân quyền trong lý thuyết cũng như trong thực tế chỉ gần đúng cho trường hợp 

giành cho quyền lực tư pháp của tòa án. Còn lại giữa lập pháp và hành pháp bao giờ 

cũng có sự đan xen lẫn nhau. Quốc hội/Nghị viện có quyền lập pháp, nhưng đích thực 

là Quốc hội thông qua và cùng lắm là phủ nhận các dự án luật đã được chuẩn bị từ 

phía hành pháp. Thực tế không có sự phân quyền giữa lập pháp và hành pháp mà chỉ 

có sự phân quyền giữa Đảng cầm quyền, có quyền thành lập Chính phủ hành pháp, với 

quyền trình dự án luật và Đảng đối lập có quyền chỉ trích và thay đổi Chính phủ – 

hành pháp.  

 Một chức năng khác của Hiến pháp rất ít được các nhà nghiên cứu ít để ý. Đó là 

chức năng tạo nên cơ sở pháp lý cho sự chính danh của nhà nước. Trong nhiều trường 

hợp sự chính danh của quyền lực nhà nước theo quy định của Hiến pháp là rất quan 

trọng, có tính bao trùm nên toàn bộ bản Hiến pháp và việc thực hiện quyền lực nhà 

nước theo quy định của Hiến pháp. Với tư cách là đạo luật tối cao, Hiến pháp phải bao 

quát về cơ bản các chức danh mang trong mình quyền lực nhà nước phải được hình 

thành lên một cách chính danh, tức là hợp hiến. Trong thời đại dân chủ các  loại quyền 

lực này phải bắt nguồn từ nhân dân. 

Vì vậy một bản hiến pháp bên cạnh việc quy định các cách thức tổ chức và hoạt 

động của các bộ phận nhà nước, phải quy định cho được quy trình thủ tục mà nhân dân 

thực hiện quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân đích thực bầu ra các chức danh thực 

hiện quyền lực nhà nước. Chỉ có những chức danh, những tổ chức do người dân bầu ra 

một cách trực tiếp hoặc cùng lắm là gián tiếp mới có quyền nắm quyền lực nhà nước, 

mới có quyền quyết định trong việc phân bổ nguồn lực của quốc gia, quyết định nhân 

sự các chức sắc quan trọng của quốc gia, và những vấn đề quan trọng khác. Hiến pháp 

cho dù được viết theo trường phái này hay trường phái kia, thì quy định bầu cử, thành 

lập ra các chức sắc đảm nhiệm các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là những 

phần dễ và cần phải được quy định nhất. Đấy là cơ sở đầu tiên tạo nên sự chính danh 

của nhà nước, của những người thay mặt nhân dân đảm trách các công việc của nhà 

nước – công quyền. Đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo chỉ được có được thông qua lá 
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phiếu của người dân bầu ra một cách trực tiếp hay gián tiếp các ứng cử viên của đảng 

đưa tranh cử các chức danh này. Người dân không tin tưởng vào uy tín, cũng như 

chương trình tranh cử của ứng cử viên của đảng nào, sẽ không bỏ phiếu cho những 

ứng cử viên của đảng đó. Sự lãnh đạo, sự gắn bó mật thiết, cùng sự giám sát của người 

dân đối với đảng được thể hiện ngay ở đây, mà không ở một chỗ nào khác, cũng không 

phải bằng một quy định của Hiến pháp. 

Nhìn chung, hiến pháp các quốc gia quy định tương đối chi tiết về các vị trí được 

bầu ra (thành viên nghị viên, tổng thống…), điều kiện bầu cử, điều kiện ứng cử, việc 

phân định khu vực bầu cử, việc phân bổ số ghế cho các khu vực… Trong chế độ đại 

nghị, nhân dân trực tiếp bầu ra Hạ viện (Viện Dân biểu), đảng chiếm đa số tại Hạ viện 

hoặc liên minh các đảng cầm quyền thành lập ra chính phủ do một Thủ tướng đứng 

đầu. Do vậy, chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nghị viện. Trong chế độ cộng hòa 

tổng thống, nhân dân trực tiếp hoặc có thể gián tiếp bầu ra nguyên thủ quốc gia (tổng 

thống) đồng thời là người trực tiếp lãnh đạo hành pháp. Chính phủ và người đứng đầu 

chính phủ không chịu trách nhiệm trước nghị viện, mà phải chịu trách nhiệm trước 

nhân dân. Đấy là cơ sở cho sự chính danh nhà nước của họ. Việc không nhìn thấy các 

quy định đầy đủ về bầu cử trong Hiến pháp hiện hành cũng như dự thảo sửa đổi của 

Hiến pháp Việt Nam cũng là một trong những điểm yếu của Hiến pháp trước đây, 

cũng Hiến pháp Việt Nam mới hiện hành hiện nay. Trong trường hợp này phải có một 

đạo luật đầy đủ và có hiệu lực ngang hoặc chỉ ít sau Hiến pháp về bầu cử. Việc không 

quy định cụ thể trong Hiến pháp một cách chi tiết các quyền bầu cử, ứng cử cũng như 

quy trình bầu, mà lại nhường cho luật quy định, vô tình hay cố ý đã tước đi quyền cần 

phải có của các quy trình thuộc quyền lập hiến.  

Kiểm soát quyền lực nhà nước. Tiếp theo việc bầu cử ra các chức danh đảm 

nhiệm các công việc của nhà nước là vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước của các 

chức danh đã được bầu ra. Muốn kiểm soát được thì quyền lực nhà nước phải được 

phân ra. Đây là một công hiến lớn nhất của học thuyết phân quyền. Quyền lực không 

được phân ra thì quyền lực của nó không thể kiểm soát. Cho đến nay chỉ tồn tại 3 hình 

thức phân quyền: Phân quyền mềm dẻo của chế độ đại nghị kể cả quan chủ lẫn cộng 

hòa, phân quyền cứng rắn của chế độ tổng thống cộng hòa và một hình thức nữa do kết 

hợp giữa hai hình thức trên được gọi là chế độ hỗn hợp.  

Cũng giống như đặc điểm hình thành nên chính thể quân chủ đại nghị, chính phủ 

- hành pháp, trung tâm của bộ máy nhà nước tư sản được hình thành dựa trên cơ sở của 

Nghị viện, nên Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nghị viện. Đây là đặc điểm 

chính yếu của chính thể đại nghị kể cả của cộng hoà lẫn của quân chủ. Xuất phát từ 

nguyên tắc chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện đã làm cơ sở cho việc 

Nghị viện có thể lật đổ chính phủ, và kèm theo đó là Quốc Hội có thể bị giải tán. 
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Nói chung, về nhiệm vụ, quyền hạn của nguyên thủ quốc gia ở chính thể cộng hoà 

đại nghị, đều được các nhà luật học tư sản thừa nhận rằng, thực chất nguyên thủ quốc 

gia không tham gia vào việc lãnh đạo quốc gia, không có quyền đích thực ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật, và cũng không có những quyền hạn đặc biệt nào, không 

khác nào địa vị của nhà Vua hoặc Nữ hoàng trong chính thể quân chủ đại nghị, theo 

nguyên tắc: "Nhà Vua trị vì nhưng không cai trị". 

Về mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với chính phủ, đa số các nước tư sản 

theo loại hình chính thể cộng hoà đại nghị đều quy định tổng thống có quyền bổ nhiệm 

người đứng đầu chính phủ. Nhưng quy định bổ nhiệm và tiêu chuẩn của người đứng 

đầu chính phủ như thế nào, thì lại không được pháp luật quy định rõ. Sự thiếu hụt này 

của hiến pháp thành văn, được thay thế bằng tập tục không thành văn: Người đứng đầu 

bộ máy hành pháp phải có sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong Nghị viện không khác nào 

như của chế độ quân chủ đại nghị Anh quốc. Hay nói một cách khác, nguyên thủ quốc 

gia - tổng thống nước cộng hoà đại nghị - không thể bổ nhiệm một người nào đó khác 

hơn nếu như người đó không là thủ lĩnh của đảng chiếm đa số ghế trong nghị trường 

làm người đứng đầu bộ máy hành pháp. 

Chính thể đại nghị nhất là của chế độ quân chủ theo lịch sử là loại hình tổ chức 

có nhiều biến dạng nhất. Vì đây cũng là loại hình dân chủ cổ điển nhất và lâu dài nhất. 

Sự biến chuyển của chính thể đại nghị cũng như sự hình thành của chính thể này chủ 

yếu bằng lịch sử của nhà nước Anh quốc. Nội dung biểu hiện của sự biến dạng chính 

thể nằm ở chỗ không thực hiện được những mục đích các dấu hiệu tạo nên đặc điểm 

của chính thể, được ghi nhận bằng các  quy định của hiến pháp thành văn hoặc bất 

thành văn. Thậm chí trong nhiều trường hợp mục đích đó bị đặt hoàn toàn ngược lại. 

Một trong những dấu hiệu tạo nên đặc điểm của chính thể đại nghị là Quốc hội có 

thẩm quyền giám sát hoạt động của hành pháp - Chính phủ. Mục đích của quy định 

này là các cơ quan hành pháp do Quốc hội thành lập ra để tổ chức thực thi các quyết 

định luật của Quốc hội. Nhưng trên thực tế hoàn toàn khác. Với sự hoạt động chặt chẽ 

của các đảng chiếm đa số trong Quốc hội, các đảng viên phải tuân thủ các quyết định 

của đảng, nên dưới sự chỉ đạo của đảng này, đảng có quyền đứng ra thành lập chính 

phủ. Thủ tướng chính phủ là thủ lĩnh của đảng cầm quyền, nên mọi quyết định của 

Quốc hội đều là quyết định của chính phủ, tức đảng cầm quyền. Điều này có nghĩa là 

Chính phủ có quyền giám sát lại hoạt động của Quốc hội, mà không phải là Quốc hội 

giám sát Chính phủ. 

Ở chính thể đại nghị, chính phủ được thành lập dựa vào cơ sở thành phần của 

nghị viện. Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nghị viện. Nhưng, trên thực tế với đa 

số ghế trong nghị viện, đảng cầm quyền, đảng đứng ra thành lập chính phủ, đã chi phối 

nghị viện và kiểm tra hoạt động của các nghị viện. Những quy định của chính thể được 
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quy định trong hiến pháp, nhưng trên thực tế giống như ở các nước có chính thể cộng 

hoà đại nghị, chính phủ được thành lập từ đảng phái chiếm đa số trong Hạ viện, cho 

nên bao giờ chính phủ cũng khống chế nghị viện. Chính phủ và hạ viện không khác 

nào như hai cơ quan trực thuộc một đảng phái chính trị cầm quyền. Ở đây sự phân chia 

quyền lực nhà nước giữa lập pháp và hành pháp, theo quy định của hiến pháp không 

còn nữa, mà có chăng chỉ là sự phân chia giữa một đảng cầm quyền và một đảng đối 

lập có trách nhiệm. Trên cơ sở của thực tế tổ chức và hoạt động của nhà nước mình, 

Giáo sư Roman Herzog, Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức đã viết: 

"Chính Montesquyeu cách đây hơn một phần tư thiên niên kỷ đã đề xuất rằng 

tam quyền kinh điển trong cai trị - lập pháp, hành pháp và tư pháp cần phải chia đều 

cho một số thiết chế. Ý tưởng này đã được các chính thể của phương Tây chấp nhận. 

Mặt khác phương Tây gần đây cũng đang vướng phải một số vấn đề trong chia 

tách quyền lực. Ở nước Cộng hoà liên bang Đức, việc thực thi pháp luật, xét về mặt 

hình thức, nằm trong tay Chính phủ và chính quyền, trong khi giải thích pháp luật lại 

do các toà án độc lập giải quyết. Những vẻ ngoài thuần tuý hình thức chỉ đánh lừa 

người ta, vì chỉ có toà án mới thực sự độc lập. Mặt khác Quốc hôi và Chính phủ còn 

xa mới tuân thủ yêu cầu của Montesquyeu, trước hết bởi vì Chính phủ do Quốc hội bổ 

nhiệm và có thể bị Quốc hội miễn nhiệm bất cứ lúc nào và thứ hai bởi vì cả Chính phủ 

lẫn Quốc hội của nó đều thuộc cùng một đảng  hoặc liên minh, nên thực ra hầu như 

không có khả năng xảy ra rạn nứt giữa hai thiết chế này."1 

Biến chuyển này là hậu quả của một hiện tượng chính trị quan trọng. Đó là sự 

hiện diện của một hệ thống lưỡng đảng. Sinh hoạt chính trị ở Anh dựa trên hai chính 

đảng có tổ chức, kỷ luật, đủ khả năng đảm bảo một hành động thống nhất của chính 

đảng trong chính phủ cũng như ở Quốc hội. Hệ thống lưỡng đảng này đã làm thay đổi 

hẳn ý nghĩa phân quyền của chế độ đại nghị. Ở chính thể này, trong các cuộc bầu cử 

Hạ viện (Nghị viện), cử tri toàn quốc không những bầu ra các nghị sĩ làm đại diện cho 

mình, mà còn tìm ra một đảng cầm quyền. Với nguyên tắc sinh hoạt đảng chặt chẽ, 

Thủ lĩnh của đảng cầm quyền nghiễm nhiên sẽ là người đứng đầu bộ máy hành pháp 

của nhà nước. Việc đặt vấn đề tín nhiệm của Quốc hội đối với Chính phủ, chính là vấn 

đề tín nhiệm đối với chính đảng cầm quyền. Nhưng trên thực tế, vấn đề này hoàn toàn 

ngược lại, Chính phủ của đảng cầm quyền đặt vấn đề tín nhiệm với Quốc hội. 

Chế độ ở Anh quốc là chế độ điển hình của loại hình chính thể đại nghị, kể cả ở 

cộng hoà đại nghị lẫn quân chủ đại nghị. Mối tương quan giữa lập pháp và hành pháp 

đã biến thành mối tương quan giữa "hai cơ quan" của một đảng cầm quyền. Nhiều 

người còn cho rằng đây là mối quan hệ giữa Ban chấp hành Trung ương (những thành 

                                                 
1 Nhà nước pháp quyền J. Thesing (Chủ biên), Nxb. Chính trị quốc gia, 2002, tr. 40 - 41.   
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viên của chính phủ) với các đảng viên, quần chúng (những nghị sĩ trong Hạ nghị viện). 

Sự hạn chế quyền lực nhà nước này trở thành sự phản đối, sự chỉ trích đảng cầm quyền 

của các đảng đối lập. Sự đối nghịch nhau giữa hai đảng phái chính trị đã được lịch sử 

hình thành một cách dần dần – được định chế hoá, bằng con đường hoà bình, mà 

không phải giải quyết bằng con đường vũ khí. 

Trong thực tế Nội các của Anh quốc được hậu thuẫn của đảng cầm quyền bởi 

mấy lý do sau đây: i. Chính phủ nói chung, cũng như Nội các nói riêng bao gồm hầu 

hết cấp lãnh đạo của Đảng, nhân viên trong Nội các là những người có nhiều uy tín 

nhất trong đảng (Ban chấp hành trung ương); ii. Giữa chính phủ và các dân biểu luôn 

có sự tham khảo ý kiến của nhau, mỗi bên thường nhượng bộ nhau một chút; iii. Nhiều 

vấn đề dân biểu đa số thường để mặc cho Nội các tuỳ ý quyết định. Nội các Anh quốc 

của đảng cầm quyền với chế độ sinh hoạt đảng chặt chẽ rất an tâm cho việc điều hành 

đất nước của mình, chỉ có hai điểm đáng phải lo ngại nhất là: Thứ nhất, Đảng đối lập 

luôn luôn tìm cách đánh bại để có cơ hội thay chính phủ của đảng đang cầm quyền; 

Thứ hai, các cuộc tuyển cử của nhân dân bằng đa số phiếu của mình, họ có thể thay đổi 

đảng đang cầm quyền bằng đảng đối lập. 

Nhiệm vụ chính yếu của các cơ quan nghị viện là thông qua các dự án luật, cũng 

như các dự án chính sách của đảng đang cầm quyền. Nhưng thực ra trên thực tế không 

phải là như vậy. Nhiệm vụ chính yếu của Quốc hội (chủ yếu là của Hạ Nghị viện) là 

ủng hộ hay là chống đối chính phủ. Chỉ cần nhìn qua hình dạng của Hội trường Hạ 

nghị viện của Anh quốc cũng cho ta thấy sự phân biệt giữa Chính phủ cầm quyền và 

đối lập. Phần đông Quốc hội các nước có hội trường (phòng họp) hình bán nguyệt, 

nhưng hội trường của Hạ nghị viện Anh có hình chữ nhật - một phòng họp rất cổ xưa, 

chia thành hai phần. Bên phải của Chủ tịch Hạ viện là những dẫy ghế dài, chỗ ngồi của 

dân biểu đảng cầm quyền. Hàng ghế đầu là của các bộ trưởng và thủ tướng đương 

nhiệm. Bên trái là hàng ghế của các dân biểu đối lập gồm có Chính phủ mờ (Shadow 

Cabinet) là lãnh đạo của đảng đối lập và các thành viên. Theo quy định của Hiến pháp 

bất thành văn của Anh quốc thì Hạ nghị viện có một vai trò rất lớn trong việc làm luật, 

cũng như quyết định các vấn đề quan trọng nhất của họ, nhưng với chế độ sinh hoạt 

đảng chặt chẽ, thì Hạ viện tựu trung chỉ còn lại 3 điểm do đảng đối lập thực hiện: i. 

Tranh luận về những nguyên tắc tổng quát và biểu quyết luật; ii. Phê bình chính phủ cầm 

quyền; iii. Kiểm soát tài chính. 

Nghị trình thảo luận của Hạ viện hoàn toàn do chính phủ cầm quyền định đoạt, 

ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, mà quy tắc thủ tục cho phép đối lập lựa chọn vấn 

đề cần tranh luận. Tuy nhiên, khi ấn định nghị trình chính phủ không thể bừa bãi, mà 

phải chú ý đến: i. Theo quy định của hiến pháp bất thành văn (đã thành tập tục khó  

thay đổi); ii. Chính phủ cũng phải dè dặt trước phản ứng hay ủng hộ của các dân biểu, 
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mà đặc biệt là của các đảng viên nghị sỹ đối lập; iii. Đối lập sẽ tìm cách gây hậu quả 

nghiêm trọng nếu chính phủ  không tính đến các lợi ích của đảng đối lập... Thỉnh 

thoảng đảng  đối lập phản đối cách thức chính phủ xếp đặt chương trình buổi họp, cứ 

tranh luận cả đêm, hoặc gây cản trở bằng hình thức khác các hoạt động của hành pháp. 

Khác với chính thể đại nghị, với những mong ước có mô hình nhà nước khác hẳn 

với chính thể đại nghị, mà Anh quốc làm đại diện, nhà nước Mỹ quốc không áp dụng 

nguyên tắc phân quyền mềm dẻo mà phải cứng rắn. Lập pháp và hành pháp không có 

sự phối hợp với nhau trong việc thực hiện các chức năng khác nhau mình.  Lập pháp 

cũng do dân bầu ra, hành pháp mà đại diện là Tổng thóng cũng do dân bầu ra, với 

những cách thức bầu và ứng cử khác nhau. Cách thức bầu cử và ứng cử khác nhau cho 

quyền hạn và trách nhiệm khác nhau. Nhưng cũng với sự ảnh hưởng của đảng phái 

chính trị gần tương tự như của chế độ đại nghị. Người ta gọi chế độ tổng thống là chế 

độ đại nghị ở hành lang.  

Cho dù không được quy định trong hiến pháp nhưng các đảng phái có một vị trí 

quan trọng thực sự trong đời sống chính trị của các quốc gia tư sản. Có ý nghĩa rất lớn 

trong việc kiểm tra, đối trọng với đảng cầm quyền, nhất là trọng việc kiềm chế sự thái 

quá, sự quá lạm dụng quyền lực của đảng cầm quyền. Vị trí đó gọi là đối lập có trách 

nhiệm, tìm ra sự khiếm khuyến của đảng cầm quyền.    

Đối tượng cần phải điều chỉnh thứ 2 sau sự phân quyền là các quy định về nhân 

quyền/quyền con người. Quy định nhân quyền trong Hiến pháp Mỹ - đạo luật tối cao 

thành văn đầu tiên với hiệu lực lâu nhất cho đến hiện nay trên thế giới có một lịch sử 

tranh luận rất hào hùng, khi 55 người tại Hội nghị lập hiến chia làm 2 phe ngang ngửa 

nhau giữa việc có hay không có nhân quyền trong bản văn Hiến pháp. Cuối cùng một 

cuộc đại thỏa hiệp được hình thành: Hiến pháp có cả phân quyền và có cả nhân quyền. 

Mặc dù ở phe không chấp nhận nhân quyền trong nội dung của Hiến pháp, nhưng J. 

Madison đã cố gắng soạn thảo 20 điều khoản phục vụ cho việc sửa đổi Hiến pháp vừa 

mới được thông qua. 10 điều khoản đầu tiên của Ông đã được Quốc hội chấp nhận. 

Đấy là Nhân quyền của nước Mỹ. Các điều khoản này rất được mọi người đời nay 

kính nể vì nội dung quá sắc sảo của chúng. 2/3 tổng số các điều nhân quyền này là bảo 

vệ nghi can và bị cáo. Đây là một trong những cơ sở cho việc hình thành nhân quyền 

của Liên Hợp quốc. Điều tu chính thứ 9 quy định, những điều được liệt kê trong Hiến 

pháp không làm giảm đi giá trị của những quyền không được liệt kê, nhằm mục đích 

phá tan những nghi ngờ của phe chống đối, vì họ lo ngại rằng khó có thể liệt kê hết các 

quyền con người trong một bản Hiến pháp. Cộng với cống hiến là tác giả của bản dự 

thảo mô hình chính quyền liên bang của bang Virginia, cơ sở hình thành ra chế độ tổng 

thống cộng hòa hiện nay, nên Ông được mệnh danh là Cha đẻ (Father) của Hiến pháp 

Hoa kỳ. Đến nay thế giới có 2 mô hình quy định nhân quyền trong Hiến pháp: i. Quy 
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định luôn trong phần chính văn của Hiến pháp; ii. Quy định trong một bản văn riêng, 

gọi là phụ văn của Hiến pháp kèm theo Hiến pháp.     

Các quyền này phải được thể hiện một cách bình đẳng ở mọi lĩnh vực: Chính trị, 

dân sự, xã hội, kinh tế. Việc không thừa nhận quyền của con người nào đó, là lẽ đương 

nhiên của việc tước đoạt quyền của những người đó. Và điều ngược lại, việc chỉ thừa 

nhận quyền của một tầng lớp nào đó, trong bất kể một lĩnh vực nào dân sự, chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội… cũng ngang bằng với sự tước đoạt quyền của những khác 

trong các  lĩnh vực tương ứng. 

Mặc dù khác nhau nhưng giữa các nhà nước có điểm chung là mục tiêu bảo vệ 

nhân quyền của nhà nước. Hiến pháp phải quy định nhân quyền như là mục tiêu hướng 

đến của nhà nước. Việc phân quyền, không những có tác dụng hun đúc chuyên môn 

lẫn niềm tự hào, mà còn tạo ra có chế kiểm soát để phòng chống lạm quyền của mỗi cơ 

quan nhà nước được tạo ra. Nhưng với hoạt động của các đảng phái chính trị sự phân 

quyền giữa lập pháp và hành pháp theo tư tưởng của học thuyết phân quyền không còn 

có ý nghĩa trên thực tế. Có chăng sự phân quyền chỉ còn lại là sự phân quyền giữa 

đảng cầm quyền và đảng đối lập và nhất là sự đảm bảo cho tư pháp độc lập.  

2. Hiến pháp Việt Nam – những vấn đề cần phải đổi mới để tạo ra cơ sở 

phát triển 

Hiến pháp 1946 là Hiến pháp dân chủ nhân dân, khẳng định độc lập dân tộc và 

chủ quyền nhân dân, phản ánh rất rõ tư tưởng xây dựng một chính quyền mạnh mẽ 

sáng suốt thuộc về nhân dân, khẳng định khối đại đoàn kết toàn dân không phân biệt nòi 

giống, gái trai, giàu nghèo, tôn giáo và giai cấp, bảo đảm các quyền tự do cho nhân dân. 

Ý nghĩa của bản Hiến pháp đầu tiên này vẫn nghiêng về việc phục vụ cho công cuộc xây 

dựng một nhà nước độc lập có chủ quyền hơn là đảm bảo quyền của người dân. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở Miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ ở Miền Nam, Hiến pháp 1959 ra đời phản ánh quá 

trình chuyển đổi từ nền dân chủ nhân dân sang nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Có thể 

nói rằng bản Hiến pháp này bắt đầu thể chế hóa con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội – 

Hiến pháp thời kỳ đầu chủ nghĩa xã hội. Với mục đích khẳng định thể chế chính trị 

của chế độ xã hội chủ nghĩa, nên mục tiêu bảo vệ quyền con người không được xác 

định rõ trong Hiến pháp. Cũng tương tự như vậy, khi nước nhà thống nhất, quyết tâm 

tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội đã được thể hiện trong bản Hiến pháp 1980 - bản Hiến 

pháp chuyên chính vô sản, bị ảnh hưởng rất lớn từ mô hình Hiến pháp của Liên Xô cũ 

trên cả phương diện nội dung và hình thức, xây dựng một chế độ chính trị dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản hơn là vấn đề đảm bảo quyền con người.  

Trước bối cảnh đó, khác với các nước Liên Xô và Đông Âu với chủ trương xóa 
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bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, quay lại xây dựng chế độ chính trị tư bản chủ nghĩa, Việt 

Nam vẫn kiên trì thực hiện chủ trương đổi mới chậm chắc trong chính trị và mạnh mẽ 

trong kinh tế. Hiến pháp 1992 đã thể chế hóa chủ trương đó, được gọi là Hiến pháp xã 

hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới. Hiến pháp 1992 cùng với những chính sách đổi 

mới của Đảng đã tạo ra động lực để nâng cao dân chủ, góp phần giải quyết khủng 

hoảng, thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển. Những nền tảng cơ bản của Hiến 

pháp này được duy trì cho đến bây giờ, với một vài sửa đổi, bổ sung năm 2001 nhằm 

thể chế hóa chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chính sách 

hội nhập vào thế giới toàn cầu. 

Đặc điểm nền tảng của tư tưởng hiến pháp xã hội chủ nghĩa là sự phủ nhận học 

thuyết phân quyền trong việc tổ chức nhà nước. Thay vào đó, tư tưởng tập quyền xã 

hội chủ nghĩa. Hiến pháp 1992 có nhiều đổi mới, trong đó có việc thừa nhận những 

nhân tố hợp lý của học thuyết phân quyền khi thừa nhận quyền lực nhà nước là thống 

nhất, có sự phân công, phối hợp của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các 

quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mặc dù vậy, nhận thức tập quyền vẫn còn có 

nhiều ảnh hưởng đến việc tổ chức nhà Việt Nam hiện nay, trong đó Quốc hội là cơ 

quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề 

quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao các cơ quan nhà nước.  

Nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là nền tảng tiếp theo của Hiến 

pháp Việt Nam. Việc tổ chức quyền lực nhà nước luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản - Đảng của liên minh giai cấp công nhân, nông dân, tri thức, được tổ 

chức dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với sự 

ghi nhận tại Điều 4 Hiến pháp, mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước là mối quan hệ 

quyền lực chính trị đặc thù ở Nhà nước Việt Nam khi so sánh với các thể chế chính trị 

của các nước khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng bầu 

cử ở Việt Nam chưa được phát huy đúng vị trí vai trò của nó trong việc tạo nên sự 

chính danh của quyền lực nhà nước. Không những thế sự lãnh đạo toàn diện của Đảng 

Cộng sản còn được thể hiện bằng cả một một hệ thống các cơ quan của Đảng từ trung 

ương đến địa phương, làm cho tính chính danh của các cơ quan nhà nước bị giảm đi 

một cách đáng kể.   

Các Hiến pháp Việt Nam có đối tượng điều chỉnh rộng không chỉ quy định về 

chế độ chính trị, mà còn về các chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. 

Hiến pháp có nhiều quy định mang tính cương lĩnh trên các mặt khác nhau của đời 

sống xã hội. Những đặc thù về hình thức như trên của Hiến pháp là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi Hiến pháp nhiều lần ở Việt Nam.  

Hiến pháp thời đổi mới là Hiến pháp phải chỉnh lại các nhận thức không còn phù 

hợp với những điều kiện kinh tế - xã hội của thời đại. Đây là dịp thể hiện sự quay lại 
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nhận thức phổ biến của loài người về Hiến pháp và Chủ nghĩa Hiến pháp. Việc đổi 

mới được bắt đầu bằng quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 

1986, sau những sự kiện diễn ra sự khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội của các nước 

thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu. Một trong những nguyên nhân 

cơ bản dẫn đến công cuộc đổi mới hay còn được gọi là công cuộc chuyển đổi, bắt đầu 

bằng đổi mới tư duy. Không ít quy định của Hiến pháp thể hiện những tư duy cũ của 

nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, kế hoạch hóa là cơ sở cho những khủng hoảng 

kinh tế xã hội thời bấy giờ. 

Mặc dù Việt Nam không phải thuộc hệ thống nghị viện, nhưng về cơ bản các dấu 

ấn của  hình thức tổ chức nhà nước Việt Nam tương đối giống các dấu ấn của nhà 

nước đại nghị. Đó là Quốc hội của nhà nước Việt Nam cũng được quy định là cơ quan 

quyền lực tối cao, và nhất là quy định: Chính phủ - cơ quan hành pháp do Quốc hội 

thành lập và phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội Việt Nam. Nhưng sự khác biệt giữa 

hai chế độ chính trị ở đây là: Anh quốc có chế độ lưỡng đảng, có đảng cầm quyền và 

có đảng đối lập, sự kiểm soát quyền lực hành pháp thực chất do đảng đối lập thực hiện. 

Ở Việt Nam là chế độ độc đảng, một đảng cầm quyền, không có đảng đối lập, nên 

thiếu một hình thức hữu hiệu thực hiện công cuộc kiểm soát quyền lực nhà nước.  

Đảng cầm quyền và Nhà nước CHXHCN Việt Nam bước đầu đã nhận thức được 

phần nào sự thiếu hụt này bằng cách tăng cường việc tham gia của thành phần không 

phải đảng viên Đảng Cộng sản là các đại biểu Quốc hội và HĐND, nhưng với số 

lượng quá ít không đến 1 hoặc 2 %, nên ý nghĩa quyết định của lực lượng này là không 

có. Chuyển đổi ở Việt Nam cần phải có giải pháp cho việc giải quyết vấn đề này.   

Hiến pháp 1992 là Hiến pháp thời đổi mới đầu tiên được Quốc hội khoá VII 

thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992. Về cơ cấu chương điều khoản của Hiến pháp 

1992 không thay đổi so với của năm 1980, nhưng về mặt nội dung có một số thay đổi. 

Đó là những quy định thể hiện nhận thức mới của Việt Nam thời mở cửa. Trước hết đó 

là việc Hiến pháp thời mở cửa không quy định rõ bản chất chuyên chính vô sản của 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản chất đó được thể hiện qua quy 

định “nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.”Đây là một trong những 

thành công lớn về nhận thức về bản chất nhà nước Việt Nam thời đổi mới làm giảm đi 

tính giai cấp, và tăng cường tính xã hội của nhà nước Việt Nam. Thứ hai là việc lần 

đầu tiên trong Hiến pháp Việt Nam thừa nhận những hạt nhân hợp lý của học thuyết 

phân chia quyền lực bằng cách phân công, phân nhiệm rạch ròi giữa lập pháp, hành 

pháp và tư pháp. Thứ ba là dần dần từ bỏ những quy định thể hiện cơ chế tập trung, kế 

hoạch, bao cấp của những nhận thức cũ. Thứ tư, mặc dù là đổi mới toàn diện, nhưng 

hiến pháp vẫn phải đảm sự ổn định chế độ chính trị. Đây là một đặc điểm đặc biệt của 

công cuộc đổi mới, mở cửa của nhà nước Việt Nam từ từ không đột biến. Đó là một sự 
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đổi mới chậm chắc về chính trị, mà nội dung biểu hiện của chúng là: Chính thể Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản vẫn được giữ nguyên 

trong các quy định của Hiến pháp 1992. 

Sau hơn 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới nhận thức của Đảng và Nhà nước 

cũng như của nhân dân ta về vị trí vai trò của nhà nước trong điều kiện mới của nền 

kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện hơn cũng cần phải khẳng định trong đạo luật 

căn bản của quốc gia. Chẳng hạn như vấn đề chức năng, sứ mệnh, vai trò xã hội của 

Nhà nước được sinh ra không phải để làm thay xã hội, để quản lý xã hội, mà là để thực 

hiện dịch vụ công, hướng dẫn khơi nguồn cho tiềm năng của xã hội được bộc lộ được 

phát huy, tạo ra hành lang cho xã hội hoạt động và phát triển.1  Điểm khác căn bản ở 

Hiến pháp sửa đổi năm 2001 là sự khẳng định việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa. Điều 2 - điều nói về bản chất Nhà nước Việt Nam, quy định: "Nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

dân, do dân, vì dân."  

Với các nền tảng được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992, Việt Nam đã đạt 

được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các phương diện chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội; tuy nhiên nổi bật nhất là về kinh tế. Mặc dù vậy, bắt đầu từ 

cuối thập kỷ 2000, sự phát triển kinh tế của Việt Nam đã dần chậm lại. Điều này có 

nguyên nhân từ một loạt bất cập về thể chế vốn tồn tại từ lâu mà chưa được giải quyết, 

liên quan đến các vấn đề về quản lý nhà nước, mô hình phát triển kinh tế và cả chế độ 

chính trị. Hậu quả là tình trạng quan liêu, tham nhũng trở nên nghiêm trọng, kinh tế 

khủng hoảng, thiếu tính cạnh tranh, người dân bất bình, suy giảm lòng tin với nhà nước.  

Trong bối cảnh kể trên, Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi để phù hợp và thể 

chế hóa những định hướng, mục tiêu mới trong Cương lĩnh năm 2011 và các văn kiện 

khác của Đại hội Đảng lần thứ XI, cụ thể là để:…"bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh 

tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân 

dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm 

tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ 

đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.”2 

Trên cơ sở các mục tiêu cơ bản trên, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được xác 

định cần phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản: i. Tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những 

nội dung cơ bản có tính bản chất của chế độ mà đã được quy định trong Hiến pháp 

năm 1992, cụ thể là về phát huy dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân, bảo 

đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 

                                                 
1 Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, sđd, tr. 28.   
2 Xem Tờ trình số 194/TTr-UBDTSĐHP ngày 19/10/2012 về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tr. 1. 



14 

XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân; ii. Thể chế hóa những quan điểm, chủ trương lớn được nêu 

trong Cương lĩnh năm 2011 và các văn kiện khác của Đảng; iii. Hoàn thiện kỹ thuật 

lập hiến, bảo đảm để Hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản, có tính ổn định, lâu dài.1  

Hiến pháp năm 2013 đã có một số thay đổi về kỹ thuật lập hiến (kết cấu và cách 

thức diễn đạt) theo hướng ngắn gọn, xúc tích, chặt chẽ hơn so với Hiến pháp năm 1992, 

với mục tiêu bảo đảm “… đúng tầm là đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.”2 Lần 

đầu tiên Lời Nói đầu khẳng định “Nhân dân Việt Nam xây dựng và thi hành Hiến 

pháp, thể hiện rõ hơn tư tưởng về chủ quyền thuộc về nhân dân.  

Cũng như trước đây, chương đầu tiên của Hiến pháp Việt Nam mang nhiều dấu 

tích của Hiến pháp các nước XHCN quy định về chế độ chính trị, tức là chế độ nhà 

nước. Hiến pháp năm 2013  không những tiếp tục khẳng định bản chất của chế độ nhà 

nước XHCN đã được xác định từ Hiến pháp năm 1992, mà còn  bổ sung từ “kiểm 

soát” vào nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước. Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến 

Việt Nam các thiết chế thực hiện các quyền lập pháp. hành pháp và tư pháp được quy 

định rõ ràng cho Quốc hội, Chính phủ và Tòa án.   

Chương II Hiến pháp mới được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục 

lại Chương V (Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân) của Hiến pháp năm 1992. 

Ngoài việc chuyển vị trí từ thứ 5 lên thứ 2, tên chương cũng được điều chỉnh thành 

“Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, “khẳng định giá trị, vai 

trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp”3. Lần đầu tiên 

trong lịch sử lập hiến Việt Nam vấn đề quyền con người các nhà soạn thảo Hiến pháp 

nêu ra một cách trang trọng theo các quy định của Tuyên ngôn Nhân quyền và các 

Công ước về quyền con người của Liên Hợp quốc.  

Một điểm mới quan trọng khác là Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định về một 

số thiết chế hiến định độc lập, bao gồm Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà 

nước. Đáng tiếc là Hội đồng Hiến pháp – thiết chế được kỳ vọng và cổ vũ mạnh mẽ 

bởi các chuyên gia luật học, như một sự bổ sung cần thiết cho cơ chế kiểm soát quyền 

lực trong bộ máy nhà nước hiện có quá nhiều lỗ hổng của Việt Nam – đã bị bỏ ra khỏi 

dự thảo vào sát thời điểm được thông qua.4 Có một số nguyên nhân dẫn đến hậu quả 

                                                 
1 Tài liệu trên, tr. 2. 
2Xem Ðoàn thư ký kỳ họp, Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa 

đổi), tài liệu kèm theo Ðề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (21/10-

30/11/2013). 
3 Xem Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tài liệu đã dẫn, tr. 3. 
4 Quy định về Hội đồng Hiến pháp vẫn còn được nêu trong Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi 

Hiến pháp năm 1992 ngày 5/01/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, cũng như trong Dự 

thảo 3 (Dự thảo được tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của nhân dân để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 
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này, trong đó có sự e ngại về sự xung đột thẩm quyền của Hội đồng Hiến pháp với các 

cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và sự hạn chế của thiết chế này khi cơ quan bảo 

hiến được thành lập.  

Chủ nghĩa Hiến pháp khác với không có chủ nghĩa Hiến pháp cơ bản ở chỗ Hiến 

pháp phải được thi hành. Điều khác căn bản của Hiến pháp trong chủ nghĩa Hiến pháp 

là các quy định của Hiến pháp phải được áp dụng trên thực tế. Trước khi là đạo luật cơ 

bản, hiến pháp phải là một đạo luật. Với tư cách là đạo luật, hiến pháp phải được tổ chức 

thực thi, mà đã là thực thi thì bên cạnh những hành vi thực hiện đúng, cũng có những 

hành vi thực thi sai, không khác nào việc thực thi các đạo luật bình thường khác. 

Với tư cách là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý tối cao nên việc thi hành và 

việc vi phạm cũng đặc biệt: Trước hết, chủ thể thi hành Hiến pháp là đặc biệt so với 

chủ thể thi hành các đạo luật bình thường khác. Điểm khác căn bản của Hiến pháp với 

các đạo luật khác ở chỗ chủ thể thi hành Hiến pháp là quan chức, mà không phải là 

công dân. Đó là các cơ quan, tổ chức nắm quyền lực nhà nước. Cơ quan, tổ chức 

quyền lực nhà nước càng có nhiều quyền lực bao nhiêu, càng phải có trách nhiệm phải 

thi hành hiến pháp bấy nhiêu. Bên cạnh việc thi hành là khả năng vi phạm. Đó là Nghị 

viện/Quốc hội, cơ quan thực hiện quyền lập pháp. Đó là Chính phủ, cơ quan thực hiện 

quyền hành pháp. Đó là các cơ quan Đảng cầm quyền thông qua các hoạt động của lập 

pháp và hành pháp. Đó là các cơ quan chính quyền địa phương.  

Thứ đến là mức độ nguy hại của các hành vi vi phạm Hiến pháp, chúng gây hậu 

quả rất lớn, đến nhiều người và thậm chí nguy hại cho nhiều thế hệ, cản trở sự phát 

triển của quốc gia, các hành vi vi phạm này thường ở tầm chủ trương chính sách. 

Cuối cùng, những hành vi vi phạm này rất khó phát hiện và rất khó xử lý. Cho 

đến nay, mặc dù đã có gần 200 nước có Hiến pháp, nhưng chỉ mới có dưới 10% số nhà 

nước có tòa án chuyên xử việc vi phạm hiến pháp của các cơ quan và quan chức nhà 

nước vi phạm. Thực tiễn cho thấy có hai loại hành vi vi phạm Hiến pháp: i. Hành vi 

hành động vi hiến là hành vi của chủ thể thực hiện hành động trái với các quy định 

Hiến pháp, hoặc không phù hợp với Hiến pháp. Đó có thể là hành vi của cơ quan ban 

hành văn bản pháp luật không phù hợp hoặc trái với Hiến pháp; hành vi của một cơ 

quan, tổ chức, cá nhân vi phạm thẩm quyền (lạm quyền) mà Hiến pháp trao cho; hoặc 

hành vi của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào nhân danh nhà nước ngăn cản hoặc 

hạn chế việc thực hiện quyền và tự do hợp pháp của cá nhân người dân theo quy định 

của Hiến pháp. ii. Hành vi không hành động vi hiến là hành vi không thực hiện thẩm 

quyền và nghĩa vụ đã được Hiến pháp quy định. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Hiến 

pháp giao thẩm quyền, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời những thẩm 

quyền và nghĩa vụ đó thì sẽ bị coi là vi phạm Hiến pháp không hành động 

(unconstitutional omission). 

                                                                                                                                                         
5, Quốc hội khoá XIII, ngày 17/5/2013 và được công bố công khai trên trang duthaoonline của Văn 

phòng Quốc hội). 
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Trong khi đó nhà nước pháp quyền lại gắn chặt chẽ với một xã hội dân sự. Việt 

Nam có 5 bản Hiến pháp, nội dung của các bản Hiến pháp này về cơ bản không khác 

gì với phương Tây. Nhưng đi vào cụ thể có những điểm khác. Cái khác căn bản ở đây 

là Việt Nam có Hiến pháp nhưng chưa có tinh thần của Chủ nghĩa Hiến pháp. Sự xuất 

hiện của Hiến pháp thành văn, cũng những tư tưởng về Hiến pháp ít nhiều đã khẳng 

định tính giới hạn quyền lực nhà nước đã xuất hiện, nhưng không là căn bản. Nói một 

cách chuẩn xác là Việt Nam vẫn ít có Chủ nghĩa Hiến pháp. Điều khẳng định trên có 

thể chứng minh một cách dễ dàng qua nội dung các quy định Hiến pháp, cũng thông 

qua thực tế thực thi các quy định của Hiến pháp. Một khi những tiêu chí đòi hỏi của 

chính bản Hiến pháp chưa thể hiện được những yêu cầu của Hiến pháp trong Chủ 

nghĩa Hiến pháp thì lẽ đương nhiên rất khó thực hiện Chủ nghĩa Hiến pháp. 

Khẩu hiệu: Toàn Đảng, toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp 

luật. Khẩu hiệu này là một trong những khẩu hiệu rất phổ biến ở Việt Nam, cũng như 

ở nhiều nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây. Nhưng xét dưới giác độ lý 

luận và pháp lý thì câu khẩu hiệu trên không đúng một cách hoàn hảo. Bởi vì Hiến 

pháp với tư cách là đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý tối cao được làm ra, được 

thông qua không phải cho nhân dân thực hiện. Người thực hiện chính, chủ thể thực 

hiện chính là các cơ quan nhà nước thông qua các quan chức của Nhà nước. Cơ quan 

nhà nước, cá nhân trong thành phần các cơ quan nhà nước càng cao bao nhiêu thì càng 

phải có trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp bấy nhiêu. Những năm gần đây thuật ngữ 

“nhà nước pháp quyền” được nhắc đi, nhắc lại rất nhiều lần, nhưng ngược lại thuật 

ngữ “Chủ nghĩa Hiến pháp” chưa một lần nào được xuất hiện trong các văn kiện chính 

thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng rất tiếc rằng, theo tinh thần các quy 

định của Hiến pháp, mọi người dân, mọi chủ thể trong xã hội đều có trách nhiệm thi 

hành Hiến pháp. Theo quy tắc của nguyên tắc tập trung, sức nặng của việc tuân thủ các 

quy định của Hiến pháp được dồn xuống dưới. 

Những người dân bình thường không có khả năng vi phạm Hiến pháp. Một khi 

Hiến pháp được thi hành nghiêm chỉnh, thì người dân chỉ được lợi mà thôi, không có 

điều ngược lại. Bởi lẽ, đối tượng điều chỉnh ở nghĩa hẹp nhất của Hiến pháp là giới 

hạn quyền lực nhà nước. Điều này cũng là dễ hiểu, vì bản thân sự hiện diện của một 

bản Hiến pháp thành văn và sự đòi hỏi việc tuân thủ bản hiến pháp này đã bao hàm sự 

giới hạn quyền lực nhà nước. Cũng như những đạo luật khác, sự hiện diện của nó đã 

đòi hỏi một sự tuân thủ. Nếu không có sự tuân thủ thì cũng chẳng cần đến việc chuẩn 

bị, việc thảo luận, rồi thông qua chúng. 

Khác với các đạo luật thông thường khác, chủ thể phải có trách nhiệm thực 

hiện Hiến pháp là các quan chức nhà nước, mà không phải mọi công dân.“Trong 

tất cả mọi thời đại, các nhà lãnh đạo trong một nền dân chủ hợp hiến hành động 
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trong phạm vi mà pháp quyền quy định và chế ước quyền lực của họ”1. Càng có 

nhiều thẩm quyền bao nhiêu, càng phải có trách nhiệm thi hành Hiến pháp bấy nhiêu. 

Luật Hiến pháp là luật điều chỉnh lĩnh vực chính trị, chỉ có những người có chức có 

quyền mới có những hoạt động, hành vi chính trị. Mọi hành vi có liên quan và trong 

lĩnh vực chính trị đều phải chịu sự điều chỉnh của Hiến pháp. Trong quá trình thực 

thi, cũng như trong các lĩnh vực khác, thường có sự vi phạm. Khả năng vi phạm nằm 

ngay trong phạm vi trách nhiệm phải thi hành của các quan chức nhà nước.   

Trong khi đó, quan chức nhà nước cũng là những con người, mà không phải là 

thiên thần. Bên cạnh những người có đức tính vị tha, hoàn hảo, còn có những cá nhân 

nắm quyền lực nhưng ích kỷ, cố chấp, tham lam.“Quyền lực có xu hướng dẫn tới đồi 

bại, quyền lực tuyệt đối thì có xu hướng đồi bại tuyệt đối.”2 Khi tiếp cận với quyền lực 

nhà nước, con người thường có xu hướng lạm quyền, lộng quyền, do vậy, phải kìm chế 

bản tính này khi họ có quyền lực nhà nước. Đó là lý do cho sự ra đời của Hiến 

pháp. Từ chỗ quyền lực nhà nước thuộc về nhà Vua - không bị bất cứ một ràng buộc 

nào - đến chỗ có một bản hiến pháp thành văn quy định sự hạn chế quyền lực nhà nước 

là cả một bước tiến dài của nhân loại.   

Nằm trong khu vực chậm phát triển Việt Nam, mặc dù có Hiến pháp, nhưng lại ít 

chú trọng đến việc thực thi Hiến pháp. Việc nghiên cứu, phân tích các hành vi vi phạm 

Hiến pháp chưa được đặt ra một cách đúng mức. Không những thế, từ lâu nay, trong 

nhận thức còn không ít người lầm tưởng rằng, Hiến pháp cũng giống như các đạo luật 

thường khác, được ban hành ra chỉ để cho người dân thực hiện. Nhận thức phổ biến 

này được minh chứng bằng biểu hiện của câu khẩu hiệu nói trên: Toàn Đảng, toàn dân 

nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật.  

Bên cạnh đó, lâu nay, từ các giới chức cho đến người dân đều có một nhận thức 

không đúng khi cho rằng, Hiến pháp là đạo luật tối cao, chỉ tập trung quy định những 

nguyên tắc chung, mà muốn cho những quy định chung này được thực hiện, cần phải 

có sự cụ thể hoá bằng các đạo luật. Trong khi đó, các hành vi vi hiến không phải là 

không có, hoạt động bảo hiến ở Việt Nam chỉ được hiểu và quy định ở nghĩa rộng, bao 

gồm các hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước cấp trên đối với các cơ nhà 

nước cấp dưới và cho đến tận hành vi tuân thủ Hiến pháp của các công dân. Cuối 

cùng, Hiến pháp giao cho Quốc hội được quyền giám sát tối cao đối với các hoạt động 

tuân thủ Hiến pháp của mọi cơ quan nhà nước. Đây cũng là một điều phi lý, vì chính 

Quốc hội mới là chủ thể tiềm tàng khả năng nhất cho việc vi phạm Hiến pháp. Thứ đến 

là các cơ quan hành pháp, mà đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ, trong danh sách các 

chủ thể tiềm tàng khả năng vi phạm Hiến pháp. 

                                                 
1 Xem: Principles of The Rule of Law, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Chương trình thông tin Quốc tế, 2004 
2 Huân tước Acton, người Anh 
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Chủ thể và loại hình vi phạm Hiến pháp. Khác với những đạo luật bình thường 

khác, sự vi phạm các quy định của Hiến pháp chỉ do những chủ thể nắm quyền lực nhà 

nước, càng cao bao nhiêu càng có khả năng vi phạm Hiến pháp bấy nhiêu. Khả năng vi 

phạm Hiến pháp nằm ngay trong trách nhiệm phải thi hành Hiến pháp. Chính quyền 

không phải là những thiên thần bao giờ cũng đúng. Họ có hai việc cần phải làm song 

song với nhau theo cách nói của J. Madisson: một là Chính phủ phải quản lý được 

người dân, hai là Chính phủ phải quản lý được chính bản thân mình1. Việc vi phạm 

Hiến pháp nếu có, trước hết phải kể đến cơ quan Quốc hội - lập pháp, Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội, Chính phủ - hành pháp; cơ quan Chính phủ - bộ và các cơ quan ngang bộ 

và cơ quan Tòa án - tư pháp. Người dân chỉ có thể vi phạm luật và pháp luật, mà 

không có cơ hội cho việc vi phạm Hiến pháp.  Một hành vi giết người, tức là hành vi 

xâm phạm đến quy định của Bộ luật Hình sự do Quốc hội - lập pháp ban hành, nhưng 

sẽ không xâm phạm tới các mối quan hệ được quy định trọng Hiến pháp. Đó là hành vi 

vi phạm pháp luật - vi pháp, chứ không phải là hành vi vi hiến.  

Hoạt động bảo hiến, hay cụ thể hơn ở nghĩa hẹp là hoạt động tài phán Hiến pháp, 

phần nhiều tập trung vào hoạt động lập pháp của Quốc hội, tức là hoạt động ban hành 

các văn bản luật mâu thuẫn với Hiến pháp. Đáng tiếc rằng, Hiến pháp trước đây và 

hiện nay của Việt Nam lại giao nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ Hiến pháp cho rất 

nhiều chủ thể: Từ Ủy ban nhân dân cấp cơ sở cho đến cấp cuối cùng cao nhất và nặng 

nề nhất - là Quốc hội.  Hiến pháp năm 1992 quy định rất nhiều điều khoản buộc phải 

có sự ban hành luật để thực thi, nhưng cho đến nay - sau gần 20 năm bản Hiến pháp có 

hiệu lực - những văn luật phải ban hành vẫn còn đang dự thảo. Hiến pháp năm 2013 

cũng diễn ra một tình trạng tương tự. 

Trong hoạt động hành pháp, không tuân thủ Hiến pháp được biểu hiện dưới hai 

hình thức chủ yếu: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật có nội dung trái 

với Hiến pháp về các quyền cơ bản của người dân; và việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

không đúng nguyên tắc Hiến pháp, không đúng chức năng, thẩm quyền đã được Hiến 

pháp quy định. 

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của người dân là những quyền 

hiến định và luật định. Điều này có nghĩa là, chỉ có Hiến pháp và luật được quyền quy 

định về vấn đề này. Trong khi đó, nhiều nghị định của Chính phủ quy định về điều 

kiện kinh doanh kèm theo. Vì lẽ đó đã xảy ra tình trạng có quá nhiều “giấy phép con”, 

và nhiều chính sách thuế,… được ra đời chỉ căn cứ vào các quy định của Chính phủ và 

các Bộ. Cũng như nhiều Hiến pháp của các quốc gia khác trên thế giới: Người dân có 

                                                 
1 The Federalists papers, No 51 
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quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự và nhân phẩm; Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân 

dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội 

quả tang; Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật; Nghiêm cấm mọi hình thức 

truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân  phẩm của người dân; Không ai bị coi là 

có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp 

luật… Nhưng trên thực tế, việc bắt người trước, xét xử sau vẫn còn là phổ biến.  

Kết luận 

Với các lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của thời kỳ đổi mới nhất kể từ khi công 

cuộc đổi mới được phát động năm 1986 cùng với việc tạo ra các bản Hiến pháp ngày 

càng hoàn thiện hơn, càng ngày càng nhận thấy sự thay đổi nhận thức về Hiến pháp, về 

Chủ nghĩa Hiến pháp. Nhưng qua các quy định của Hiến pháp và tinh thần của Hiến 

pháp mới vẫn toát lên nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm của nhân dân trong việc 

phải thông qua Hiến pháp, đồng thời mục tiêu cũng chưa được rõ là phải bảo vệ nhân 

quyền. Mặc dù với bản sửa đổi cuối cùng thuật ngữ “Nhân dân” được chuyển từ việc 

viết thường thành viết hoa, nhưng Nhân dân chỉ được dừng ở việc góp ý như dự thảo 

luật thường khác và nhất là trách nhiệm thi hành Hiến pháp và khả năng vi phạm Hiến 

pháp vẫn được quy định như trước đây nặng về phía Nhân dân, mà không thấy trách 

nhiệm thi hành Hiến pháp và vi phạm nặng về phía các cơ quan nhà nước.  Với tinh thần 

này có lẽ cũng chẳng còn bao lâu Việt Nam lại cần một cuộc sửa đổi Hiến pháp khác 

sau cỡ khoảng 10 đến 15 năm thực hiện.  
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ, 

PHÁP QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA HIẾN PHÁP 

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác giả của Bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, 

khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Không những là người khai sinh ra nhà nước kiểu 

mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đứng đầu nhà nước Việt Nam kiểu mới 

trong 24 năm đầu tiên. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước dân chủ, pháp quyền và 

chủ nghĩa Hiến pháp của người không những thể hiện qua các bài viết, các lời phát 

biểu mà còn thể hiện thông qua công việc cụ thể hàng ngày của người. Bài viết của tác 

giả, lần đầu tiên trong khoa học pháp lý Việt Nam sẽ nghiên cứu kết hơp ba tư tưởng 

có sự gắn kết chặt chẽ với nhau về nhà nước dân chủ, pháp quyền và chủ nghĩa Hiến 

pháp của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ, pháp quyền, chủ nghĩa Hiến pháp 

1. Tư tưởng  nhà nước dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh  là người biết tiếp thu những tinh hoa văn hóa phương 

Đông và phương Tây, từ thời kỳ  cổ đai đến thời kỳ hiện đại vì vậy tư tưởng của người 

về nhà nước dân chủ rất hiện đại đồng thời cũng rất giản dị dể hiểu:  “Nước ta là nước 

dân chủ. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách 

nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến , kiến quốc là công việc của dân. Nói tóm lại, 

quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” . Người thấy, tất cả sức mạnh của chính 

quyền là ở nhân dân theo phương châm: “Dể trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn 

lần dân liệu cũng xong”. Đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ bao gồm cả ba vấn 

đề: dân quyền, dân sinh và dân trí. Quan điểm dân chủ của người là quan điểm dân chủ 

thiết thực, cụ thể. Người viết: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết 

đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng  không làm gì. Dân chỉ biết giá trị của tự do, độc 

lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Cần phải thực hiện ngay: 

- Làm cho dân có ăn 

- Làm cho dân có mặc 

- Làm cho dân có chỗ ở 

- Làm cho dân có học hành” . 

Đối với một nhà nước của dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Chính phủ 

phải là người phục vụ nhân dân, người đã viết: Chính phủ dân chủ cộng hòa là gì? Là 
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đầy tớ trung thành của nhân dân từ Chủ tịch nước đến chủ tịch làng. Dân là chủ thì 

Chính phủ là đầy tớ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. 

Những người trong công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, 

kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hư hại, biến thành sâu mọt của dân… Cán bộ phải tôn 

kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Phải làm cho dân tin, dân 

phục, dân yêu.”. Tư tưởng nhà nước dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể 

hiện  ở quan điểm lý luận, nó còn thể hiện sinh động bằng cả cuộc đời hoạt động cách 

mạng toàn tâm , toàn lực vì nước, vì dân của mình. Về điều này, nhiều  nhiều nhà 

nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến câu nói của người: “Tôi chỉ có 

một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta 

được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng được học hành. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, 

tôi chỉ theo đuổi một mục đích là làm cho ích quốc, lợi dân.”. Theo Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, nhà nước của dân, do dân và vì dân thì quân đội, hay công an, trước hết là phải 

bảo vệ nhân dân.  Trong bài nói chuyện với Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 10 chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cần phải điều tra, nghiên cứu kỹ càng, cẩn thận. Dùng 

nhục hình là đã man, chỉ có bọn phong kiến, đế quốc mới dùng nhục hình. Tục ngữ có 

câu: “có gan ăn cướp, có gan chịu đòn”. Những tên đại gian ác, có khi đánh mấy 

chúng cũng không thú, có chứng cứ đầy đủ, rõ ràng thì chúng phải nhận tội. Còn người 

thường khi bị đánh đau, chịu không nổi mà họ nhận bừa, khai bậy, đưa công an đến 

chỗ sai lầm. Cho nên ta phải kiên quyết bỏ nhục hình.”  

Cũng như trước đây Khổng tử nói: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” 

(quyền lợi trước hết là của dân, sau nữa là xã tắc, rồi mới đến quyền lợi của vua), Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã tuân theo cái trật tự lợi ích trước hết là của dân ấy khi căn dặn: 

“Nhiệm vụ của công an là phải bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ 

chính quyền”. 

Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất giản dị và trong 

sáng. Người không bao giờ chấp nhận những tư tưởng rối rắm và giáo điều. Với 

người: “xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là 

chủ nghĩa xã hội”.  Người tự đặt câu hỏi: “Chủ nghĩa xã hội là gì?” và người trả lời: 

“Là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do”. Chủ nghĩa xã hội là làm cho 

mọi người dân ấm no, hạnh phúc và học hành tiến bộ”. “Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi 

người, mọi dân tộc được ấm no hạnh phúc và con cháu chúng ta ngày càng sung 

sướng” . Người nói một cách tóm tắt, dể hiểu với tất cả mọi người: “Chủ nghĩa xã hội 

trước hết làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công 

ăn, việc làm. Được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. “Chủ nghĩa xã hội là làm sao 

cho dân giàu , nước mạnh”. 

Để chống lại chủ nghĩa giáo điều- tiếp nhận mô hình chủ nghĩa xã hội một cách 
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máy móc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, ta không thể giống Liên Xô vì ta có tập quán 

khác, có lịch sử, địa lý khác. Ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội . 

2. Tư tưởng pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho xây dựng chế độ pháp quyền 

và nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, là người phương Đông Bác Hồ của 

chúng ta không bị tư tưởng pháp quyền “rule of law”  mê hoặc. Học thuyết cai trị của 

người của người phương Đông khi thì “ “rule of law”, khi thì “ rule of man” hoặc “ 

rule of morality”  nhưng xu hướng chung là kết hợp cả pháp trị, nhân trị, đức trị, lễ trị. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là  

sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo của Giê-Su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái 

cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp duy vật biện chứng, chủ 

nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó là thích hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, 

Giê- Su, Mác, Tôn Dật Tiên  chẳng có ưu điểm chung đó sao. Họ đều muốn mưu hạnh 

phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội.  Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, 

nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ sẽ sống chung với nhau rất hoàn mỹ như những 

người bạn chung thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy.” .  

 Là người biết kết hợp các tinh hoa văn hóa của nhân loại nên Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vừa là người chủ trương xây dựng chế độ pháp quyền vừa luôn đề cao các quy 

tắc đạo đức trong giáo dục và quản lý xã hội. Về  chủ trương xây dựng chế độ pháp 

quyền, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3/9/1945, Hồ Chủ tịch đã đề 

ra sáu nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ. Một trong những nhiệm vụ cấp bách đó là 

xây dựng Hiến pháp. Người viết: “ Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế 

cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có 

Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng các quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có 

một bản Hiến pháp dân chủ” . Ngày 20/9/1945, Chính phủ lâm thời ra sắc lệnh thành 

lập Ban dự thảo Hiến pháp gồm 7 người do Hồ Chủ tịch đứng đầu. Tháng 11/1945, 

Ban dự thảo đã hoàn thành công việc và bản dự thảo đã công bố cho toàn dân thảo 

luận. Hàng triệu người Việt Nam đã hăng hái tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự 

thảo hiến pháp chứa đựng mơ ước bao đời của nhân dân Việt Nam về độc lập và tự do. 

Ngày 2/3/1946 Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày về bản dự thảo Hiến pháp. Trên 

cơ sở đó Quốc hội Khóa I ( Kỳ họp thứ nhất) đã thành lập Ban dự thảo hiến pháp gồm 

11 người, đại diện của nhiều  tổ chức, đảng phái khác nhau  do Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đứng đầu. Ban dự thảo có nhiệm vụ tổng kết các ý kiến khác nhau của nhân dân đóng 

góp và xây dựng bản dự thảo cuối cùng trình Quốc hội xem xét và thông qua. Ngày 

28/10/1946 tại nhà hát lớn Hà Nội, Kỳ họp thứ hai của Quốc hội Khóa I đã  khai mạc. 

Ngày 9/11/1946, sau hơn mười ngày làm việc khẩn trương Quốc hội  đã thông qua bản 

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với 240 phiếu thuận, hai 
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phiếu chống. Vào thời điểm Quốc hội thông qua Hiến pháp, thực dân Pháp phản bội 

các hiệp định đã ký kết với chính phủ ta. Chúng không ngừng khiêu khích và tấn công 

chúng ta bằng vũ lực, hòng lập lại ách thống trị của chúng ở Việt Nam. Trước tình 

hình đó, trong phiên họp ngày 9/11/1946, sau khi tuyên bố Hiến pháp đã trở thành 

chính thức, Quốc hội ra Nghị quyết giao nhiệm vụ cho Ban thường trực Quốc hội và 

Chính phủ ban bố và thi hành Hiến pháp 1946 khi có điều kiện thuận lợi. Theo Nghị 

quyết của Quốc hội, trong điều kiện chưa thi hành được Hiến pháp thì  Chính phủ phải 

dựa vào những nguyên tắc đã quy định trong Hiến pháp để ban hành các sắc luật. 

Ngày 19/12/1946, mười ngày sau khi thông qua Hiến pháp, cuộc kháng chiến toàn 

quốc bùng nổ. Do hoàn cảnh chiến tranh mà  Hiến pháp 1946 không được chính thức 

công bố, việc tổ chức tổng tuyển cử bầu Nghị viện không thực hiện được. Tuy nhiên 

Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Ban thường vụ Quốc 

hội luôn dựa vào tinh thần và nội dung Hiến pháp 1946 để điều hành mọi hoạt động 

của đất nước.  Đứng trên quan điểm xây dựng chế độ pháp quyền, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh thể hiện sự nghiêm khắc đối với người vi phạm pháp luật bất kỳ người đó ở 

cương vị nào.  Để thi hành pháp luật, người có thái độ dứt khoát với việc xử lý những 

sâu mọt đục khoét của dân. Mặc dù rất đau lòng nhưng người đã đặt bút ký  duyệt bản 

án tử hình Cục trưởng Cục quân nhu Trần Dụ Châu, kẻ đã hà lạm công quỹ dành cho 

quân đội để ăn chơi sa đọa. Người đã từng nói trước Quốc hội Khóa I (nhân việc Bộ 

trưởng kinh tế Chính phủ liên hiệp kháng chiến Chu Bá Phượng, đại biểu của Việt 

Nam quốc dân đảng, lợi dụng đi công tác để buôn lậu vàng): “Chính phủ hiện thời đã  

cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ, từ Hồ Chí Minh  đến những người 

làm việc ở các Ủy ban đông lắm, phức tạp lắm. Dù sao Chính phủ đã hết sức làm 

gương và nếu làm gương không xong, thì sẽ dung pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. 

Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết”. 

Bên cạnh đề cao pháp quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn ai hết hiểu đầy đủ và sâu 

sắc nhất những giá trị đạo đức và phong tục tập quán của người phương Đông trong 

cai trị xã hội. Về đức trị, Nho giáo cho rằng có năm mối quan hệ rường cột trong xã 

hội: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn hữu là những mối quan hệ mà bất kỳ 

người nào cũng không tránh khỏi. Giữ được tốt năm mối quan hệ đó thì xã hội hòa 

mục, gia đình yên vui. Vua Minh Mạng hàng năm vào tháng tư ban hành “ Huấn điều” 

đến tận thôn xã, trong đó ngũ luân được định nghĩa ngắn gọn như sau: “ Đạo làm 

người không có gì cốt yếu bằng làm cho luân lý được trong sáng: Vua tôi có nghĩa, cha 

con có tình thân, vợ chồng có riêng biệt, anh em có thứ bậc, bạn bè có tin cậy, ấy là 

năm điều luân lý quan trọng của người ta. Vua Tự Đức cũng đặt ra phương châm trị 

nước là : “Kính thiên, pháp tổ, cần chính, ái dân, thân hiền” . 

Nói về tầm quan trọng của luân lý đạo đức trong việc trị nước, nhà cách mạng 
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Phan Đình Phùng đã viết: “Nước ta nghìn năm lại đây, đất không rộng, binh không 

mạnh, của không nhiều, cái chỗ dựa để dựng nước chỉ là ở nơi luân thường, vua tôi, 

cha con mà thôi”. Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ nổi tiếng cũng đã từng viết: “Hai chữ 

cương thường giằng cả nước, một câu trung nghĩa dựng nên nhà”. Đạo đức đối với 

mọi người là yếu tố quan trọng nhất nên đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết: “Chữ tâm 

kia mới bằng ba chữ tài”. Đạo đức của người đứng đầu nhà nước lại càng quan trọng 

hơn, bởi đạo đức của người đó ảnh hưởng đến đạo đức của hàng chục,  hàng trăm triệu 

người: “ Vua phải đức độ, gương mẫu thì quan mới liêm,dân mới sống, nhược bằng 

vua muốn lấy gỗ thì bề tôi phá rừng, vua muốn lấy cá thì bề tôi tát cạn ao ngòi, vua đa 

dục thì quan không thanh liêm” (Nam sơn Tùng thoại của Nguyễn Đức Đạt) . Suốt 

“cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son” của mình, Hồ Chủ tịch luôn là tấm gương đạo 

đức cần, kiệm, liêm chính, chí công , vô tư. Người luôn luôn “tiên thiên hạ, chi ưu, nhi 

ưu, hậu thiên hạ chi lạc, nhi lạc” ( lo thì lo trước mọi người, vui thì vui sau mọi người). 

Người còn là tấm gương sáng về việc tự học, kể cả khi đã ngoài 70 tuổi. Trong buổi nói 

chuyện với những đảng viên hoạt động lâu năm, ngày 9/12/1961, người nói: “Tôi năm 

nay đã 71 tuổi, ngày nào tôi cũng phải học, việc lớn, việc nhỏ tôi phải tham gia. Công 

việc cứ tiến mãi, không học thì theo không kịp, công việc nó sẽ gạt lại mình phía sau”.  

 Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời nói và việc làm luôn đi đôi với nhau. Người 

luôn luôn thống nhất trong lời nói và hành động nên ai cũng cảm thấy gần gũi và quý 

mến người. 

Quán triệt tư tưởng  của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh việc nghiên cứu 

phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác, chúng ta cần mạnh dạn hơn trong việc 

nghiên cứu các tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đó là con đường giúp chúng ta tránh 

được bệnh giáo điều, bệnh nhập khẩu máy móc pháp luật nước ngoài, bệnh chủ quan 

duy ý chí . Học tập tư tưởng “nước lấy dân làm gốc”  của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

chúng ta phải nhận thức, quán triệt sâu sắc hơn nữa  để có thể khắc phục các căn bệnh 

quan liệu hách dịch, coi thường hoặc thiếu sự tin tưởng vào nhân dân. Cần phải có 

nhiều cuộc “ Hội nghị Diên Hồng” lấy ý kiến nhân dân. Cần hoàn thiện luật trưng cầu 

dân ý  và triển khai trưng cầu dân ý trong pham vi cả nước và pham vi địa phương về 

những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, môi trường, an ninh quốc gia, bảo vệ 

biển Đông và lãnh thổ quốc gia. Học tập việc kết hợp đức trị và pháp trị của người cần 

phải đề cao hơn nữa giá trị đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức của nhà 

nước. Cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục các quy tắc đạo đức truyền thống và lên 

án những hành vi phi đạo đức truyền thống trong học đường và ngoài xã hội. Nhà 

nước kết hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần xây dựng 

những chuẩn mực của con người trong xã hội mới.  Nhà nước cần tôn vinh, phong tặng 

các danh hiệu cao quý cho các công dân đã nêu những tấm gương sáng về đạo đức 
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trong sáng trong xã hội. Các danh hiệu anh hùng lao động, huân chương lao động, 

huân chương quân công, huân chương sao vàng nên dành cho những công dân bình 

thường đã có những cống hiến xứng đáng cho xã hội, không nên chỉ ưu tiên dành cho 

những người có chức vụ cao trong xã hội. 

3. Chủ nghĩa hiến pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Ngay từ năm  1919, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã gửi yêu sách của nhân 

dân An Nam cho Hội nghị Vessailles của, các nước Đồng Minh trong đó đã thể hiện rõ 

tư tưởng lập hiến của mình: “ Bảy xin Hiến pháp ban hành, trăm điều phải có thần linh 

pháp quyền” . Sau khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930) Nguyễn Ái 

Quốc có điều kiện phát triển tư tưởng lập hiến của mình. Trong các nhiệm vụ mà Hội 

nghị Trung ương tháng 11/1940 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, đề ra nhiệm vụ thứ ba là 

ban bố Hiến pháp dân chủ, tuyên bố những quyền tự do dân chủ cho nhân dân, tự do 

ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp . Sau 27 năm nung nấu tư 

tưởng của mình, sau khi giành được độc lập cho dân tộc, Nguyễn Ái Quốc trở thành 

Chủ tịch nước, người mới thể hiện tư tưởng của mình thành  sự thật. Tư tưởng của 

người thể hiện trong Hiến pháp 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước nhà.   Tư tưởng lập 

hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong bản Hiến pháp đã kết tinh được tinh 

hoa văn hóa của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ tìm đường 

cứu nước người đã đi khắp năm châu bốn biển, người đã sống, làm việc. hoạt động 

cách mạng  ở Mỹ, Pháp ,Anh, Nga, Trung Quốc và người  đã thông thạo ở mức độ 

khác nhau tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung và khi làm Trưởng ban soạn 

thảo Hiến pháp 1946 với các luật sư được đào tạo bởi các giáo sư Pháp, Mỹ, Anh, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và các nhà  lập hiến lúc đó chắc chắn đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng 

Hiến pháp Mỹ năm 1787,các Hiến pháp của Pháp năm 1791, 1793,  1848, 1852, 1875, 

1946 (ngày 19/4/1946).  Chủ nghĩa Hiến pháp  trên thế giới  hiện nay có nhiều học giả 

khác nhau, quan điểm khác nhau nhưng có điểm chung là  hệ thống lý luận về  giới 

hạn quyền lực của chính quyền nhằm chống lại sự độc quyền, chuyên chế, bảo vệ các 

quyền con người, quyền công dân bằng Hiến pháp đạo luật cơ bản của nhà nước . Chủ 

nghĩa Hiến pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong Hiến pháp 1946 với ba 

nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp thể hiện ở lời nói đầu của Hiến pháp: 

- Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo; 

- Đảm bảo các quyền tự do dân chủ; 

- Xây dựng chính quyền, mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân 

Ba nguyên tắc trên đây của bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta cho đến nay vẫn 

hoàn toàn đúng và chắc rằng còn đúng trong nhiều thế kỷ sau. 

 Toàn bộ 7 chương của Hiến pháp 1946 được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cơ 

bản  nói trên. Chính ba nguyên tắc này  tạo nên thế kiềng ba chân vững chắc của Hiến 
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pháp năm 1946. Vì chủ tịch Hồ Chí Minh  là trưởng ban soạn thảo Hiến pháp, có thể 

coi đây là tư tưởng tam nguyên ( ba nguyên tắc) của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Xây dựng trên nguyên tắc đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái trai, 

giai cấp, tôn giáo, Điều 1 của Hiến pháp năm 1946 viết: “Nước Việt Nam là một nước 

dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là thuộc về toàn thể nhân dân Việt 

Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Quy định 

trên đây đã đáp ứng mong mỏi của mọi người dân Việt Nam yêu nước. Trong cuộc đấu 

tranh giành độc lập cho dân tộc, không những có sự tham gia của giai cấp công nhân, 

nông dân, trí thức, binh lính mà còn có sự tham gia của những người xuất thân từ từng 

lớp tư sản, địa chủ. Trong những ngày đầu tiên của nhà nước dân chủ, ngân khố quốc 

gia còn trống rỗng, hàng nghìn người Việt Nam đã quyên góp tài sản ủng hộ Chính 

phủ cách mạng lâm thời trong đó có các nhà tư sản dân tộc như Trịnh Văn Bô đã đóng 

góp cho cách mạng hàng nghìn lạng vàng. Cho đến nay nguyên tắc đoàn kết toàn dân 

vẫn được coi là nguyên tắc hàng đầu trong chính sách đối nội của Đảng và Nhà nước 

ta. Đoàn kết toàn dân tạo ra sức mạnh giúp chúng ta đánh thắng  hai đế quốc lớn nhất 

đã xâm lược nước ta là Pháp và Mỹ. Đoàn kết toàn dân là truyền thống quý báu của 

dân tộc Việt Nam. Hội nghị Diên Hồng và khẩu hiệu “Sát thát”(diệt quân Nguyên) với 

sự đồng lòng của các vị bô lão, đoàn kết quân dân chúng ta đã đánh thắng giặc 

Nguyên. Trong “Đại cáo bình Ngô” Nguyễn Trãi, người anh hung dân tộc đã từng viết:  

“Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cành trúc, ngon cờ phấp phới 

Tướng sĩ một lòng phụ tử,hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Sức mạnh đoàn 

kết dân tộc là vĩ đại, không lực thù địch nào có thể đánh bại được. 

Với nguyên tắc: “Đảm bảo các quyền tự do dân chủ” , Hiến pháp năm 1946 rất 

chú trọng đến chế định: “Quyền lợi và nghĩa vụ của công dân” nên đã xếp nó vào vị trí 

chương 2. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt nam công dân Việt Nam được đảm bảo các 

quyền tự do dân chủ. Điều 10 Hiến pháp năm 1946 quy định công dân Việt Nam có 

quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự 

do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp 

thể hiện tư tưởng dân chủ rộng rãi. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, quyền bình 

đẳng mọi công dân trước pháp luật được ghi nhận ( Điều 6, 7) và cũng lần đầu tiên 

trong lịch sử dân tộc phụ nữ ngang quyền với nam giới trên mọi phương diện. Với bản 

Hiến pháp đầu tiên của nước ta, công dân Việt Nam được hưởng quyền bầu cử, ứng 

cử, nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu do mình bầu ra nếu họ không tỏ ra xứng đáng 

với danh hiệu đó. Khác với Hiến pháp nước Nga Xô viết năm 1918, nơi mà mọi tài sản 

tư hữu của giai cấp địa chủ tư sản bị quốc hữu hóa, Hiến pháp 1946 (Điều 12) của Việt 

Nam bảo vệ quyền tư hữu tài sản, trong đó có đất đai cho mọi công dân Việt Nam. 

Với nguyên tắc thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân, hình 
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thức nhà nước theo Hiến pháp năm 1946 có nhiều nét độc đáo, đáng chú ý. Khác với 

Hiến pháp năm 1959, đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng, Hiến pháp  năm 1946 quy 

định Chủ tịch nước đứng đầu Chính phủ. Thành phần Chính phủ gồm có Chủ tịch 

nước, Phó Chủ tịch nước và Nội các. Nội các có Thủ tướng, các Bộ trưởng, thứ 

trưởng, có thể có Phó thủ tướng (Điều 44). Như vậy, theo Hiến pháp đầu tiên của nhà 

nước ta, Chủ tịch nước vừa đứng đầu Nhà nước vừa đứng đầu Chính phủ. Đây chính là 

mô hình hành pháp mạnh mà Hiến pháp Hoa Kỳ 1787 đã tạo ra. Vấn đề giám sát 

quyền lực giữa hành pháp và lập pháp được đặt ra khi Hiến pháp quy định Chủ tịch 

nước có quyền yêu cầu Nghị viện thảo luận lại dự luật mà Nghị viện đã thông qua. 

Theo quy định tại Điều 31, những dự luật đã được Nghị viện biểu quyết Chủ tịch nước 

ban bố chậm nhất là 10 hôm sau khi nhận được thông tri. Nhưng trong hạn ấy, Chủ 

tịch nước có quyền yêu cầu Nghị viện thảo luận lại. Những dự luật đem ra thảo luận 

lại, nếu vẫn được Nghị viện ưng chuẩn thì bắt buộc Chủ tịch nước phải ban bố. Để xây 

dựng một chính quyền mạnh mẽ sáng suốt, cơ quan hành pháp cao nhất phải có tính 

độc lập nhất định vì vậy Hiến pháp năm 1946 chỉ quy định Chính phủ là cơ quan hành 

chính cao mà không quy định nó là cơ quan chấp hành của Quốc hội như các Hiến 

pháp sau này. Chủ tịch nước vừa là người đứng đầu nhà nước và đứng đầu chính phủ 

nên phải chọn một người có uy tín cao. Theo Điều 45 Hiến pháp 1946, Chủ tịch nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa chọn trong Nghị viện nhân dân và phải được hai ba tổng 

số Nghị viên bỏ phiếu thuận. Nếu bỏ lần đầu mà không đủ số phiếu ấy thì lần thứ nhì 

sẽ theo đa số tương đối. Chủ tịch nước có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bầu lại. 

Quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp 1946 được xác định trong Điều 49 rất 

rộng rãi: thay mặt cho nước; giữ quyền tổng chỉ huy quân đội toàn quốc, chỉ định hoặc 

cách chức tướng soái trong lục quân, hải quân, không quân; ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ 

tướng, nhân viên Nội các và nhân viên cao cấp thuộc các cơ quan Chính phủ; chủ tọa 

Hội đồng Chính phủ; ban bố các đạo luật mà Nghị viện quyết nghị; thưởng huy 

chương và các bằng cấp danh dự; đặc xá; ký hiệp ước với các nước; phái đại biểu Việt 

Nam đến nước ngoài và tiếp nhận đại biểu ngoại giao của các nước; cùng với Ban 

thường vụ quyết định tuyên chiến hay đình chiến khi cần thiết mà  Nghị viện không 

họp được.  Để đảm bảo tính độc lập của tư pháp, Hiến pháp 1946 quy định khi xét xử 

các thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can 

thiệp (Điều 69). 

Trên thế giới có tư tưởng lập hiến, chủ nghĩa lập hiến  ảnh hưởng đến nhiều nền 

lập hiến trên thế giới như thuyết phân quyền của John Loke và Charles Luis 

Montesquyeu, Thuyết chủ quyền tối cao thuộc về Nghị viện của  Dicey, Thuyết ngũ 

quyền phân lập của Tôn Trung Sơn, Thuyết về Hiến pháp chuyên chính vô sản của 

Mác- Lênin, Thuyết phân chia quyền lực rạch ròi của các nhà lập hiến Mỹ Tomac 
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Jefferson, Alexander Hamilton, James Madison… Đóng góp không nhỏ vào tư tưởng 

tập hiến và chủ nghĩa lập hiến của nhân loại là tư tưởng lập hiến, chủ nghĩa lập hiến 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ba nguyên tắc đúng đắn, tạo nên chân lý sáng ngời của 

bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Chúng ta có thể gọi chủ nghĩa hiến pháp tam 

nguyên của người là chủ nghĩa hiến pháp Hồ Chí Minh./. 
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LUẬT HÀNH CHÍNH TOÀN CẦU – KHÁI NIỆM BAN ĐẦU 

VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUAN NIỆM PHÁP LUẬT TRUYỀN THỐNG 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Toàn cầu hoá dẫn đến những thay đổi cả về lý thuyết và thực tiễn pháp 

luật. Một khái niệm mới ra đời – Luật hành chính toàn cầu, dù dựa trên nhiều cơ sở lý 

luận trước đó tuy nhiên cũng mang lại những thay đổi nhất định trong quan niệm 

truyền thống về pháp luật. 

Từ khoá: Pháp luật, luật hành chính, luật hành chính toàn cầu 

Toàn cầu hoá dẫn đến những thay đổi cả về lý thuyết và thực tiễn pháp luật. Một 

khái niệm mới ra đời – Luật hành chính toàn cầu – dù còn nhiều tranh luận đặt ra 

nhưng qua đó có thể thấy một điều không thể phủ nhận là những chuyển biến của pháp 

luật trước thời kỳ mới. 

1. Khái niệm  

Toàn cầu hoá định hình bằng sự hội nhập của các nền kinh tế toàn cầu, thoạt đầu 

chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và hiện nay diễn ra trên mọi lĩnh vực 

khác nhau của đời sống xã hội. Hội nhập và giao lưu thương mại, xã hội thông tin .v.v. 

tất cả những yếu tố đó tạo nên sức mạnh của toàn cầu hoá. Ảnh hưởng của toàn cầu 

hoá rất mạnh mẽ, ngay cả trong pháp luật – và cụ thể là luật công như luật hành chính, 

cũng tiếp nhận không ít sự thay đổi – mà nổi bật trong đó là xu hướng quốc tế hoá. 

Có thể nhận thấy xu hướng xích lại gần nhau giữa luật các quốc gia cũng như 

giữa luật quốc gia với luật quốc tế. Ngay luật hành chính trong nước cũng có những 

thay đổi dưới ảnh hưởng toàn cầu hoá 

Xu hướng quốc tế hoá thể hiện: sự ràng buộc của các quy định quốc nội theo luật 

quốc tế; hoặc sự mở rộng thẩm quyền của thẩm phán hành chính đến những quan hệ 

có tính quốc tế. Nhưng xu hướng quốc tế hoá cũng thể hiện trong việc thay đổi các 

nguồn của luật hành chính và sự giảm thiểu các loại quyết định của chính phủ (tức là 

nhóm quyết định hành chính nằm ngoài phạm vi kiểm soát của toà án) 

Cụ thể là sự mở rộng nguồn tập quán, tiếp nhận hiệu lực thi hành của quyết định 

hành chính nước ngoài trên lãnh thổ quốc gia; sự soi chiếu của luật hành chính quốc 

gia tới các cấp bậc quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề của các công ty xuyên quốc gia 

(ví dụ tiếp nhận thủ tục tố tụng chuẩn due process) 

Quốc tế hoá luật hành chính thể hiện ở nhiều lĩnh vực đa dạng: có thể nói là tất cả 

các lĩnh vực của luật công đều có thể bị ảnh hưởng bởi quốc tế hoá. Ví dụ: sự xuất 

hiện các loại luật hành chính toàn cầu; luật hành chính xuyên quốc gia, Luật hành 
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chính châu Âu; sự quốc tế hoá các loại nguồn; sự quốc tế hoá các hoạt động hành 

chính; quốc tế hoá tổ tụng hành chính v.v1. 

Trong phạm vi bài viết chúng tôi đề cập đến khái niệm mới – luật hành chính 

toàn cầu – với tư cách là loại luật thoát ra ngoài phạm vi quốc gia. 

2. Bối cảnh xuất hiện luật hành chính toàn cầu 

Sự ra đời quan niệm luật hành chính toàn cầu: Quan niệm về luật hành chính toàn 

cầu phát triển từ giữa thế kỷ 19 và phát triển trong những năm 1920 -1930. Quan niệm 

này được cổ vũ bởi thực tiễn sự gia tăng các thiết chế lập quy toàn cầu – có chức năng 

quản lý các lĩnh vực như bưu chính, hàng hải, truyền thông – và đôi khi có những thẩm 

quyền không nhất thiết được trao từ các cơ uqan hành chính. Từ thực tiễn đó dẫn đến 

xuất hiện khái niệm về quản trị toàn cầu – bao gồm cả các thiết chế quốc tế, các chủ 

thể quản lý trong  nước nếu họ ra các quyết định xuyên biên giới.  

Luật hành chính toàn cầu xuất hiện trong bối cảnh toàn cầu hoá: đó là sự phát 

triển đáng kể của các thiết chế quản trị liên quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu quản trị hợp 

tác trong các lĩnh vực như an ninh, hỗ trợ phát triển và tài chính cho các nước thế giới 

thứ ba, bảo vệ môi trường, các thiết chế điều chỉnh về tài chính và tiền tệ chung, việc 

thực thi pháp luật; viễn thông; lưu thông trao đổi các dịch vụ và hàng hoá; sở hữu trí 

tuệ; điều chỉnh lao động và di cư dân số; kể cả người tị nạn. Dần dà trong bối cảnh 

hiện nay, những vấn đề này không chỉ được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật của một 

quốc gia hay những biện pháp hành chính hay pháp lý riêng rẽ. Kết quả là những thiết 

chế xuyên quốc gia về điều chỉnh hoặc về hợp tác đã được lập nên thông qua các hiệp 

ước quốc tế và những mạng lưới liên chính phủ không chính thức, và dần thay thế 

những quyết định chính thức trong phạm vi quốc gia hay quốc tế. 

Mặt khác việc thực thi và cụ thể hoá những quy tắc này được quyết định bởi các 

thiết chế hành chính xuyên quốc gia – ví dụ như các tổ chức quốc tế; các nhóm đại 

diện khôngc hính thức – mà thường xuyên thực thi các chức năng quản lý hành chính 

nhưng không chịu sự kiểm soát của một nhà nước cụ thể, của các cơ quan tư pháp 

quốc gia hay các quốc gia trong khuôn khổ một hiệp ước nào.  

Nhưng quy tắc này được thực thi trực tiếp áp dụng đến các cá nhân hay tổ chức 

thông qua một chế độ có tính toàn cầu. Ví dụ: các quy tắc được đề ra bởi các tổ chức 

tư nhân quốc tế với mục tiêu xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực; 

hoặc các tổ chức nửa công nửa tư mà cấu trúc bao gồm đại diện của các doanh nghiệp; 

đại diện đến từ các tổ chức phi chính phủ; đại diện của nhà nước; đại diện của các tổ 

chức liên quốc gia.   

                                                 
1 Gilles J. Guglielmi, L’internationalisation du droit administratif, PERSPECTIVES COMPARÉES, 

lundi 16 avril 2018, https://www.guglielmi.fr/spip.php?article341  
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Tình trạng trên dẫn đến sự thiếu hụt về trách nhiệm giải trình trong thực thi các 

nhiệm vụ ngày càng quá tải của các cơ quan thẩm quyền xuyên quốc gia và dẫn đến 

hai loại phản ứng: thứ nhất, đó là xu hướng mở rộng luật hành chính trong nước – ra 

đến mức đặt các quy tắc liên quốc gia điều chỉnh cho từng nước; thứ hai: sự phát triển 

các cơ chế mới của luật hành chính ở cấp độ toàn cầu để xử lý các quyết  định và việc 

thực thi các quyết định trong môi trường liên quốc gia.  

Chuyện gì sẽ xảy ra khi mà các chủ thể mới này ban hành các quy tắc có thể gây 

tác động bất lợi đến những quốc gia khác hoặc đến những cá nhân, tổ chức nhất định 

hoặc các quyết định này trái với các nghĩa vụ mà chính ohur phải thực thi trong khuôn 

khổ một thoả thuận quốc tế? Câu trả lời là phải tạo ra cá quy tắc và thiết chế theo đó 

các cơ quan hành chính quốc gia phải ràng buộc và bảo đảm sự tương thích trong hành 

động của chúng với các cơ chế quốc tế. Quy tắc và thiết chế này chính là luật hành 

chính toàn cầu – tức là luật hành chính liên quốc gia. Cũng nhằm mục tiêu tăng cường 

tính chính danh và hiệu quả thì một số tổ chức phi chính phủ (mà cấu thành của chúng 

không phải chỉ là các quốc gia thành viên), thậm chí là các tổ chức nửa công nửa tư 

hoặc thuần tuý tư nhân, đã bắt đầu sử dụng các quy trình thủ tục hành chính trong việc 

ban hành các quy tắc và ra quyết định. 

Khi mà các giao lưu hợp tác diễn ra liên tục và vượt ra khỏi phạm vi quốc gia thì 

cần đến sự xuất hiện của các quy tắc điều chỉnh các hoạt động đó. Nhưng các quy tắc 

cũng không đồng nhất và không luôn có tính chất áp đặt trực tiếp như pháp luật truyền 

thống. Một số thể chế thì nhằm đến việc tạo lập khuôn khổ cho hoạt động của Nhà 

nước, trong khi một số nhóm thể chế lại nhắm đến việc thiết lập các hướng dẫn cho cơ 

quan hành chính trong nước, một số khác lại tác động trực tiếp đến các tổ chức xã hội 

dân sự trong quốc gia. Một số cơ quan tự tạo ra cơ chế giải quyết riêng của mình, một 

số khác lại dựa vào các thiết chế sẵn có của quốc gia hay khu vực. Một số thể chế lập 

ra các tổ chức tư pháp hoặc á tư pháp hoặc dẫn chiếu đến các thiết chế khác, một số 

thể chế lại dựa trên các cơ chế mềm – như thoả thuận. Nhưng nhìn chung thì với các 

thể chế này thì các thiết chế truyền thống vốn dựa trên sự chấp nhận của nhà nước – ví 

dụ như các hiệp ước hay tập quán – dường như không đủ để điều chỉnh các hoạt động 

có tính toàn cầu.  

Như vậy có một không gian thể chế mới đang hình thành, khác biệt với mối quan 

hệ nội bộ trong quốc gia, vượt ra khỏi ảnh hưởng của luật quốc tế và luật hành chính 

quốc gia – người ta định nghĩa đó là luật hành chính toàn cầu. Các tổ chức quốc tế 

không chỉ còn là công cụ của các quốc gia thành viên, mà họ tự đặt ra các quy tắc và 

điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động của họ; tự điều chỉnh và tuân thủ theo các quy tắc 

của mình; tự trao quyền tham gia cho các chủ thể cả công và tư – miễn là thuộc đối 

tượng chịu sự ảnh hưởng của họ. Đó là lý do tại sao hình thành một nền hành chính 
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công toàn cầu. Cấu trúc, thủ tục và quy tắc điều chỉnh quá trình ra quyết định (mà bao 

gồm cả các yêu cầu về minh bạch, sự tham gia và kiểm soát) được áp dụng cho các 

thiết chế toàn cầu. Tất cả các yếu tố này cấu thành nên khái niệm luật hành chính toàn 

cầu. Đặc sắc của luật hành chính toàn cầu là không quá nặng về các quy định nội 

dunhg cụ thể điều chỉnh hành vi của các thiết chế toàn cầu, mà chú trọng hơn đến khả 

năng áp dụng các nguyên tắc quản trị mới như: trách nhiệm giải trình, minh bạch, sự 

tham gia, pháp quyền. 

Như vậy có thể định nghĩa Luật hành chính toàn cầu như là tổng thể các cơ chế, 

nguyên tắc, thực tiễn và các sắp xếp xã hội nhắm đến mục tiêu khích lệ hoặc gây ảnh 

hưởng đến trách nhiệm giải trình của các tổ chức hành chính quốc tế, đặc biệt bảo đảm 

cho hoạt động của chúng phù hợp với các tiêu chuẩn về minh bạch, sự tham gia, tích 

cực và hợp pháp trong việc ra quyết định; bằng việc tạo ra cơ chế khiếu nại hiệu quả 

chống lại các quy tắc hay quyết định sai của chúng. Các tổ chức hành chính toàn cầu 

bao gồm: các tổ chức liên chính phủ chính thức; các tổ chức liên chính phủ không 

chính thức; các tổ chức quốc gia nhưng có quyền hành xử theo cơ chế liên chính phủ 

hoặc quốc tế; những cơ quan lập quy nửa công – tư, những tổ chức tư nhân thực hiện 

chức năng quản trị xuyên quốc gia và có tầm quan trọng đặc biệt với xã hội. 

3. Tính chất hành chính của luật hành chính toàn cầu 

Các học giả thường lý giải tính hành chính của loại luật mới này xuất phát từ 

chức năng của các chủ thể quản lý toàn cầu: sáng tạo ra các quy tắc; ra phán quyết bắt 

buộc đối với những xung đột lợi ích; ra các quyết định; quản lý theo quy tắc hoặc hành 

chính. Luật quốc nội thường coi là hoạt động hành chính những gì thuộc về hoạt động 

của Nhà nước mà không phải là lập pháp và tư pháp – dẫu cho ranh giới giữa chúng 

cũng không luôn rõ ràng. Vượt lên trên phạm vi của một nhà nước thì điều này cũng 

tương tự ở phạm vi toàn cầu1.  

- Thứ nhất: Các thiết chế quốc tế tham gia vào “quản trị toàn cầu” đã thực hiện 

các chức năng có tính chất hành chính: chúng tổ chức ở các cấp dưới mình những cuộc 

họp ngoại giao, ký kết các thoả thuận; nhưng nhìn tổng thể thì chúng chủ yếu thực thi 

việc quản lsy các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội thông qua việc ra quyết định 

hoặc ban hành các quy tắc chuyên môn.  

- Thứ hai: Về ý thức thì ta thường hay phân biệt hoạt động hành chính với hoạt 

động lập pháp (mà ở tầm toàn cầu thì đó là việc làm các điều ước quốc tế); và hoạt 

động tư pháp (ở tầm toàn cầu đó là việc giải quyết các xung đột giữa các quốc gia hoắc 

các chủ thể toàn cầu). Cũng như vậy thì hoạt động hành chính bao gồm cùng lúc cả 

tính chất lập pháp và tư pháp: đó là việc soạn thảo các quy tắc để áp dụng cho các cấp 

                                                 
1 Benedict Kingsbury, Megan Donaldson, Global Administrative Law Oxford Public International 

Law (http://opil.ouplaw.com). (c) Oxford University Press, 2015. All Rights Reserved. Subscriber: 

New York University; date: 06 September 2016. 
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trực thuộc; bao gồm cả các quyết định không chính thức được đưa ra khi thực thi chức 

năng giám sát và thực thi các quy tắc quốc tế. Như vậy có thể hiểu là hoạt động hành 

chính toàn cầu bao gồm việc tạo lập ra các quy tắc, ban hành các phán quyết và các 

quyết định khác (không phải là ký kết các điều ước quốc tế hoặc giải quyét các tranh 

chấp giữa các bên chủ thể luật quốc tế).   

Tuy nhiên luật hành chính toàn cầu cũng không hoàn toàn giống hay có thể sử 

dụng các nguồn hay cách thức điều chỉnh của luật hành chính quốc gia. Câu hỏi đặt ra 

là trong mối quan hệ giữa Luật hành chính toàn cầu và luật hành chính quốc gia, liệu 

có thể vận dụng luật hành chính quốc gia trong xây dựng luật hành chính toàn cầu. 

Luật hành chính quốc gia dù có nhiều thay đổi trong những năm gần đây nhưng 

hầu như đều tập trung quanh trục cột: quản lý hành chính, ra mệnh lệnh, kiểm soát, các 

quy tắc và quyết định ràng buộc các chủ thể tư nhân – được ban hành từ các cơ quan 

hành chính. Trong luật hành chính toàn cầu thì không tồn tại mô hình đó: chỉ bao gồm 

các thiết chế hành chính có thẩm quyền ban hành các mệnh lệnh, nhưng không phải là 

các quy tắc ràng buộc cưỡg chế; hoặc bao gồm các mạng lưới quản lý hoặc các thoả 

thuận hợp tác liên chính phủ với quy trình ra quyết định một cách không chính thức. 

Bởi vậy  khó khăn để nhận biết liệu thoả thuận nào có thể trở thành đối tượng khởi 

kiện hoặc có thể áp dụng quyền tham gia, hoặc loại hoạt động nào nên được công khai 

để khiếu kiện trong trường hợp không có công cụ hay quyếu định ràng buộc. 

Để giải quyết những vấn đề này có thể hình dung đến việc lập ra thiết chế quản lý 

hành chính mang tính ràng buộc và cưỡng chế ở tầm toàn cầu – nhưng như vậy cần sự 

uỷ quyền cho các thiết chế toàn cầu quan trọng. Hiện nay trong khuôn khổ của nền 

quản lý phi tập trung thì có thể giảm thiểu bất cập này vì các đòi hỏi của luật hành 

chính toàn cầu có thể được áp đặt cho các thiết. chế hành chính nội bộ (quốc gia). 

Việc phân bổ trách nhiệm rõ ràng trong từng quyết định hành chính là điều quan 

trọng đối với luật hành chính quốc nội, tbởi nó giúp làm rõ trách nhiệm giải trình của 

các cơ quan hành chính riêng biệt. Nhưng ở tầm quốc tế thì do tính chất hợp tác thường 

xuyên của các chính phủ đa dạng nên rất khó xác lập một trách nhiệm rõ ràng như vậy. 

Trên thực tế thì các quyết định thường được trao cho các thực thể quốc gia, nước ngoài 

hay quốc tế, và bởi những lý do thích hợp thì các chủ thể này thường hành động cùng 

nhau. Tình trạng tương tự này có thể gặp trong khuôn khổ Liên minh châu Âu. 

Mặt khác trong phạm vi quốc gia thì các chủ thể tư cũng có thể thực thi chức 

năng lập quy và điều chỉnh nhưng trên cơ sở sự uỷ quyền của các tổ chức công và tất 

cả cá tổ chức công quyền – dù hành chính hay lập pháp – đều có quyền can thiệp để 

kiểm soát hoặc sửa đổi các hoạt động quản lý tư. Ở cấp độ quốc tế thì có tình trạng là 

các tổ chức tư nhân dù đảm nhiệm những nhiệm vụ rất quan trọng nhưng lại không có 

sự điều chỉnh hay kiểm soát của những thiết chế công hiệu quả. Bởi vậy trách nhiệm 

giải trình của các tổ chức tư thường khó thực thi. Các tổ chức tư – ví dụ như ISO hoặc 
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các liên đoàn thể thao đã tự ban hành các quy trình về trách nhiệm giải trình nhằm cải 

thiện tính hợp pháp và hiệu quả trong hoạt động của mình. 

Bởi vậy luật hành chính nội bộ rất khó để chuyển hoá hay áp dụng cho luật hành 

chính toàn cầu. Chỉ có thể tìm kiếm những thành tố nhất định của luật hành chính quốc 

gia và xem xét áp dụng cho luật hành chính toàn . Ngược lại thì những thử nghiệm của 

luật hành chính toàn cầu lại rất hữu hiệu cho luật hành chính quốc gia, bởi vì ngày 

càng có nhiều vấn đề cơ bản của luật hành chính toàn cầu lại xuất hiện trong khuôn 

khổ quốc gia. 

4. Ý nghĩa của luật hành chính toàn cầu 

Việc quan niệm các thiết chế toàn cầu như là thiết chế hành chính cho phép 

chúng ta chuyển tải nhiều mối quan tâm về tính chính danh của các thiết chế quốc tế 

một cách chuẩn xác và có trọng tâm hơn. Cách tiếp cận này cũng cho phép tránh được 

các quan niệm chung chung không xác định về tính thiếu dân chủ trong các thiết chế 

này. Quan niệm luật hành chính toàn cầu cũng cho phép chuyển sự chú ý của các tác 

giả sang các cơ chế thực thi trách nhiệm giải trình trong quá trình ra quyết định trong 

luật hành chính quốc gia, nhưng cũng không tách rừoi với các quy trình dân chủ cổ 

điển như bầu cử, giám sát của nghị viện hay tổng thống. Điều này cũng cho thấy các 

quy trình thủ tục về tham gia hay khiếu naị vốn tồn tại trong khuôn khổ luật hành 

chính quốc gia, đang thiếu hụt ở tầm toàn cầu, và sự cần thiết phải xây dựng các quy 

trình và khiếu nại đó. 

Vai trò của luật hành chính toàn cầu thể hiện trên 3 khía cạnh: 

- Thứ nhất: Trách nhiệm giải trình của các thiết chế hành chính toàn cầu: cụ thể 

đó là trách nhiệm giải trình nội bộ - tập trung vào việc giải trình của các cơ quan hành 

chính cấp dowis trước các cơ chế trung tâm như lập pháp, hành pháp – mà cơ bản là 

thông qua sự bảo đảm tính hợp pháp trong hoạt động hành chính. Quan niệm này nhấn 

mạnh tới việc tổ chức, chính sách và sự toàn vẹn của mô hình, hơn là đi vào các nội 

dungc ụ thể - điều này tạo nên một mô hình tiềm năng cho một trật tự quốc tế. 

- Thứ hai: Cũng có quan niệm cho rằng luật hành chính toàn cầu có vai trò lớn 

trong việc bảo vệ các quyền của các cá nhân và các tổ chức xã hội (khôngc hỉ các quốc 

gia)– mà chủ yếu thông qua việc tạo lập cơ chế cho các chủ thể này tham gia vào quy 

trình ra quyết định và thực hiện các khiếu nại giám sát tính hợp pháp của quyết định.  

- Thứ ba: Quan niệm khác cho rằng luật hành chính toàn cầu có vai trò lớn trong 

thúc đẩy dân chủ.  Đó chính là cơ chế giải trình của cơ quan hành chính, việc thúc đẩy 

sự tham gia của các chủ thể bên ngoài v.v. và từ đó tăng cường dân chủ.  

5. Các chủ thể của luật hành chính toàn cầu 

Theo các học giả Benedict Kingsbury, Megan Donaldson thì có 5 phương cách 

của điều chỉnh quản trị toàn cầu: 1) quản trị bởi các tổ chức quốc tế chính thức; 2) 
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quản trị dựa trên hành động chung của các mạng lưới xuyên quốc gia do các chủ thể 

thẩm quyền của từng quốc gia xác lập nên thông qua các thoả thuận hợp tác; 3) quản lý 

được thực hiện bởi các chủ thể quốc gia dựa trên cơ sở các hiệp ước, mạng lưới hay 

các hình thức hợp tác khác; 4)quản lý theo các thoả thuận hỗn hợp công – tư; 5) quản 

lý thực thi bởi các chủ thể tư nhân nhưng được trao quyền. Trên thực tế thì các hình 

thức này có thể kết hợp với nhau1. 

- Thứ nhất: Các tổ chức quốc tế - được lập nên thông qua các hiệp ước, thoả 

thuận hành chính – đó là các chủ thể cơ bản trong quản trị hành chính toàn cầu. Ví dụ 

điển hình: Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc và các uỷ ban của nó. Các cơ quan này đặt 

ra các luật bổ sung, các quyết định ràng buộc các quốc gia cụ thể dưới hình thức các 

chế tài và thậm chí nhắm đến các cá nhân trực tiếp phải chịu chế tài bằng cách lập 

danh sách các cá nhân bị coi như mối đe doạ đến hoà bình và an ninh quốc tế. Hoặc ví 

dụ: Cao uỷ Liên hiệp quốc về người tỵ nạn đã thực thi một loạt các chức năng hành 

chính khác, ví dụ như xác định tình trạng người tị nạn và quản lý các trại tị nạn ở nhiều 

quốc gia. Hoặc nhiệm vụ: đánh giá các rủi ro sức khoả toàn cầu và đưa ra các cảnh báo 

bở Tổ chức y tế thế giới; đánh giá các chính sách chống rửa tiền và đưa ra biện pháp 

trừng phạt đối với một số quốc gia vi phạm các quy tắc do Nhóm hành động tài chính 

thực hiện; việc áp đặt các quy tắc về quản trị tốt của Ngân hàng thế giới đến các nước 

đnang phát triển như là một điều kiện để được hưởng viện trợ tài chính. 

- Thứ hai: Mạng lưới xuyên quốc gia và các thoả thuận hợp tác: hình thực này 

không có các thiêys chế chính thức để ràng buộc và ra quyết định, mà lại bao gồm sự 

hợp tác không chính thức giữa các thiết chế quốc gia. Hình thức quản lý theo chiều 

ngang này có thể hoặc không thực thi trong khuôn khổ một hiệp ước. Ví dụ về Uỷ ban 

Basel là tập hợp những lãnh đạo của các ngân hàng trung ương – không theo bất kỳ 

hiệp ước nào – nhằm để họ có thể thống nhất về một số vấn đề chính sách kinh tế, ví 

dụ như yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng. Những thoả thuận kiểu này tuy không 

ràng buộc về mặt pháp lý nhưng lại có hiệu quả rất cao trong thực tiễn. Hoặc đó là áp 

lực của luật pháp WTO đối với việc thùa nhận lẫn nhau các quy tắc giữa các quốc gia 

thành viên – từ đó tạo lập sự hợp tác theo chiều ngang, bao gồm cả việc thừa nhận hiệu 

lực tự động của một số quy định của một quốc gia trong lãnh thổ quốc gia khác.  

- Thứ ba: Trong một nền quản trị phân tán, các cơ quan nội bộ đóng vai trò như 

một bộ phần của không gian quản trị toàn cầu: chúng ra các quyết định về những vấn 

đề có ảnh hưởng đến quốc gia khác hoặc đến tầm quốc tế. Đó là ví dụ về việc thực 

hiện thẩm quyền lập quy ngoài lãnh thổ, theo đó một nhà nước tìm cách điều. chỉnh 

các hoạt động nằm ở bên ngoài lãnh thổ mình. Việc này đôi khi chịu những giới hạn 

                                                 
1 Benedict Kingsbury, Megan Donaldson, Global Administrative Law Oxford Public International 

Law (http://opil.ouplaw.com). (c) Oxford University Press, 2015. All Rights Reserved. Subscriber: 

New York University; date: 06 September 2016 
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quan trọng hoặc những quy trình áp đặt bởi các thiết chế nhưu WTO ví dụ trong vụ 

Mỹ cấm vận việcnhaapj khẩu tôm hoặc các sản phẩm có tôm. Nhưng cũng có thể là 

một cơ quan hành chính quốc gia vốn không có thẩm quyền lãnh thổ bên ngoài cũng 

có thể trở thành một bộ phận của hành chính toàn cầu khi mà nó thực thi một quy chế 

quốc tế, ví dụ các cơ quan quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa dạng sinh , 

hoặc giảm phát thải khí nhà kính – chúng vốn là các cơ quan quốc gia. Trong thực tế 

thì chúng chịu trách nhiệm áp dụng các quy tắc luật môi trường quốc tế để thực hiện 

các nhiệm vụ chung, và các quyết định của chúng  được các nhà nước khác quan tâm. 

Việc thừa nhận các quy tắc và các chứng nhận giữa các cơ quan thẩm quyền quốc gia  

- chắc chắn là bằng chứng về thẩm quyền hành chính phân tán. 

- Thứ tư, đó là các cơ quan hành chính hỗn hợp nhà nước – tư nhân. Các tổ chức 

bao gồm cả các chủ thể tư nhân và nhà nước tồn tại dưới rất nhiều hình thức và có vị 

trị ngày càng quan trọng. Ví dụ: Uỷ ban Codex Aliemtarius thường ban hành các quy 

chuẩn về an toàn thực phẩm thông qua một quy trình quyết định mà các chủ thể tư 

nhân hay đại diện nhà nước cũng đều tham gia tích cực, và họ ban hành các quy chuẩn 

gần nhưu bắt buộc dựa trên Thoả thuận SPS trong khuôn khổ pháp luật WTO. Hoặc tổ 

chức điều chỉnh các địa chỉ IP – Công ty cấp các tưen miền và số trên internet 

(ICANN) vốn là tổ chức phi chính phủ nhưng cho đến nay thành phần bao gồm cả các 

đại diện chính ohur, và có quyền lực quan trọng thông qua các chi nhánh của chúng ở 

Uỷ ban tư vấn chính phủ về ICANN. 

Bởi vậy luật hành chính toàn cầu ra đời. Tuy nhiên tồn tại những khó khăn: bên 

cạnh sự tham gia của các chủ thể nhà nước vốn chịu điều chỉnh của luật công và luật 

quốc tế, còn có các chủ thể tư nhân vốn không chịu sự điều chỉnh của các luật này 

hoặc còn chịu những ràng buộc khác hẳn, ví dụ bí mật thương mại – sẽ có khả năng 

dẫn đến những khó khăn hay nhiễu loạn trong giám sát  

- Thứ năm: Nhiều chức năng điều chỉnh hành chính được thực hiện bởi các tổ 

chức tư nhân. Ví dụ Tổ chức về tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã thông qua hơn 13 000 quy 

tắc điều chỉnh các vấn đề về sản phẩm và quy trình trên khắp thế giới. Ở tầm nhỏ hơn 

thì có rất nhiều tổ chức phi chính phủ đã đưa ra các tiêu chuẩn và cơ chế chứng nhận 

cho các sản phẩm lưu thông trên toàn thế giới, như: cafe thương mại chuẩn, gỗ từ các 

khu rừng được quản lý theo chuẩn bảo vệ môi trường. Các tổ chức kinh doanh cũng đã 

đưa ra các quy tắc và cách thức quản lý trong nhiều lĩnh vực: hệ htoosng thư tín dụng 

của Hiệp hội Viễn thông tài chính Liên tiểu bang trên toàn thế giới; các tiêu chuẩn của 

Hiệp hội Lao động công bằng về sản xuất hàng may mặc, thể thao. 

Theo luật quốc gia thì các tổ chức như trên thường chỉ có tư cách là hiệp hội, chứ 

không phải là cơ quan hành chính, trừ khi chúng thực hiện một hoạt động công được 

uỷ quyền từ cơ quan nhà nước. Nhưng ở cấp độ toàn cầu, do không có các tổ chức 

công quyền quốc tế nên chúng được hưởng quyền lực và tầm quan trọng ngày càng 



38 

lớn. Hoạt động của chúng không quá khác so với các quy tắc liên quốc gia không ràng 

buộc, mà còn là hiệu quả hơn. Có thể nói là luật hành chính toàn cầu bao gồm cả các 

hoạt động của các tổ chức phi chính phủ này. Ví dụ về ISO: các quy định của nó có 

tầm ảnh hưởng quan trọng về kinh tế, và thậm chí chúng còn được sử dụng bởi các tổ 

chức như WTO trong quy trình ban hành các quyết định. Hoặc Tổ chức quốc tế về 

chống doping – một tổ chức trực thuộc Uỷ ban Olimpic thế giới đã áp dụng các quy 

định để bảo đảm một quy trình chuẩn – khi có nghi ngờ về các vận động viên sử dụng 

chất cấm – những quy định này cũng được sử dụng trong quá trình khiếu nại trước các 

tổ chức tư pháp quốc tế như Toà án thể thao.  

6. Phạm vi của luật hành chính toàn cầu 

Thứ nhất, nó bao gồm các lĩnh vực cổ điển của luật hành chính quốc tế - tức là 

các quy tắc, thủ tục và thiết chế qua đó mà các thiết chế quốc tế sử dụng để giải quyết 

các xung đột về việc làm và các vụ việc quốc tế khác. Nó cũng bao gồm các quy tắc 

luật quốc gia điều chỉnh hiệu lực pháp lý của các quyết định hành chính của một quốc 

gia khác trong trật tự pháp lý của quốc gia liên quan (như Karrl Neymeyer đã định 

nghĩa)1. Tuy nhiên cho đến nay các học giả quan niệm về Luật hành chính toàn cầu 

rộng rãi hơn, gần giống với quan niệm của Paul Negulessco – theo đó luật hành chính 

toàn cầu bao gồm “một nhánh của luật công, theo đó nghiên cứu các hiện tượng pháp 

lý tạo thành luật hành chính quốc tế, từ đó khám phá và xây dựng nên các quy tắc điều 

chỉnh và hệ thống hoá hoạt động hành chính này”. Các tác giả Benedict 

Kingsbury, Nico Krisch, Richard B. Stewart quan niêm rằng luật hành chính toàn cầu 

bao gồm tất cả các quy tắc và thủ tục nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình của của nền 

hành chính thế giới, đặc biệt bao gồm các quy tắc về cấu truc hành chính, về sự minh 

bạch, về sự tham gia trong quy trình hành chính; về những nguyên tắc ra quyết định 

một cách hợp lý, về cơ chế khiếu kiện v.v.2 

7. Nguồn của luật hành chính toàn cầu 

Đầu tiên thì nguồn của luật hành chính toàn cầu bao gồm nguồn cổ điển của công 

pháp quốc tế: các hiệp ước, tập quán, các nguyên tắc pháp lý – tuy nhiên những nguồn 

này dường như là không đủ để lý giải về nguồn gốc và thẩm quyền của các chủ thể 

đang tồn tại trong lĩnh vực này.  Các điều ước hiếm khi đề cập trực tiếp đến những vấn 

đề hành chính. Trong các điều ước, mối khi cần đề cập đến thủ tục hành chính, thường 

chỉ đề cập đến các quốc gia và thường chỉ ràng buộc các quốc gia chứ không đến các 

thiết chế quốc tế hay mạng lưới liên chính phủ của đại diện các quốc gia. Các tập quán 

                                                 
1 V. K. Neumeyer, « internationales verwaltungsrecht: Völkerrechtliche Grundlagen », op. cit., 

note 15 ; voir également G. Hoffmann, « internationales verwaltungsrecht », in Besonderes 

Verwaltungsrecht, 6th ed., I. von Münch (ed.), 1982, p. 781. 
2 L'émergence du droit administratif global, Benedict Kingsbury, Nico Krisch, Richard B. 

StewartDans Revue internationale de droit économique 2013/1-2 ((t. XXVII)), pages 37 à 58 

 

https://www.cairn.info/publications-de-Benedict-Kingsbury--104371.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Benedict-Kingsbury--104371.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Nico-Krisch--104372.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Richard%20B.-Stewart--104373.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Benedict-Kingsbury--104371.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Nico-Krisch--104372.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Richard%20B.-Stewart--104373.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Richard%20B.-Stewart--104373.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2013-1.htm
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quốc tế thường được hiểu là những xử sự hình thành từ các hành động của quốc gia và 

bởi vậy không bao chứa được các thực tiễn hợp lý đã hình thành bởi các chủ thể phi 

nhà nước như các tổ chức hành chính toàn cầu. Các nguyên tắc pháp luật là nguồn của 

luật quốc tế thì lại thường bị giới hạn trong nhu cầu nội tại của các định chế quốc tế 

hoặc trong các tiêu chuẩn cao đặt ra trên thế giới. Thực tế thì các nguyên tắc pháp lý 

không được sử dụng rộng rãi trong luật quốc tế và chính bởi vậy chúng càng ít khi 

được sử dụng trong những bối cảnh đa dạng và cụ thể của quản lý hành chính toàn cầu. 

Vậy sẽ hợp lý hơn nếu quan niệm về nguồn của luật hành chính toàn cầu: theo B. 

Kingsbury chúng có thể bao gồm các quy tắc hình thành giữa các chủ thể đa dạng và 

trong một khuôn khổ phong phú – chứ không chỉ là các quy tắc hình thành giữa các 

quốc gia1. Quan niệm này sát hợp với thực tiễn về việc đặt ra các quy tắc giữa các chủ 

thể vượt ra khỏi phạm vi các quốc gia, ví dụ như trong khuôn khổ của Lex mercatoria 

– dựa trên thực tiễn của các tổ chức thương mại thế giới.  

Tuy nhiên theo Benedict Kingsbury, Nico Krisch, Richard B. Stewart, thách thức 

cho việc tạo lập nguồn chung cho luật hành chính toàn cầu là làm thê snaof để tất cả 

các quốc gia có thể tham gia vào các quy tắc đó, tránh không để xảy ra tình trạng một 

nhóm quốc gia áo đặt ý chí của mình lên các quốc gia khác2. 

8. Rủi ro của khái niệm luật hành chính toàn cầu 

Thực tế thì các quan niệm về LHC toàn cầu phần lớn bắt nguồn từ Mỹ và các 

quốc gia phương Tây, và cụ thể được hình thành trong thời kỳ nổi lên của Nhà nước tự 

do và sự mở rộng can thiệp các hoạt động lập quy và hành chính ở cuối thế kỷ XIX, 

đầu thế kỷ XX. Bởi vậy sự chuyển hoá mô hình này sang phạm vi toàn cầu có thể ảnh 

hưởng đến trật tự xã hội đang tồn tại ở các nươdcs châu Á hay châu Phi. Tuy nhiên các 

cơ sở pháp lý của luật hành chính toàn cầu thì không chỉ gắn liền với các nhà nước tự 

do. Ví dụ như cơ chế giám sát nội bộ, giám sát nhà nước.v.v. hoàn toàn có thể được 

thực hiện trong khuôn khổ các xã hội bất kỳ. 

Cũng phải thừa nhận rằng một quan niệm như trên – dù dưới hình thức khá hạn 

chế, có thể đối diện với những thách thức về chính trị: một trật tự quốc tế dựa trên 

quyền của các cá nhân hoặc dựa trên nền tảng kinh tế - có thể là quá phương Tây, quá 

tự do để được chấp nhận ở toàn thế giới. Sự đề cao vai trò tổ chức của chủ quyền quốc 

gia có thể là mâu thuẫn với sự đại diện của các chủ thể đa dạng3. Thậm chí có quan 

điểm cho rằng với sự ra đời của các thể chế toàn cầu thì các nước công nghiệp phương 

Bắc càng có cơ hội áp đặt và thống trị lên các nước đang phát triển ở phương Nam – 

                                                 
1 B. Kingsbury, “The Administrative Law Frontier in Global Governance”, 99 Proc. Am. Soc. Int’ L 

L. (2005). 
2 Benedict Kingsbury, Nico Krisch, Richard B. Stewart, L'émergence du droit administratif global, 

Dans Revue internationale de droit économique 2013/1-2 ((t. XXVII)), pages 37 à 58 
3 V. B. Kingsbury, “Sovereignty and Inequality”, 9 E.J.I.L. 599 (1998). 

https://www.cairn.info/publications-de-Benedict-Kingsbury--104371.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Nico-Krisch--104372.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Richard%20B.-Stewart--104373.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Benedict-Kingsbury--104371.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Nico-Krisch--104372.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Richard%20B.-Stewart--104373.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2013-1.htm
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và từ đó gia tăng lợi nhuận cho tầng lớp nắm vốn cũng nhưu làm nghèo thêm các giai 

cấp dưới1.  

Vậy cần phải làm gì để khắc phục tình trạng này? Các học giả cho rằng cần phải 

cải tiến các thiết chế hiện hành và làm tăng cường trách nhiệm giải trình của chúng, 

thiết lập cơ sở quyền lực trong tương lai cho những người thiếu đại diện hoặc đang 

chưa được tham gia. Tuy nhiên cũng có những quan điểm không tán thành cho rằng 

luật hành chính toàn cầu chỉ tác động đến bề mặt của những bất công thể chế đang 

hiện hành, nó làm hợp thức hoá trật tự hiện có, thậm chí làm ổn định nó.  

Chỉ có một sự thật là các thiết chế hành chính toàn cầu cần phải phân bổ các 

phương tiện và tăng cường trách nhiệm giải trình cho các chủ thể đang bị đứng ngoài 

cuộc. Hầu hế các sáng kiến hiện nay đang đưa ra để tăng cường tính giải trình đốo với 

người dân, chủ thể thị trường, các lợi ích xã hội và các quốc gia phát triển. Việc này có 

thể dẫn đến làm trầm trọng thêm sự chia rẽ hiện đang tồn tại trên thế giới, làm yếu đi 

các thiết chế đại diện cho các nhóm yếu thế. Để giải quyết vấn đề liên quan đến trách 

nhiệm giải trình luật hành chính toàn cầu cần được định dạng theo hướng có thể trao 

thêm quyền và lôi cuốn sự tham gia của nhóm dân cư các nước phía Nam và đại diện 

của họ.  

Tóm lại, với quan niệm về luật hành chính toàn cầu- dù còn có thể chưa thống 

nhất, nhưng thể hiện sự thay đổi rõ ràng về bình diện pháp luật trước ảnh hưởng của 

toàn cầu hoá. 

Đó là sự thay đổi trong chủ thể pháp luật (không chỉ các chủ thể công quyền mà 

có cả các tổ chức tư hay hỗn hợp tham gia vào việc đặt ra các quy tắc hành xử trong 

hầu khắp mọi lĩnh vực). Đó cũng là sự thay đổi về quan niệm pháp luật: pháp luật 

không chỉ là các quy tắc hay chính thức được ban hành hay thừa nhận bởi các thiết chế 

công quyền quốc gia hay quốc tế mà còn là những quy tắc, quy chuẩn nội bộ đưa ra 

bởi các chủ thể chuyên môn, nghề nghiệp.v.v. cũng có giá trị ràng buộc các cá nhân tổ 

chức, thậm chí các quốc gia khác. Đó cũng là thay đổi trong nguồn pháp luật; thay đổi 

trong phương cách điều chỉnh của pháp luật. Vai trò của luật nội dung và thủ tục cũng 

thay đổi: với các thiết chế quản trị toàn cầu dường như các hoạt động bị ràng buộc bởi 

các nguyên tắc của quản trị tốt nhiều hơn là các quy định nội dung cụ thể. Cuối cùng, 

sự thay đổi trong quan niệm về phân chia pháp luật: ranh giới giữa luật quốc gia và 

luật quốc tế bị làm mờ, hoặc phân chia giữa luật công – luật tư, luật hành chính và 

công pháp – tư pháp quốc tế cũng không còn luôn luôn rành rẽ./. 

 

 

                                                 
1 V. B.-S. Chimni, “International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making”, 

15 E.J.I.L. 1 (2004). 
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TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

VỀ HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ 

PGS.TS. Bùi Thị Đào 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước đối với hoạt động ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm giải thích, cung cấp thông tin về mục đích, 

lí do ban hành, nội dung văn bản và trách nhiệm đối với kết quả thực hiện văn bản. 

Thực tế việc thực hiện trách nhiệm giải trình còn yếu, còn chú ý đến quá trình hơn kết 

quả, chú ý đến tính hợp pháp hơn tính hợp lí của văn bản quy phạm pháp luật. Cần 

thay đổi về nhận thức, hoàn thiện quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho nhân dân 

giám sát văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thực hiện trách nhiệm giải trình của 

cơ quan nhà nước. 

1. Quan niệm về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước 

Trách nhiệm giải trình được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây như là một 

trách nhiệm tất yếu của nhà nước nói chung, của các cơ quan, cán bộ, công chức nói riêng. 

Trách nhiệm giải trình được coi là thuật ngữ được chuyển ngữ từ tiếng Anh của từ 

“accountability”. Tuy nhiên, nhiều học giả cho rằng việc chuyển ngữ đó không hoàn toàn 

chính xác vì cụm từ “trách nhiệm giải trình” không lột tả được hết nghĩa của từ 

“accountability”. Có lẽ vì vậy mà có những cách hiểu khác nhau về trách nhiệm giải trình: 

Trách nhiệm giải trình gồm trách nhiệm giải trình theo chiều dọc và trách nhiệm 

giải trình theo chiều ngang với bốn góc nhìn: trách nhiệm giải trình về chính trị, trách 

nhiệm giải trình về hành chính, trách nhiệm giải trình về nghề nghiệp, trách nhiệm giải 

trình trước xã hội1. Trách nhiệm giải trình không chỉ là trách nhiệm của nhà nước 

trước xã hội mà còn là trách nhiệm của chủ thể quản lí đối với đối tượng quản lí nói 

chung2. 

Trách nhiệm giải trình dưới góc độ quản trị tốt gồm khả năng giải đáp việc nhà 

nước đã sử dụng quyền lực như thế nào, sử dụng các nguồn lực như thế nào, đạt được 

kết quả gì và việc chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra do việc sử dụng quyền lực cùng 

các nguồn lực đó. Trách nhiệm giải trình được coi là một hoạt động của nhà nước lại 

được hiểu là việc cung cấp thông tin, giải thích rõ về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

                                                 
1Xem: Phạm Duy Nghĩa, Trách nhiệm giải trình: vươn tới những chuẩn mực của một nền hành chính 

phục vụ phát triển, https://fsppm.fulbright.edu.vn/cache/MPP2019-542-R09V-Trach-nhiem-giai-

trinh_Vuon-toi-nhung-chuan-muc-cua-mot-nen-hanh-chinh-phuc-vu-phat-trien--Pham-Duy-Nghia-

2018-08-01-10332786.pdf 
2Xem: Nguyễn Tuấn Khanh, Hoàn thiện cơ sở pháp lí về trách nhiệm giải trình, http://noichinh.vn 

/nghien-cuu-trao-doi/201309/hoan-thien-co-so-phap-ly-ve-trach-nhiem-giai-trinh-292197/ 



42 

hạn được giao và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó.1 

Trách nhiệm giải trình là thuộc tính của người được ủy quyền trước người ủy 

quyền và các bên liên quan, gồm: phản ánh năng lực đảm nhận trách nhiệm; nghĩa vụ 

giải thích với người ủy quyền, cấp trên, xã hội; chịu trách nhiệm về hành vi của mình, 

ngoài ra còn là đạo đức của người được ủy quyền trong việc sử dụng quyền lực được 

ủy nhiệm.2 

Trách nhiệm giải trình gồm ba phần cấu thành: một là, báo cáo công khai và giải 

trình được mục đích, căn cứ đưa ra quyết định, chi phí dự kiến bỏ ra để thực hiện; hai 

là, chịu trách nhiệm khi không giải trình được chính sách, quyết định đã đưa ra; ba là, 

chịu trách nhiệm về hậu quả của chính sách, quyết định nếu chính sách, quyết định đưa 

ra mà không giải quyết được vấn đề đã đặt ra hay làm phát sinh hệ quả tiêu cực.3 

Trong pháp luật Việt Nam, trách nhiệm giải trình lần đầu tiên được quy định một 

cách tập trung trong Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghị định này 

không giải thích trách nhiệm giải trình là gì mà chỉ giải thích “Giải trình là việc cơ 

quan nhà nước cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

mình”.4 Theo đó, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước là trách nhiệm cung cấp 

thông tin, giải thích, làm rõ các thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao và trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

Dù có những quan niệm không hoàn toàn giống nhau như vậy nhưng nói chung 

khi nói đến trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước thì các quan niệm đều có một 

số điểm thống nhất cơ bản: về đối tượng giải trình (giải trình đối với ai) thì có giải 

trình với chủ thể có quyền kiểm soát hoạt động của mình (cấp trên, cơ quan quyền lực, 

nhân dân…), với đối tượng tác động trực tiếp của hoạt động, quyết định của mình, với 

xã hội nói chung; về nội dung trách nhiệm giải trình thì gồm thông tin, giải thích đầy 

đủ, rõ ràng, kịp thời về hoạt động, quyết định của mình và trách nhiệm đặt ra trong 

trường hợp hoạt động, quyết định của mình không đạt được mục đích đề ra hay làm 

phát sinh các hậu quả tiêu cực. 

Như vậy, có thể hiểu trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước là việc cơ quan 

nhà nước chủ động hoặc theo yêu cầu thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, 
                                                 
1Xem: Hà Ngọc Anh, “Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương”, Tạp chí Nghiên cứu Lập 

pháp, số 20(396) tháng 10/2019. 
2Xem: Bùi Thị Cần, “Trách nhiệm giải trình của Chính phủ”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, https://tcnn. 

vn/ news/detail/37918/Trach_nhiem_giai_trinh_cua_chinh_phuall.htm 
3Xem: Nguyễn Sĩ Dũng, Trách nhiệm giải trình, Báo nhân dân điện tử, https://www.nhandan.com.vn 

/hangthang/item/41737102-trach-nhiem-giai-trinh.html 
4Xem: Khoản 1 Điều 3 Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà 

nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

https://tcnn/
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kịp thời về quyền, nghĩa vụ, về quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 

trách nhiệm của mình đối với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đó trước người 

dân, xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan1. 

2. Quan niệm về nhà nước phục vụ 

Trước đây, nhà nước thường được nói đến theo nghĩa là một tổ chức, một bộ máy 

cai trị, quản lí. Càng gần đây, nhà nước càng hay được nói đến với nghĩa là tổ chức, bộ 

máy phục vụ. Khái niệm nhà nước phục vụ, hành chính phục vụ ngày càng trở nên phổ 

biến. Khi nói nhà nước cai trị, quản lí là nhấn mạnh đến vai trò thiết lập trật tự, kỉ 

cương cho xã hội, sự áp đặt ý chí của nhà nước đối với xã hội mà không chú ý nhiều 

đến nhu cầu thực sự của xã hội. Khi nói nhà nước phục vụ là nói đến nhà nước coi 

nhân dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ, mọi hoạt động của nhà nước quan trọng 

nhất là hướng đến mục đích phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân 

dân2, hướng đến mục đích sáng tạo và phát triển3, nhà nước tạo lập đầy đủ khuôn khổ 

để nhân dân tự do sáng tạo thảo mãn nhu cầu, làm những gì pháp luật không cấm, nhà 

nước giúp đỡ người dân thể hiện, thỏa mãn lợi ích chính đáng, hợp pháp của họ chứ 

không tìm cách kiểm soát hay chỉ đạo theo hướng chủ quan của nhà nước4. Thực chất, 

nhà nước bao giờ cũng đồng thời là nhà nước quản lí, cai trị và phục vụ. Điều đáng 

quan tâm là phần cai trị, quản lí được coi trọng hơn hay phần phục vụ được coi trọng 

hơn. Nhà nước phục vụ được coi là sự thể hiện trình độ cao của nghệ thuật quản lí nhà 

nước, gắn với thành tựu dân chủ, tạo môi trường sáng tạo, tự do cho phép người dân 

phát huy năng lực của mình5. Trong điều kiện dân chủ ngày càng mở rộng, trình độ 

dân trí ngày càng cao ở nước ta hiện nay thì việc chuyển từ nhà nước cai trị, quản lí 

sang nhà nước phục vụ là yêu cầu tất yếu phù hợp với xu thế chung của thế giới. 

3. Tại sao cơ quan nhà nước phải giải trình đối với hoạt động ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật. Quy phạm 

pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp 

lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong thực tế Việt Nam hiện nay, tập 

quán pháp được thừa nhận một cách rất hạn chế, tiền lệ pháp gần đây mới được coi là 

một hình thức pháp luật, nên về cơ bản, pháp luật hiện nay vẫn chủ yếu là tập hợp các 

                                                 
1Bùi Thị Cần, Trách nhiệm giải trình của Chính phủ, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ngày đăng 28/9/2017, 

https://tcnn.vn/news/detail/37918/Trach_nhiem_giai_trinh_cua_chinh_phuall.html 
2Xem Diệp Văn Sơn, Hành chính cai trị hay hành chính phục vụ?, 

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/hanh-chinh-cai-tri-hay-hanh-chinh-phuc-vu-72664.html 
3Xem Nguyễn Tiến Lập, Chính phủ kiến tạo, phục vụ: Từ góc nhìn pháp luật, https://tiasang.com.vn/-

dien-dan/Chinh-phu-kien-tao-phuc-vu-Tu-goc-nhin-phap-luat-10349 
4Xem, Vũ Thanh Sơn, Lê Thanh Tâm, Một số ý kiến về “nhà nước pục vụ” ở Việt Nam hiện nay, Tạp 

chí Tổ chức nhà nước, https://tcnn.vn/news/detail/32029/Mot_so_y_kien_ve_nha_nuoc_phuc_vu_o_ 

Viet_Nam_hien_nayall.html 
5 Xem Vũ Thanh Sơn, Lê Thanh Tâm, tlđd. 

https://tcnn.vn/news/detail/37918/Trach_nhiem_giai_trinh_cua_chinh_phuall.html
https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/hanh-chinh-cai-tri-hay-hanh-chinh-phuc-vu-72664.html
https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Chinh-phu-kien-tao-phuc-vu-Tu-goc-nhin-phap-luat-10349
https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Chinh-phu-kien-tao-phuc-vu-Tu-goc-nhin-phap-luat-10349
https://tcnn.vn/news/detail/32029/Mot_so_y_kien_ve_nha_nuoc_phuc_vu_o_%20Viet_Nam_hien_nayall.html
https://tcnn.vn/news/detail/32029/Mot_so_y_kien_ve_nha_nuoc_phuc_vu_o_%20Viet_Nam_hien_nayall.html
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văn bản quy phạm pháp luật.  

Đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật là tính quyền lực nhà nước, tính quy 

phạm, tính bắt buộc chung. Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật là hoạt 

động sử dụng quyền lực nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, thông qua việc ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật các chủ thể đó tác động đến hành vi của các cá nhân, 

tổ chức, cơ quan và qua đó làm thay đổi thực tại xã hội. Pháp luật là phương tiện quan 

trọng nhất để nhà nước quản lí xã hội. Kết quả quản lí xã hội như thế nào phụ thuộc rất 

nhiều vào chất lượng của pháp luật. Không phải cơ quan nào cũng có quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật hay có thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định 

về bất cứ điều gì. Một văn bản quy phạm pháp luật chỉ có thể có giá trị tác động tích 

cực, thúc đẩy xã hội phát triển, bảo vệ, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của các cá nhân, tổ chức, của xã hội nếu văn bản đó hợp pháp và phù hợp với 

điều kiện, hoàn cảnh xã hội cụ thể, phù hợp với ước nguyện của công chúng. Bởi vậy, 

khi một cơ quan nhà nước ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ phải trả lời các câu 

hỏi: mình có quyền ban hành văn bản quy định về vấn đề đó không, tại sao lại đưa ra 

quy định như vậy, để đưa ra các quy định và thực hiện các quy định đó cần có những 

nguồn lực nào, việc thực hiện các quy định đó mang lại những tác động tích cực, tiêu 

cực cho xã hội ra sao, trong trường hợp văn bản được thi hành trên thực tế không đạt 

được mục đích ban hành hay gây ra những tác động tiêu cực thì trách nhiệm thuộc về 

ai và trách nhiệm như thế nào? Như vậy, trách nhiệm giải trình tất yếu phải được đặt ra 

đối với các cơ quan nhà nước về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Nội dung trách nhiệm giải trình đối với hoạt động ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Một là, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trước hết là thông tin đầy 

đủ, rõ ràng, kịp thời về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đối với hoạt 

động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan nhà nước phải cung cấp thông tin 

(giải trình) về các vấn đề: 

Thứ nhất, giải trình về mục đích và căn cứ của việc ban hành văn bản. Để giải 

trình vấn đề này, cơ quan nhà nước phải làm rõ được vấn đề đang phát sinh là vấn đề 

gì, nguyên nhân phát sinh vấn đề đó là gì, tại sao vấn đề đó lại cần xử lí bằng việc ban 

hành một văn bản quy phạm pháp luật, mức độ ưu tiên phải giải quyết của vấn đề này 

so với các vấn đề khác. Cơ quan nhà nước cũng phải chứng minh được việc ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật sẽ giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao như luật, pháp 

lệnh, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Luật) đưa ra quy 

trình xây dựng, ban hành rất chi tiết, chặt chẽ, bao gồm nhiều giai đoạn, nhiều bước 

khác nhau. Nhìn vào toàn bộ quy trình đó thì thấy tất cả các vấn đề nêu trên không chỉ 
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được xem xét một lần mà xem xét nhiều lần, từ khi đưa ra đề nghị, kiến nghị xây dựng 

luật, pháp lệnh, đến khi soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét thông qua văn bản. 

Những công đoạn này lại được xem xét từ nhiều phía, bao gồm cơ quan đề xuất, cơ quan 

có liên quan, cơ quan trình, cơ quan thẩm định, thẩm tra, các đối tượng tác động trực 

tiếp của quy phạm, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội, hiệp hội kinh tế… 

Đối với các văn bản quy phạm có hiệu lực pháp lí thấp hơn, quy trình xây dựng, 

ban hành văn bản đơn giản hơn, nhưng về cơ bản, nếu theo đúng quy định của Luật thì 

tất cả các vấn đề trên cũng được xem xét nhiều lần bởi nhiều chủ thể khác nhau. 

Như vậy, nếu quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện 

theo đúng quy định thì cơ quan nhà nước khi ban hành một văn bản quy phạm pháp 

luật hoàn toàn có thể giải trình được mục đích ban hành văn bản là gì, căn cứ thực tiễn, 

căn cứ khoa học, căn cứ pháp lí của việc ban hành văn bản và nội dung của văn bản là 

gì. Câu hỏi đặt ra là tại sao trên thực tế vẫn có khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật 

được ban hành nhưng xã hội vẫn không hiểu tại sao lại ban hành văn bản đó. Lấy ví dụ 

Thông tư 27/2012/TT-BCA quy định về mẫu Chứng minh nhân dân mà theo đó trên 

Chứng minh nhân dân phải ghi họ tên cha, mẹ. Mục đích của quy định này hướng tới 

là gì? Điều bất cập gì đã xảy ra khi sử dụng Chứng minh nhân dân theo mẫu cũ và điều 

đó sẽ được giải quyết khi sử dụng mẫu mới? So sánh giữa việc sử dụng mẫu Chứng 

minh nhân dân có ghi tên cha, mẹ và mẫu không ghi tên cha, mẹ thì quyền, lợi ích của 

công dân có được bảo vệ, bảo đảm tốt hơn không, việc quản lí nhà nước đối với công 

dân có thuận tiện, hiệu quả hơn không? Câu trả lời chính xác cho các câu hỏi trên có lẽ 

sẽ không thỏa mãn sự quan tâm của xã hội. 

Thứ hai, giải trình về mối tương quan giữa văn bản quy phạm pháp luật đó với 

các văn bản quy phạm pháp luật khác. Một văn bản quy phạm pháp luật không tồn tại 

biệt lập mà là một phần của cả hệ thống pháp luật. Giữa các văn bản quy phạm pháp 

luật có mối quan hệ mật thiết về sự chi phối với nhau (như giữa văn bản có hiệu lực 

cao với văn bản có hiệu lực thấp), cùng hướng đến điều chỉnh những nhóm quan hệ xã 

hội nhất định hay bảo đảm khả năng điều chỉnh cho nhau (như văn bản có chứa những 

phần khác nhau của quy phạm pháp luật). Vì vậy, ban hành một văn bản quy phạm 

pháp luật mới không đơn giản chỉ quan tâm đến các quy định trong chính văn bản đó 

hay các quan hệ xã hội mà văn bản đó trực tiếp điều chỉnh. Sự cần thiết ban hành, nội 

dung văn bản quy phạm pháp luật còn cần được xét trong mối quan hệ giữa văn bản đó 

với các văn bản khác. Ví dụ, một hành vi nguy hiểm cho xã hội nếu được coi là tội 

phạm thì không phải là vi phạm hành chính và ngược lại, nếu coi là vi phạm hành 

chính thì không phải là tội phạm. Vì vậy, khi ban hành Bộ luật Hình sự hay ban hành 

các văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính phải xem xét đến mối tương quan 

giữa các quy định. Chẳng hạn, theo Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 

2009) thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 
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phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng1. Theo đó, Luật 

Xử lí vi phạm hành chính áp dụng biện pháp xử lí hành chính đối với người từ đủ 12 

tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, 

đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng do cố 

ý, hành vi có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý2. Những quy định này ăn 

khớp với nhau vì hành vi bị coi là tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi 

có dấu hiệu tội phạm thì bị áp dụng biện pháp xử lí hành chính. Khi Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) ra đời thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi không chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý mà phải chịu 

trách nhiệm hình sự khi thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng, không phân biệt lỗi cố ý 

hay vô ý3. Với sự thay đổi này của Bộ luật Hình sự, Luật Xử lí vi phạm hành chính 

phải có sự thay đổi tương ứng đẻ đảm bảo không áp dụng biện pháp xử lí đối với hành 

vi đã được xác định là tội phạm (rất tiếc cho đến nay Luật Xử lí vi phạm hành chính 

vẫn chưa sửa). 

Hay Luật Giao thông đường bộ quy định về quy tắc giao thông đường bộ, theo 

đó người tham gia giao thông được làm, phải làm gì để đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông. Nhưng nếu người tham gia giao thông không thực hiện theo quy định của Luật 

Giao thông đường bộ thì trách nhiệm pháp lí mà họ phải gánh chịu lại không được quy 

định trong Luật đó mà quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác, ví dụ nghị 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Chẳng hạn, Luật Giao 

thông đường bộ năm 2008 tại Khoản 2 Điều 9 quy định “Xe ô tô có trang bị dây an 

toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phí trước trong xe ô tô phải thắt dây an 

toàn”. Trong khi đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tại điểm q Khoản 3 Điều 5 

quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chở người trên 

xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. 

Trong trường hợp này giải thích mối quan hệ giữa các quy định trong hai văn bản quy 

phạm pháp luật nói trên như thế nào. 

Thứ ba, giải trình về khả năng thực hiện, giá trị tích cực của việc thực hiện và 

chi phí dự kiến để thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan nhà nước phải 

chứng minh được đối tượng tác động của văn bản hoàn toàn có khả năng thực hiện văn 

bản đó một cách thuận tiện trên thực tế xét cả về khía cạnh tâm lí, văn hóa, kinh tế; chỉ 

ra được những tác động tích cực đối với xã hội do việc thực hiện văn bản đó; phải tính 

toán chi phí bỏ ra để thực hiện văn bản và chi phí này phải nhỏ hơn lợi ích mà việc 

thực hiện văn bản mang lại. Nếu cơ quan nhà nước không giải trình được các vấn đề 

                                                 
1 Xem Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 
2 Xem Điều 90, Điều 92 Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012 
3 Xem Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 
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này một cách thuyết phục thì có thể nói việc ban hành văn bản đó ít nhất là không cần 

thiết. Theo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã nói ở trên, 

những vấn để này đã được cân nhắc trong nhiều giai đoạn của quá trình xây dựng văn 

bản. Song trên thực tế, xã hội cũng đã nhiều lần “ngơ ngác” về các quy định trong văn 

bản quy phạm pháp luật. Chẳng hạn, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 

bộ. Theo Thông tư này, người có giấy phép lái xe bằng chất liệu bìa buộc phải đổi 

sang giấy phép lái xe bằng chất liệu PET. Nếu quá thời hạn quy định tại Thông tư này 

mà chưa đổi thì ngay cả với người có giấy phép lái xe còn thời hạn vẫn phải sát hạch 

lại lí thuyết để cấp giấy phép lái xe bằng chất liệu PET. Lí do của việc thay đổi giấy 

phép lái xe từ chất liệu bìa sang chất liệu PET là giấy phép lái xe chất liệu bìa bị coi là 

lạc hậu, mức độ bảo mật không cao, dễ làm giả, dễ bị tẩy xóa, dễ hư hỏng, kích thước 

không phù hợp, không thuận tiện cho việc quản lí, xử lí khi người lái xe vi phạm pháp 

luật. Lí do này về cơ bản là nhìn dưới góc độ thuận tiện cho sự quản lí của nhà nước 

chứ không phải là sự thuận tiện của người dân. Chỉ vì sự thuận tiện trong quản lí của 

nhà nước mà đưa ra quy định gây tốn kém cho cả xã hội và không thể giải thích được 

cơ sở lí luận, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lí bởi vì giấy phép lái xe là loại giấy tờ xác 

nhận người được cấp phép có khả năng điều khiển phương tiện giao thông một cách an 

toàn khi tham gia giao thông nhưng chỉ vì không đổi giấy phép lái xe sang loại chất 

liệu mới kịp thời hạn quy định thì bị coi như không được xác nhận có khả năng điều 

khiển phương tiện giao thông để tham gia giao thông. 

Thứ tư, giải trình về quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Một văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành theo quy trình pháp luật 

quy định với nhiều giai đoạn, nhiều khâu, nhiều bước khác nhau, có sự tham gia của 

nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mỗi khâu, mỗi bước, mỗi giai đoạn đều có ảnh hưởng 

nhất định đến chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật không 

quy định một cách cứng nhắc về tất cả các hoạt động trong quá trình xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật mà bên cạnh các hoạt động bắt buộc phải có thì có 

hoạt động được lựa chọn hoặc trong một số hoạt động chủ thể thực hiện có quyền chủ 

động về thời điểm, nội dung, cách thức thực hiện. Do vậy, quá trình xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện như thế nào phải giải trình được cả 

tính hợp pháp và tính hợp lí. Đặc biệt chú ý là những trường hợp cơ quan soạn thảo 

văn bản được lựa chọn. Ví dụ, cơ quan soạn thảo văn bản được lựa chọn đối tượng lấy 

ý kiến, nội dung lấy ý kiến dự thảo văn bản. Cơ quan soạn thảo phải giải thích được tại 

sao lấy ý kiến đối tượng đó mà không phải là đối tượng khác, tại sao lấy ý kiến về nội 

dung đó mà không phải là nội dung khác, tại sao lại tiếp thu hay không tiếp thu ý kiến 

nào đó… Hay một trường hợp đơn giản khác là Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị 
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định này được ban hành ngày 30/12/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2020, tức là chỉ 2 

ngày sau khi kí. Theo Khoản 1 Điều 151 Luật thì văn bản quy phạm pháp luật do các 

cơ quan trung ương ban hành có hiệu lực theo quy định trong văn bản đó nhưng không 

sớm hơn 45 ngày kể từ ngày kí. Nhiều người nghi ngờ về thời điểm có hiệu lực của 

Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Một số chuyên gia, luật sư cho rằng Nghị định 

100/2019/NĐ-CP có hiệu lực sớm như vậy là do được ban hành theo thủ tục rút gọn. 

Vậy, tại sao Nghị định này lại được ban hành theo thủ tục rút gọn? Điều này được 

phỏng đoán là việc ban hành Nghị định này thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 

Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật1 “Trường hợp cần sửa đổi ngay 

cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành” vì Nghị định 

100/2019/NĐ-CP có quy định về các hành vi của người tham gia giao thông đường bộ, 

đường sắt nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn và Luật Phòng, chống tác hại của bia, 

rượu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 nên Nghị định này cũng phải có hiệu lực cùng 

thời điểm Luật Phòng chống tác hại của bia, rượu có hiệu lực. Điều này có thực sự 

thuyết phục không khi số lượng hành vi liên quan đến sử dụng bia, rượu được quy 

định trong Nghị định này chỉ có 24 hành vi, trong đó có 6 hành vi không chấp hành 

lệnh kiểm tra nồng độ cồn, 3 hành vi của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy 

tàu mà không phải lái tàu hoặc phụ lái, còn lại 15 hành vi của người trực tiếp điều 

khiển phương tiện giao thông. Nếu xét tỉ lệ 24 hành vi liên quan đến nồng độ cồn trên 

tổng số rất rất nhiều hành vi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ và đường sắt 

trong Nghị định này thì có nhất thiết Nghị định này phải ban hành theo thủ tục rút gọn 

không. Điều nghi ngờ càng gia tăng khi xem xét mức phạt tiền đối với các hành vi 

phạm được quy định trong Nghị định này nói chung và đối với vi phạm về nồng độ 

cồn nói riêng. Riêng về hành vi vi phạm về nồng độ cồn thì mức phạt theo Nghị định 

100/2019/NĐ-CP cao gấp hơn 2 lần (mức cao nhất là 40.000.000 đồng) so với mức 

phạt quy định trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP (mức cao nhất là 18.000.000 đồng). 

Trong khi dư luận xã hội xôn xao về lí do Nghị định này có hiệu lực chỉ sau hai ngày 

                                                 
1 Điều 146. Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút 

gọn: 

1. Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn 

cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề 

phát sinh trong thực tiễn. 

2. Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời 

bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3. Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; 

trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4. Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật 

trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn 



49 

kể từ khi kí thì cơ quan soạn thảo, cơ quan ban hành không đưa ra một sự giải thích 

nào. 

Hai là, trách nhiệm của cơ quan ban hành, các cơ quan tham gia vào quá 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp văn bản được ban 

hành không hợp pháp, không hợp lí, không đạt được mục đích đặt ra hay làm phát 

sinh các vấn đề tiêu cực, khó khăn mới. Tham gia vào quá trình xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật có nhiều chủ thể khác nhau, trong đó phải kể đến: cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật; cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản; cơ quan thẩm định, thẩm tra dự án, dự 

thảo; cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo 

Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trình dự án, dự thảo văn bản chịu 

trách nhiệm về tiến độ trình và chất lượng dự án, dự thảo văn bản do mình trình; 

- Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ 

chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban 

hành văn bản về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự thảo văn bản được phân công 

soạn thảo; 

- Cơ quan thẩm định chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền trình hoặc cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

về kết quả thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Cơ quan thẩm tra chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật về kết quả thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

- Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản chịu trách nhiệm về chất 

lượng văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành. 

Điều 134 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định 34) 

cũng quy định về việc xem xét, xử lí trách nhiệm đối với cơ quan ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật trái pháp luật tùy thuộc nội dung, tính chất, mức độ trái pháp luật 

và hậu quả của nội dung trái pháp luật gây ra đối với xã hội, tính chất, mức độ lỗi của 

cơ quan ban hành, cơ quan tham mưu ban hành văn bản. Điều 162 Luật cũng quy định 

khi giám sát, cơ quan giám sát kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí cơ quan, cá nhân 

đã ban hành văn bản trái pháp luật. Như vậy, theo quy định của pháp luật, các chủ thể 

tham gia vào quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật đều phải chịu trách 

nhiệm về hoạt động của mình liên quan đến chất lượng của văn bản được ban hành. 

Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về cơ quan ban hành văn bản. Pháp luật quy định 
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như vậy nhưng trên thực tế hầu như chưa có cơ quan nhà nước nào lên tiếng chịu trách 

nhiệm về việc ban hành văn bản, cũng không thấy cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền nào bị xem xét, xử lí trách nhiệm do đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

kém chất lượng. Điều này thật khó hình dung khi nhìn đến các con số thống kế hàng 

năm về số lượng văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật. Trường hợp Thông tư 

58/2015/TT-BGTVT nói trên khi gặp phải sự phản ứng gay gắt của xã hội và Cục 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chính thức ban hành Kết luận 79/KL-KTrVB về 

dấu hiệu trái pháp luật của Thông tư nói trên gửi Bộ Giao thông vận tải thì Bộ Giao 

thông vận tải cũng không có một lời xin lỗi1. 

5. Giải pháp bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước đối với 

hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Như phân tích ở trên, theo quy định của pháp luật, trong quá trình xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, các vấn đề liên quan đến lí do, mục đích ban hành 

văn bản, nội dung văn bản được xem xét nhiều lần bởi nhiều chủ thể khác nhau nhưng 

trên thực tế vẫn có nhiều văn bản được ban hành mà chất lượng không cao và nhiều 

văn bản có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền là không hợp pháp, không 

hợp lí nên bị bãi bỏ, sửa đổi nhưng không ai phải chịu trách nhiệm về điều đó. Điều 

này có liên quan đến trách nhiệm giải trình. Để trách nhiệm giải trình đối với hoạt 

động ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo cần tính đến một số giải 

pháp sau: 

Thứ nhất, cần có quy định về trách nhiệm giải thích chính thức về lí do, mục đích 

ban hành, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật nhất là khi xã hội có phản ứng 

tiêu cực đối với văn bản, nghi ngờ rõ rệt về chất lượng văn bản. Trong thời gian qua, 

có nhiều văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành đã tạo ra dư luận nghi ngờ, 

phản đối trong xã hội như các văn bản quy định về mẫu chứng minh nhân dân, về đổi 

giấy phép lái xe, về ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình trong giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, hay về thời điểm có hiệu lực của Nghị định 100/2019/NĐ-CP… 

Dù có dư luận rộng rãi như vậy nhưng hầu như chỉ thấy những bình luận, phán đoán 

của các luật sư, các chuyên gia về pháp luật hay những người quan tâm mà hầu như 

không có giải thích chính thức từ cơ quan soạn thảo, cơ quan ban hành văn bản. Liệu 

sự im lặng của các cơ quan nhà nước như vậy có phải là sự né tránh trách nhiệm do đã 

chủ quan, đã không tính đến lợi ích của công chúng, khả năng thực hiện quy định khi 

ban hành văn bản. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là dù pháp luật quy định chặt chẽ 

về quy trình xây dựng, ban hành văn bản nhưng thực tế thực hiện vẫn mang tính hình 

                                                 
1 Xem Thục Quyên, Quy định về cấp đổi giấy phép lái xe: Bị “tuýt còi” vẫn… chưa sửa, Báo pháp 

luật Việt Nam, https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/16068/quy-dinh-ve-cap-

doi-giay-phep-lai-xe-bi-tuyt-coi-van-chua-sua 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/16068/quy-dinh-ve-cap-doi-giay-phep-lai-xe-bi-tuyt-coi-van-chua-sua
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/16068/quy-dinh-ve-cap-doi-giay-phep-lai-xe-bi-tuyt-coi-van-chua-sua
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thức hơn là thực chất. Để tránh việc xã hội phản ứng mà không có sự giải thích chính 

thức khiến cho các nghi vấn cứ treo lơ lửng và cơ quan ban hành, soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật cứ như “vô can” thì pháp luật cần có quy định trong những trường 

hợp có dấu hiệu khá rõ ràng là văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp, không 

hợp lí thì cơ quan ban hành văn bản phải có phát ngôn chính thức về vấn đề xã hội 

quan tâm. Nếu trong trường hợp văn bản bị nghi ngờ thực sự có chất lượng cao thì 

phát ngôn chính thức của cơ quan ban hành văn bản cũng sẽ có giá trị làm yên lòng 

công chúng. Người phát ngôn chính thức trong mỗi cơ quan có thể mặc định là thủ 

trưởng cơ quan, có thể là người được giao trách nhiệm này. Phát ngôn chính thức của 

cơ quan phải được đăng tải bằng những hình thức chính thức và được đăng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng với số lần phát sóng, đăng tải đủ để thông tin được 

phổ biến rộng rãi. 

Thứ hai, khôi phục quy định về đánh giá tác động của văn bản sau khi ban hành. 

Theo Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, văn bản quy phạm pháp luật được đánh 

giá tác động sơ bộ (đánh giá khi đề nghị xây dựng văn bản), đánh giá tác động trước 

và trong quá trình xây dựng (đánh giá trước và trong khi soạn thảo), đánh giá tác động 

sau khi ban hành. Theo Điều 39 Nghị định này thì sau ba năm kể từ ngày luật, pháp 

lệnh, nghị định có hiệu lực, cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản này phải đánh giá 

tác động của văn bản trong thực tiễn, đối chiếu kết quả đánh giá tác động trong giai 

đoạn soạn thảo để xác định tính hợp lí, tính khả thi của các quy định. Trên cơ sở đó 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả của văn bản hay 

hoàn thiện văn bản, hay sửa đổi, bãi bỏ văn bản nếu xét thấy cần thiết1. Giá trị tích cực 

của quy định này thể hiện ở chỗ cho dù trước và trong khi xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật đã có hoạt động đánh giá tác động của văn bản nhưng đó hoàn toàn là dự 

đoán. Còn đánh giá văn bản sau khi văn bản có hiệu lực là đánh giá thực tế tác động 

của quy định đó. Kết quả tác động của văn bản trên thực tế không phải lúc nào cũng 

trùng với kết quả dự kiến. Trong trường hợp kết quả tác động thực tế khác kết quả tác 

động được dự kiến thì có thể so sánh để thấy mức độ khác biệt, lí do của sự khác biệt 

và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc không dự kiến được một cách 

chính xác để lựa chọn phương án tối ưu khi xây dựng văn bản. Tuy nhiên, quy định 

này hiện nay đã bị bãi bỏ. Có thể nói, đây là một bước lùi trong pháp luật khi nhìn 

dưới góc độ trách nhiệm giải trình. Khi không quy định về việc đánh giá tác động của 

văn bản sau khi ban hành có nghĩa là cơ quan ban hành khi đã ban hành văn bản xong 

là “phủi tay”, không cần quan tâm đến việc các quy định mình ban hành đi vào đời 

                                                 
1Xem Điều 39 Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2008. 
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sống thế nào, mang lại tác động tích cực, tiêu cực ra sao, không chịu trách nhiệm nếu 

tác động thực tế không đạt được mục đích đã định. Việc bãi bỏ quy định này cũng làm 

mất đi cơ hội phát hiện sớm những bất cập của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời 

bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung. Thiết nghĩ rất nên khôi phục quy định này để nâng cao chất 

lượng văn bản quy phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước 

đối với hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Thứ ba, trách nhiệm giải trình không chỉ là giải trình và chịu trách nhiệm về tính 

hợp pháp mà còn bao gồm cả giải trình và chịu trách nhiệm về tính hợp lí của văn bản 

quy phạm pháp luật. Theo pháp luật hiện hành thì có ba hoạt động đánh giá văn bản 

quy phạm pháp luật, gồm: 

Giám sát1: được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái với Hiến pháp, 

luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc không còn phù hợp. Nhưng, Điều 

163 quy định về nội dung giám sát thì chỉ giám sát tính hợp pháp của văn bản quy 

phạm pháp luật2; 

Kiểm tra3: là xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính 

thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật; 

Rà soát4: là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá quy định của văn bản được rà soát 

với văn bản là căn cứ rà soát, tình hình phát triển kinh tế- xã hội nhằm phát hiện, xử lí 

các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không phù hợp. 

Trong ba hoạt động nói trên thì chỉ rà soát là có đánh giá cả tính hợp pháp và tính 

hợp lí, còn giám sát và kiểm tra thì chỉ đánh giá tính hợp pháp của văn bản của văn 

bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

Nghị định 34 đều chỉ nói đến xử lí cơ quan, người ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật trái pháp luật, hoàn toàn không có quy định về việc xử lí cơ quan, người ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật bất hợp lí5.  

                                                 
1 Xem Điều 162 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 
2 Xem Điều 163 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 

Điều 163. Nội dung giám sát văn bản quy phạm pháp luật 

1. Sự phù hợp của văn bản với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 

cấp trên. 

2. Sự phù hợp của hình thức văn bản với nội dung của văn bản đó. 

3. Sự phù hợp của nội dung văn bản với thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản. 

4. Sự thống nhất giữa văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với văn bản quy phạm pháp luật mới 

được ban hành của cùng một cơ quan. 
3 Xem Khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
4 Xem Khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
5 Xem Điều 162 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020; 

Điều 108, 134 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
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Trong khi đó, thực tế những năm gần đây cho thấy vẫn còn tình trạng văn bản 

quy phạm pháp luật trái pháp luật, nhưng đồng thời ngày càng nhiều các quy định 

“trên trời” gây bức xúc trong xã hội. Không ít các quy định chưa có hiệu lực đã phải 

ngưng hiệu lực hoặc vừa mới triển khai đã phải dừng lại. Xét từ bình diện xã hội, công 

chúng phản ứng với các văn bản bất hợp lí gay gắt hơn với các văn bản bất hợp pháp. 

Điều đó có nghĩa là giải trình và chịu trách nhiệm về tình hợp pháp là cần thiết nhưng 

không thể không giải trình và chịu trách nhiệm về tính hợp lí của văn bản quy phạm 

pháp luật. Nếu việc giải trình và chịu trách nhiệm về tính hợp lí của văn bản không 

được coi trọng thì khó có thể nói đến việc ngăn chặn tình trạng ban hành các quy định 

“trên trời” như thời gian vừa qua. 

Thứ tư, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động ban hàn hvăn bản 

quy phạm pháp luật. Sự giám sát của nhân dân được coi như là phương thức tăng 

cường và bảo đảm thực hiện giải trình của cơ quan nhà nước. Theo pháp luật hiện 

hành, nhân dân chỉ có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính cá biệt được 

cho là bất hợp pháp. Hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lí văn bản quy phạm pháp luật 

cũng hướng tới các văn bản trái pháp luật. Trong khi đó, nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật hợp pháp nhưng không hợp lí đã gây ra những hậu quả bất lợi cho xã hội, làm tổn 

hại lợi ích của cá nhân, tổ chức1. Khi VCCI phát động bình chọn quy định tốt nhất và 

tồi nhất, kết quả thống kê cho thấy có không ít các văn bản quy phạm dù hoàn toàn 

hợp pháp nhưng vẫn bị xếp loại các quy định tồi. Cũng theo kết quả thống kê thì khi 

bình chọn, các doanh nghiệp chủ yếu bình chọn những quy định tồi nhất còn các bộ, 

ngành thì chủ yếu bình chọn những quy định tốt nhất. Điều đó có nghĩa là đối tượng 

thực hiện văn bản chú ý đến tính hợp lí của văn bản. Thực tế này đặt ra yêu cầu kiểm 

soát tính hợp lí của các văn bản quy phạm chặt chẽ hơn, tích cực hơn và tăng cường 

khả năng, cơ hội giám sát của nhân dân. Đối với văn bản quy phạm pháp luật thì người 

dân không có quyền khiếu nại, khởi kiện nhưng có quyền kiến nghị. Cần nghiên cứu, 

hoàn thiện cơ chế giải quyết kiến nghị đối với văn bản quy phạm pháp luật2 khi người 

                                                                                                                                                         
bản quy phạm pháp luật năm 2015: Điều 108. Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, người ban hành văn 

bản trái pháp luật 

Căn cứ vào nội dung trái pháp luật của văn bản và mức độ thiệt hại trên thực tế do văn bản trái pháp 

luật gây ra, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản kiến nghị: Cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định hình thức xử lý đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật. 

Điều 134. Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người ban hành văn bản trái pháp luật 

Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật phải căn cứ 

vào nội dung, tính chất, mức độ trái pháp luật của văn bản và hậu quả của nội dung trái pháp luật gây 

ra đối với xã hội và trên cơ sở tính chất, mức độ lỗi của cơ quan, người đã ban hành, tham mưu ban 

hành văn bản đó. 
1 Trần Thủy, Lộ diện những quy định tốt nhất, tồi nhất, https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/lo-

dien-nhung-quy-dinh-tot-nhat-toi-nhat-359013.html 
2 Bùi Thị Đào, “Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của nhân dân đối với văn bản quy 

phạm pháp luật khiếm khuyết”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 15(319) kì 1 tháng 8/2016. 

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/lo-dien-nhung-quy-dinh-tot-nhat-toi-nhat-359013.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/lo-dien-nhung-quy-dinh-tot-nhat-toi-nhat-359013.html
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dân cho rằng văn bản đó bất hợp pháp hay bất hợp lí.  

 Tóm lại, thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước là yêu cầu tất yếu 

trong xây dựng nhà nước phục vụ. Khả năng và kết quả thực hiện trách nhiệm giải 

trình chịu ảnh hưởng nhận thức, pháp luật và cách thức thực hiện quyền lực. Trong 

điều kiện hiện nay, cần xem xét, đổi mới, hoàn thiện một cách đồng bộ cả về nhận 

thức, quy định của pháp luật để bảo đảm trách nhiệm giải trình được thực hiện trên 

thực tế./. 
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“QUẢN LÝ ĐIỀU ƯỚC TÍCH CỰC” – TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI                                       

TRONG BẢO ĐẢM THỰC THI ĐIỀU ƯỚC MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 

TS. Hoàng Ly Anh 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Quan điểm truyền thống của luật môi trường quốc tế sử dụng các cơ 

chế trách nhiệm pháp lý và giải quyết tranh chấp trong bảo đảm thực thi điều ước môi 

trường quốc tế đã bộc lộ những hạn chế trong thực tiễn áp dụng. Để bảo vệ hiệu quả 

môi trường, điều thiết yếu phải ngăn ngừa các thiệt hại môi trường phát sinh do vi 

phạm các nghĩa vụ pháp luật môi trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, “quản lý điều 

ước tích cực” với kiểm soát và hỗ trợ thực thi điều ước quốc tế  là một quan điểm tiếp 

cận hiện đại, bổ sung quan điểm tiếp cận truyền thống trong bảo đảm thực thi điều 

ước môi trường quốc tế.  

Bài viết này nghiên cứu “lý thuyết” “quản lý điều ước tích cực”, đánh giá hiệu 

quả áp dụng trong thực tế cũng như có một số gợi ý áp dụng lý thuyết này trong đàm 

phán, xây dựng các điều ước môi trường quốc tế hiện tại và tương lai.  

Từ khoá: quản lý, điều ước, tích cực, môi trường, thực thi, bảo đảm, quốc tế, 

quốc gia 

1. Một số vấn đề lý luận về thực thi và bảo đảm thực thi các điều ước môi 

trường quốc tế  

1.1. Khái niệm thực thi và bảo đảm thực thi điều ước môi trường quốc tế  

Hiện nay, trong rất nhiều tài liệu nghiên cứu pháp lý trong đó có sách chuyên 

khảo, các giáo trình dành cho sinh viên đại học, học viên sau đại học, thuật ngữ thực thi 

điều ước quốc tế môi trường được sử dụng với tần suất khá thường xuyên và đang trở 

thành một thuật ngữ “quen thuộc” với các nhà khoa học pháp lý tại Việt Nam. Thậm chí, 

thuật ngữ “thực thi điều ước quốc tế môi trường” còn được sử dụng thường xuyên hơn 

so với thuật ngữ có liên quan mật thiết là “thực hiện điều ước quốc tế môi trường”. Ví 

dụ, trong Giáo trình Luật quốc tế về môi trường của Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà 

Nội) do Nguyễn Hồng Thao và Nguyễn Thị Xuân Sơn chủ biên, thuật ngữ và vấn đề  

thực thi pháp luật môi trường quốc tế được đề cập trong 6 Chương (từ Chương 3 đến 

Chương 8) trong khi đó, thuật ngữ “thực hiện pháp luật quốc tế” chỉ được đề cập đến 

trong Chương 3 và có phạm vi nội hàm rộng, bao trùm cả thực thi pháp luật quốc tế.  

Cho đến nay, ở Việt Nam, việc giải thích thuật ngữ “thực thi điều ước quốc tế” 

trong khoa học pháp lý quốc tế nói chung và “thực thi điều ước môi trường quốc tế” 

trong khoa học pháp lý môi trường còn rất hạn chế. Chủ yếu, việc giải thích thuật ngữ 

này (trong tiếng Anh được sử dụng với thuật ngữ “compliance”) trong các tài liệu 
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nghiên cứu nước ngoài nhằm mục đích xác định khung lý thuyết cho các hoạt động 

phân tích khoa học. Trong khoa học pháp lý quốc tế nói chung và khoa học pháp lý 

quốc tế về môi trường nói riêng, hiện nay, giải thích của tác giả Lê Mai Anh trong 

Giáo trình Luật quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội là giải thích rõ ràng và đầy 

đủ nhất. Theo tác giả, thực thi điều ước quốc tế là “quá trình các chủ thể áp dụng cơ 

chế hợp pháp, phù hợp để đảm bảo các quy định của luật quốc tế được thi hành và 

được tôn trọng đầy đủ trong đời sống quốc tế”.1 Theo cách hiểu này, thực thi là quá 

trình hiện thực hóa các quy định của LQT thông qua các hoạt động (hành động, không 

hành động) của chủ thể LQT và cơ chế pháp luật và thể chế nhằm bảo đảm cho các 

quy định của LQT được tuân thủ chặt chẽ. 

Có thể nói, quan điểm này về thực thi điều ưóc quốc tế được khá nhiều nhà khoa 

học ủng hộ và vận dụng. Bên cạnh đó, thực thi điều ước quốc tế về môi trường theo 

nghĩa hẹp chính là quá trình thi hành các quy phạm đã được nội luật hóa của điều ước 

quốc tế. Chính vì vậy, trong quá trình thực thi điều ước quốc tế, vai trò của cơ quan 

hành pháp, cụ thể là các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan trọng. Hệ thống cơ 

quan nhà nước có chức năng thực thi điều ước quốc tế về môi trường có thể chia làm 

hai loại với vai trò và vị trí khác nhau trong quá trình thực hiện. Với chức năng là cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường, các Bộ tài nguyên và môi trường các quốc gia 

có trách nhiệm sử dụng các biện pháp hành chính nhằm thực hiện (như cấp phép môi 

trường) hoặc thanh tra môi trường nhằm bảo đảm cho điều ước được thực thi đầy đủ. 

Trong rất nhiều trường hợp, thuật ngữ “thực hiện điều ước quốc tế” và “thực thi 

điều ước quốc tế” được sử dụng thay thế nhau với nghĩa gần tương đương. Tuy nhiên, ở 

góc độ chung nhất, thực hiện điều ước quốc tế có thể hiểu là “quá trình hiện thực hóa 

các quy phạm của điều ước trong thực tiễn”. Cách hiểu này xuất phát từ cách giải thích 

về thực hiện pháp luật nói chung trong lý luận về pháp luật của các học giả Việt Nam 

được xây dựng trên thuyết “quá trình”, theo đó, “thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt 

động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành 

hành vi thực tế hợp pháp của chủ thể pháp luật”.2 Vì vậy, có quan điểm trong khoa học 

pháp lý quốc tế cho rằng, thực hiện điều ước quốc tế là “những hoạt động mà thành viên 

điều ước quốc tế tiến hành nhằm hiện thực hóa các cam kết trong điều ước quốc tế.”3 

                                                 
1 Xem Lê Mai Anh, Chương 1 “Khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế” trong Lê Mai 

Anh (chủ biên) Giáo trình Luật quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an Nhân dân 

(2020, tái bản lần thứ 22), tr. 13.  
2 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật, Nxb. Công an Nhân dân, 

Hà Nội, 2001, tr. 461. 
3 Nguyễn Thị Thuận, (2008), Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kí kết và thực hiện điều ước quốc tế 

trong điều kiện hội nhập quốc tế- Cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đai học 

Luật Hà Nội, tr. 16.  
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Công ước Viên 1969 về luật điều ước quốc tế,1 điều ước quốc tế quan trọng nhất 

và là điều ước pháp điển hóa hầu hết các tập quán quốc tế trước đó điều chỉnh các hoạt 

động ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, cũng không có bất kỳ một sự giải thích rõ 

ràng về khái niệm thực hiện điều ước quốc tế. Nhiều thuật ngữ có liên quan, ví dụ tuân 

thủ, áp dụng/thi hành điều ước quốc tế đã được sử dụng nhưng không có bất kỳ sự giải 

thích nào. Tuy nhiên, Công ước Viên ghi nhận thời điểm xác định nghĩa vụ thực hiện 

điều ước quốc tế của chủ thể luật quốc tế bắt đầu từ thời điểm điều ước quốc tế có hiệu 

lực, hay nói cách khác, kể từ thời điểm các cam kết ghi nhận trong văn bản điều ước 

trở thành một quy phạm pháp luật quốc tế.2  

Trong lý luận nhà nước và pháp luật, “thực hiện pháp luật” được hiểu “quá trình 

hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành 

hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật”.3 Như vậy, về cơ bản, thực hiện điều 

ước môi trường quốc tế được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả thực thi điều ước quốc 

tế, cụ thể “Thực hiện điều ước quốc tế là quá trình hoạt động của các chủ thể luật quốc 

tế với tư cách cá thể hoặc tập thể thông qua cơ chế pháp luật, thể chế và thiết chế nhằm 

mục đích hiện thực hóa hoàn toàn và toàn diện các quy định của điều ước quốc tế trên 

bình diện quốc tế và trong phạm vi quốc gia trên nguyên tắc phát triển bền vững”.4  

Cách tiếp cận này về thực hiện điều ước quốc tế và thực thi điều ước môi trường 

quốc tế khá hợp lý, theo đó, thực thi điều ước môi trường quốc tế là một cấu thành, 

một giai đoạn của thực hiện điều ước môi trường quốc tế. Theo nhận thức chung của 

các nhà khoa học pháp lý quốc tế, điều ước quốc tế nói chung và điều ước môi trường 

quốc tế nói riêng phải được thực thi đầy đủ trên cở sở của nguyên tắc Pact sunt 

servanda hay còn được biêt với tên gọi nguyên tắc ‘tận tâm, thiện chí thực hiện điều 

ước quốc tế’, một nguyên tắc nguyên tắc cơ bản trong thực hiện điều ước quốc tế, 

được giải thích trong Điều 26, 27 Công ước Viên 1969 về Luât điều ước quốc tế giữa 

các quốc gia’. Theo đó, mọi điều ước có hiệu lực đều ràng buộc các thành viên và phải 

được thực hiện thiện chí. Điều đó có nghĩa là: 

                                                 
1 Vienna Convention on the law of treaties, truy cập tại 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf. 

Công ước được thông qua ngày 13/5/1969 và có hiệu lực ngày 27/1/1980, hiện nay Công ước có 114 

thành viên. Việt Nam trở thành thành viên của Công ước từ 10/10/2001 bằng  phương thức gia nhập. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-

1&chapter=23&Temp=mtdsg3&lang=en 
2 Điều 26, Công ước Viên 1969 về Luật ĐUQT quy định : “Tất cả điều ước quốc tế có hiệu lực đều 

ràng buộc các quốc gia thành viên và phải được các quốc gia thành viên tự nguyện thi hành với thiện chí” 
3 GS.TS.Lê Minh Tâm (chủ biên) Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình lý luận nhà nước và pháp 

luật (Nxb. Công an Nhân dân, 2015), tr. 416. 
4 Hoàng Ly Anh & Chu Mạnh Hùng, Một số vấn đề lý luận về điều ước quốc tế về môi trường và thực 

hiện điều ước quốc tế về môi trường, Chuyên đề 1, tr. 13.  

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&lang=en
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+ Các quốc gia phải thực hiện điều ước quốc tế một một cách thực chất, không 

hình thức, phải sử dụng mọi hình thức, phương tiện…để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 

điều ước 

+ Các quốc gia có nghĩa vụ từ chối thực hiện các điều ước quốc tế trái với quy 

phạm jus cogens mới  

+ Các quốc gia không được viện dẫn pháp luật quốc gia để biện minh cho việc 

không thực hiện điều ước của mình, trừ trường hợp vi phạm thẩm quyền ký kết một 

cách rõ ràng theo quy định của luật trong nước. 

+ Các quốc gia có nghĩa vụ không làm phương hại tới quyền và lợi ích hợp pháp 

của các thành viên khác và các quốc gia thứ ba 

- Bảo đảm thực thi điều ước môi trường quốc tế  

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng, các quốc gia do các lý do khác nhau 

trong đó bao gồm chủ ý không thực thi các điều ước môi trường quốc tế. Vì vậy, giống 

như trong pháp luật quốc gia, luật quốc tế cần xây dựng một cơ chế bảo đảm cho điều 

ước môi trường quốc tế được thực thi.  

Các nhà khoa học pháp lý truyền thống luôn tin vào tính hiệu quả của cơ chế 

trách nhiệm pháp lý quốc tế cũng như hệ thống cơ chế giải quyết tranh chấp trong cảnh 

báo, ngăn ngừa vi phạm nghĩa vụ pháp luật quốc tế cũng như bảo đảm thực thi khi xảy 

ra vi phạm pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, các nhà khoa học pháp luật quốc tế truyền 

thống luôn nhìn nhận sự vi phạm pháp luật môi trường quốc tế xuất phát từ ý chí của 

các chủ thể mà không tính tới yếu tố năng lực thực thi của các chủ thể pháp luật môi 

trường quốc tế. Vì vậy, quan điểm tiếp cận “cưỡng chế” đối với bảo đảm thực thi điều 

ước quốc tế môi trường đã bộc lộ hạn chế nhất định.  

Bên cạnh đó, các nhà luôn tin tưởng vào cơ chế pháp luật quốc gia là một phương 

thức hiệu quả để điều ước môi trường quốc tế được bảo đảm thực thi.  Theo đó, bảo 

đảm thực thi điều ước quốc tế về môi trường được thực hiện thông qua một hệ thống 

các thiết chế và các cơ chế pháp lý và phi pháp lý như trợ giúp về kinh tế, về kỹ thuật 

để bảo đảm hiệu quả thực hiện điều ước quốc tế. Trong các thiết chế bảo đảm thực 

hiện, hệ thống tòa án đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Với chức năng bảo vệ quyền tư 

pháp của công dân, tòa án sẽ bảo đảm các cá nhân, pháp nhân sẽ sử dụng công cụ tòa 

án để bảo vệ quyền của họ trong lĩnh vưc môi trường. Chính vì vậy, xây dưng một hệ 

thống tòa án hiệu quả, trong đó có tòa chuyên trách về môi trường là một trong những 

hướng đi hiện nay của các quốc gia. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các chế định trách 

nhiệm dân sự, hành chính và hình sự trong pháp luật cũng như áp dụng hiệu quả trên 

thực tiễn là những giải pháp để bảo đảm hiệu quả thực hiện điều ước quốc tế về môi 

trường ở cấp độ quốc gia.  
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1.2. Vai trò của thực thi và bảo đảm thực thi điều ước môi trường quốc tế 

Xây dựng và thực thi (compliance) điều ước quốc tế nói chung và điều ước quốc 

tế môi trường nói riêng, tương tự như xây dựng và thực hiện pháp luật trong hệ thống 

pháp luật quốc gia, là hai giai đoạn cũng đồng thời là hai quá trình tác động chính tới 

hiệu quả điều chỉnh của điều ước quốc tế. Quá trình xây dựng điều ước quốc tế trải qua 

hai giai đoạn thoả thuận về nội dung và thỏa thuận tạo hiệu lực của điều ước môi 

trường quốc tế quyết định việc hình thành các quy định của luật môi trường quốc tế, 

xác định các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề 

môi trường. Trong khi đó, thực thi điều ước môi trường quốc tế với tính chất là “quá 

trình các chủ thể áp dụng cơ chế hợp pháp, phù hợp để đảm bảo các quy định của luật 

quốc tế được thi hành và được tôn trọng đầy đủ trong đời sống quốc tế” là quá trình 

tiếp liền của quá trình xây dựng điều ước môi trường quốc tế.1 Mặc dù không tác động 

tới phạm vi và nội dung các quy định điều ước môi trường quốc tế cũng như các quyền 

và nghĩa vụ của các thành viên, thực thi điều ước môi trường quốc tế mang lại ý nghĩa 

thực tế bởi đây chính là quá trình mà các quy phạm được hiện thực hoá trong thực tế 

thông qua các cơ chế khác nhau bao gồm pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia.    

Trong quan điểm truyền thống, các quốc gia, các nhà khoa học pháp lý quan tâm 

tới việc xây dựng các quy phạm luật quốc tế nhằm xây dựng khung pháp luật điều 

chỉnh quan hệ giữa các chủ thể hướng tới đạt được các khách thể điều chỉnh là các vấn 

đề về môi trường. Vì vậy, các giáo trình, tài liệu chủ yếu tập trung nghiên cứu về các 

vấn đề môi trường mà luật quốc tế trong đó chủ yếu là các điều ước quốc tế hướng mục 

tiêu điều chỉnh; vì thế, các tài liệu này dành dung lượng khá hạn hẹp để giải quyết vấn 

đề thực thi điều ước quốc tế bảo đảm thực thi điều ước quốc tế. Ví dụ, trong sách Luật 

quốc tế và môi trường do Birnie và Boyle chủ biên chỉ có 1 Chương (Chương 4) trong 

số 13 Chương nội dung (Chương 14 là kết luận) có đề cập đến cơ chế bảo đảm thực thi 

dưới góc độ tiếp cận khoa học pháp lý truyền thống (cơ chế trách nhiệm và giải quyết 

tranh chấp.2 Gần đây nhất, Giáo trình Luật quốc tế về môi trường của Khoa Luật (Đại 

học Quốc gia Hà Nội) do Nguyễn Hồng Thao và Nguyễn Thị Xuân Sơn chủ biên cũng 

chỉ dành 01 Chương (Chương 9: Giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế về môi 

trường) trong số 09 Chương để viết về bảo đảm thực thi điều ước môi trường quốc tế.3    

Tuy nhiên, thực tiễn xây dựng và thực hiện điều ước quốc tế trong thời gian gần 

đây cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của thực thi điều ước quốc tế nói chung và 

                                                 
1 Xem Lê Mai Anh, tlđd, trích dẫn 1 
2 Patricia Birnie và Alan Boyle (chủ biên), Luật quốc tế và môi trường, Nxb. Đại học Oxford, 1995, 

Chương 4, tr.136-187. 
3 Nguyễn Hồng Thao và Nguyễn Thị Xuân Sơn (chủ biên), Giáo trình Luật quốc tế về môi trường của 

Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Chương 9: Giải quyết hoà bình 

các tranh chấp quốc tế về môi trường, tr. 337-384.  
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điều ước môi trường quốc tế nói riêng trong tác động hiệu quả điều chỉnh của các điều 

ước quốc tế môi trường. Các nghiên cứu của các nhà khoa học pháp lý quốc tế hoặc 

các nhà khoa học liên/đa ngành hoặc có quan điểm tiếp cận phối hợp gần đây đã có 

những nghiên cứu chuyên sâu về thực thi điều ước quốc tế môi trường.1 Tuy nhiên, các 

nghiên cứu này tập trung vào giải thích khái niệm/thuật ngữ thực thi điều ước môi 

trường quốc tế, nội hàm, các thành tố của thực thi cũng như cơ chế vận hành mà chưa 

lý giải lý do gia tăng vai trò của thực thi điều ước môi trường quốc tế. Đa phần các 

nghiên cứu mới tập trung đánh giá tác động của xây dựng điều ước môi trường quốc tế 

đối với thực thi điều ước môi trường quốc tế mà chưa quan tâm nghiên cứu tác động 

của chiều ngược lại. Đó chính là tác động của thực thi điều ước môi trường quốc tế đối 

với việc xây dựng điều ước môi trường quốc tế.  

Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa thực thi điều ước môi trường quốc tế và 

hiệu quả của thực thi điều ước môi trường quốc tế chỉ ra rằng đặc trưng đối tượng bảo 

vệ/điều chỉnh của điều ước môi trường quốc tế đòi hỏi điều ước môi trường quốc tế 

được thực thi ở mức độ cao nhất. Việc không thực thi hoặc thực thi không đầy đủ cá 

nghĩa vụ phát sinh từ các điều ước quốc tế môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu 

quả bảo vệ của các thành tố môi trường do điều ước môi trường quốc tế bảo vệ.  

2. “Quản lý điều ước tích cực”- Giải pháp hữu hiệu cho bảo đảm thực thi 

điều ước môi trường quốc tế 

“Quản lý điều ước tích cực” là một hướng tiếp cận mới đối với bảo đảm thực thi 

điều ước môi trường quốc tế xuất phát từ quan điểm của trường phái quan hệ quốc tế 

trong khoa học pháp lý quốc tế. Với các nhà khoa học theo trường phái này quan tâm 

tới nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi môi trường hoặc thay đổi hành vi chủ thể hướng 

tới thay đổi khác thể điều chỉnh là các yếu tố môi trường. Vì vậy, trường phái quan hệ 

quốc tế trong khoa học pháp lý quốc tế tin tưởng rằng việc không thực thi điều ước 

môi trường quốc tế xuất phát từ vấn đề năng lực chủ thể của các thành viên mà không 

phải do ý chí của các chủ thể.  

Trường phái quan hệ quốc tế lý giải 11 nguyên nhân các chủ thể luật quốc tế 

không tuân thủ điều ước quốc tế môi trường do một số nguyên nhân: (i) các cơ quan có 

thẩm quyền chịu trách nhiệm thi hành điều ước môi trường quốc tế không nhận thức 

được sự tồn tại của các nghĩa vụ pháp luật môi trường quốc tế; (ii) thiếu quán tính 

chính trị để thi hành điều ước hoặc không nhận thức sự cần thiết thi hành; (iii) năng 

lực tài chính, hành chính, kỹ thuật hạn chế; (iv) thiếu phối hợp giữa các cơ quan quản 

                                                 
1 Ví dụ, Karl Bruch and Elizabeth Mrema (eds), Manual on Compliance with and Enforcement of 

International Environmental Agreements (UNEP, 2006); Edith Brown Weiss and Harold K Jacobson 

(eds), Engaging Countries: Strengthening Compliance with International Environmental Accords, 

(The MIT Press, 1998) 
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lý nhà nước…1 Quan điểm giải thích về việc không thực thi điều ước môi trường quốc 

tế dường như khá phù hợp với thực trạng của các nước đang phát triển, khi các quốc 

gia này “lực bất tòng tâm”, có quyết tâm chính trị nhưng không có năng lực về tài 

chính, khoa học kỹ thuật… 

Chayes and Chayes, đại diện của trường phái này đồng quan điểm với các nhà 

khoa học pháp lý quốc tế truyền thống mà đại diện là Henkin khi quan niệm rằng, về 

cơ bản, các điều ước môi trường quốc tế luôn được thực thi, tuân thủ ở mức độ cao. Lý 

giải về vấn đề này, các tác giả cho rằng, bản chất của điều ước quốc tế môi trường 

cũng như nhiều điều ước quốc tế khác có tính ràng buộc về pháp lý và các bên phải 

thực hiện thiện chí. Đồng thời, nhiều tác giả cũng đã chỉ ra rằng, điều ước môi trường 

quốc tế khác biệt với nhiều điều ước quốc tế khác. Việc thiết kế các điều ước môi 

trường quốc tế vừa đảm bảo điều ước môi trường quốc tế đạt hiệu quả trong việc điều 

chỉnh hành vi các chủ thể luật quốc tế hướng tới mục đích bảo tồn và sử dụng bền 

vững các thành phần môi trường, đồng thời để đảm bảo rằng điều ước quốc tế môi 

trường được thực thi hiệu quả nhất. Vì vậy, các điều ước môi trường quốc tế đều được 

thiết kế dưới dạng điều ước quốc tế khung nhằm điều chỉnh phạm vi rộng các vấn đề 

môi trường. Các hội nghị của các bên  (COP- Conference of the Parties) hay Cuộc họp 

các bên (MOP- Meeting of the Parties) sẽ tiếp tục “phát triển” các điều ước quốc tế 

khung về môi trường thông qua việc đàm phán các nghị định thư, các thoả thuận quốc 

tế mới; đồng thời có các hướng dẫn đối với các bên trong quá trình thực hiện các điều 

ước môi trường quốc tế.  

Với cách tiếp cận về việc xây dựng và thực thi các điều ước môi trường quốc tế 

và những đặc tính của điều ước quốc tế môi trường, việc áp dụng cơ chế bảo đảm thực 

thi truyền thống với cơ chế trách nhiệm pháp lý quốc tế và giải quyết tranh chấp là 

không hợp lý. Vì vậy, cần có các cơ chế phù hợp, không mang tính cưỡng chế mà cần 

có tính hợp tác, phối hợp. Cơ chế này được gọi là “quản lý điều ước tích cực”. 

Trong khoa học pháp lý quốc tế hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu và lý thuyết 

chuyên sâu về “quản lý điều ước tích cực”. Tuy nhiên, có thể nhận diện một số đặc 

điểm sau của “quản lý điều ước tích cực” trong bảo đảm thực thi điều ước môi trường 

quốc tế.  

Thứ nhất, “quản lý điều ước tích cực” song hành với việc kiểm soát thực thi điều 

ước môi trường quốc tế. Hiện nay, các điều ước quốc tế môi trường đã xây dựng cơ chế 

báo cáo, quan trắc, đánh giá… để giúp các quốc gia thành viên điều chỉnh hoạt động 

thực thi phù hợp. Do quá trình này gắn với từng điều ước quốc tế môi trường, vì vậy, cơ 

                                                 
1 Nils Goeteyn and Frank Maes, ‘Compliance Mechanisms in Multilateral Environmental Agreements: 

An Effective Way to Improve Compliance?’, Chinese Journal of International Law, N10 (4) pp 791-826.  
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chế kiểm soát thực thi khác biệt trong từng điều ước quốc tế. Trong thực tế, cơ chế này 

giúp các cơ quan “quản lý” điều ước quốc tế như Ban thư ký có sự trợ giúp kịp thời 

sau khi thu thập được thông tin từ quá trình kiểm soát điều ước quốc tế môi trường.  

Thứ hai, “quản lý điều ước tích cực” bao gồm việc hỗ trợ thực thi điều ước môi 

trường quốc tế. Do sự khác biệt về năng lực của các chủ thể trong bảo vệ môi trường 

cũng nhưu trong quá trình thực thi điều ước quốc tế nói chung và các điều ước quốc tế 

môi trường nói riêng, các điều ước quốc tế môi trường đều có các điều khoản giúp đỡ 

như chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ tài 

chính…. Tất cả các cơ chế đó đều hỗ trợ các quốc gia đang phát triển có thể thực thi 

tốt các nghĩa vụ của mình.  

3. Một số đề xuất vận dụng “lý thuyết” “quản lý điều ước tích cực” trong 

đàm phán xây dựng các điều ước môi trường quốc tế trong hiện tại và tương lai 

Thứ nhất, tiếp tục đàm phán, xây dựng các điều ước quốc tế dưới hình thức là 

điều ước quốc tế “khung” và các nghĩa vụ “mềm”. Điều ước môi trường quốc tế sẽ tạo 

thành khung pháp lý cơ bản, trên cơ sở đó, các quốc gia có thể thỏa thuận tiếp theo để 

cụ thể hóa các quy định của điều ước quốc tế về môi trường.1Bản thân cách tiếp cận để 

giải quyết các vấn đề môi trường được xây dựng trên cơ sở lý thuyết “quản trị môi 

trường quốc tế”, theo đó môi trường được điều chỉnh, quản trị theo các cấp độ khác 

nhau từ toàn cầu, khu vực, quốc gia…2 cũng đòi hỏi các quốc gia cần cụ thể hoá hơn 

việc thực hiện các điều ước quốc tế môi trường này. Đồng thời, các quốc gia thành 

viên có thể thực thi hiệu quả các nghĩa vụ pháp luật quốc tế đồng thời bảo đảm bảo vệ 

môi trường tòn cầu, khu vực và quốc gia.  

Thứ hai, tiếp tục áp dụng nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự phân hóa 

(common but differentiate responsibility) trong xây dựng các nghĩa vụ pháp luật quốc 

tế vể môi trường 

Đây là nguyên tắc quan trọng đặc trưng của luật môi trường quốc tế nhằm bảo 

đảm công băng giữa các nước phát triển (North) và đang phát triển (South) vì vậy, cần 

quy định cơ chế tài chính phù hợp, trong đó quy định nghĩa vụ tài chính của các nước 

phát triển đối với các nước đang phát triển, đổi lại, các nước phát triển sẽ có cơ hội 

tiếp cận và chia sẻ lợi ích đối với nguồn gen hoặc tài nguyên thiên nhiên thuộc chủ 

quyền, quyền chủ quyền của các nước đang phát triển. Ngoài ra, để báo đảm hiệu quả 

thực hiện, các quy định điều ước quốc tế về môi trường chủ yếu được thiết kế theo 

hướng quy phạm tùy nghi, có nghĩa là quy định để các quốc gia tự lựa chọn các biện 

pháp để thực hiện. Ngoài ra, ngôn ngữ sử dụng trong các điều ước cũng là ngôn ngữ 

                                                 
1 Ví dụ, trường hợp Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Catagena về an toàn sinh học; hoặc 
2 Ulrich Beyerlin and Thio Maurauhn, International Environmental Law (Hart, 2011), tr.243-245. 
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“mềm” như các quốc gia “trong khả năng có thể”, “phù hơp với năng lực của các 

thành viên”…1 

Thứ ba, tiếp tục sử dụng tiêu chí hiệu quả thực hiện là một trong những ưu tiên 

hàng đầu của điều ước 

Hiệu quả thực hiện là yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả điều chỉnh của điều 

ước quốc tế nói chung và điều ước quốc tế về môi trường nói riêng. Vì vậy, các điều 

ước quốc tế về môi trường đều xây dựng các cơ chế pháp lý quốc tế nhằm kiểm soát và 

hỗ trợ các thành viên thực hiện hiệu quả điều ước quốc tế về môi trường. Tương tự đối 

với thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người, các điều ước quốc tế về môi 

trường cũng quy định chế độ báo cáo, tuy nhiên, các quốc gia không cần thiết phải bảo 

vệ như trong trường hợp các điều ước quốc tế về quyền con người. Bên cạnh đó, cơ 

chế tài chính, cơ chế kiểm soát việc không tuân thủ các điều ước quốc tế về môi 

trường cũng được thiết lập trong một số điều ước quốc tế về môi trường.  
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NHÀ NƯỚC PHỤ MẪU VÀ TƯ DUY BAO CẤP 

TRONG TƯ PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM 

TS. Lê Lan Chi 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Tư pháp hình sự là một lĩnh vực đặc biệt của đời sống xã hội – lĩnh vực 

giải quyết vấn đề tội phạm và trách nhiệm hình sự. Tư pháp hình sự có vai trò trọng 

yếu trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công lý và 

công bằng xã hội. Tư pháp hình sự cũng là lĩnh vực in đậm dấu ấn của quyền lực nhà 

nước và trách nhiệm xã hội của nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tư pháp hình sự 

thường rất khó kiểm soát được việc thực thi quyền lực và trách nhiệm xã hội một cách 

thái quá từ phía nhà nước, luôn có nguy cơ cao trở thành một công cụ hạn chế quyền 

con người, áp đặt ý chí chủ quan của nhà nước, dù ý chí của nhà nước có thể chỉ 

thuần tuý là xuất phát từ lợi ích chung của xã hội và mưu cầu lợi ích cho người dân. 

Bài viết này đặt ra và trả lời hai câu hỏi: Căn nguyên của vấn đề có thể được lý giải 

phần nào qua lý thuyết về phong cách nhà nước phụ mẫu và hệ luỵ của phong cách 

nhà nước phụ mẫu là tư duy bao cấp trong tư pháp hình sự hay không? Phong cách 

này, tư duy này đã và sẽ phải tiếp tục được cải biến như thế nào trong một xã hội Việt 

Nam ngày càng hiện đại hơn, dân chủ hơn và khi quyền con người, quyền công dân 

ngày càng được ghi nhận, tôn trọng ở mức độ cao hơn. 

Từ khoá: nhà nước phụ mẫu, tư pháp hình sự, áp đặt, quyền con người 

Dẫn nhập: 

Tư pháp hình sự Việt Nam thuộc về mô hình kiểm soát tội phạm, mô hình mà 

Nhà nước nhận lấy trách nhiệm phải trấn áp, phát hiện, truy cứu, trừng phạt tội phạm 

với hiệu suất cao1. Nhà nước trao cho các cơ quan tư pháp hình sự thẩm quyền, sự chủ 

động, sự gắn kết để thực hiện các nhiệm vụ tố tụng được quan niệm các nhiệm vụ 

chính trị, phải hoàn thành với quyết tâm chính trị ở mức độ cao. Tâm thế này đã giúp 

cho nhà nước và các cơ quan tư pháp hình sự thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, trách 

nhiệm với an ninh, an toàn cho người dân.  

Tuy nhiên, cũng từ chính tâm thế này, những hệ luỵ đã xuất hiện. Đó là việc nhà 

nước xuất phát từ mục đích bảo vệ người dân khỏi tội phạm mà có những chính sách 

                                                 
1 Theo lý thuyết mô hình tư pháp hình sự được Herbert L. Packer đưa ra trong cuốn “Những hạn chế 

của cưỡng chế hình sự” (The Limits of the Criminal Sanction) năm 1968, tư pháp hình sự được chia 

thành hai mô hình chính: mô hình kiểm soát tội phạm (Crime – Control Model) và mô hình cân bằng 

(Due-Process Model). Herbert L. Packer nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai mô hình: đòi hỏi tính hợp 

pháp của quá trình tố tụng (mô hình tố tụng cân bằng) hay đòi hỏi tính hiệu quả (mô hình tố tụng kiểm 

soát tội phạm). 
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hình sự có phần áp đặt, không tham vấn ý kiến người dân. Đó là việc nhà nước tự nhận 

lấy trách nhiệm xác định sự thật của vụ án một cách “khách quan, toàn diện và đầy đủ” 

chỉ bằng hoạt động của cơ quan tư pháp hình sự mà coi nhẹ quy luật khách quan của 

phản biện và tranh tụng từ phía các chủ thể khác. Đó là việc nhà nước việc tự cho 

mình đã là hoàn thành nghĩa vụ với nạn nhân tội phạm bằng kết quả truy cứu trách 

nhiệm hình sự, dân sự với người phạm tội mà bỏ qua các nhu cầu, lợi ích chính đáng 

khác của nạn nhân tội phạm. Đó là việc nhà nước việc đặt ra các nhiệm vụ, các chỉ tiêu 

tố tụng mang tính chủ quan, duy ý chí phần nào tương tự cách điều hành nền kinh tế 

tập trung, mệnh lệnh, chỉ huy...  

Bài viết đặt ra câu hỏi căn nguyên của vấn đề có thể được lý giải qua lý thuyết về 

phong cách nhà nước phụ mẫu (và các hệ luỵ của phong cách nhà nước phụ mẫu là tư 

duy bao cấp trong tư pháp hình sự) hay không? Tư pháp hình sự mang đậm dấu ấn của 

phong cách “nhà nước phụ mẫu” khi nhà nước thể hiện trách nhiệm cao của mình đối 

với người dân, lo lắng cho người dân nhưng cũng đồng thời dành cho mình quyền tự 

quyết quá lớn – tương tự như bậc gia trưởng trong một gia đình. Do đó, phong cách 

này, tư duy này cần phải tiếp tục được cải biến trong một xã hội Việt Nam ngày càng 

hiện đại hơn, dân chủ hơn và khi quyền con người, quyền công dân ngày càng được 

ghi nhận, tôn trọng ở mức độ cao hơn. 

Để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu nên trên, bài viết sử dụng hai phương pháp 

chủ yếu là phương pháp lịch sử bối cảnh và phương pháp phân tích cấu trúc hệ thống 

để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Về cấu trúc, bài viết triển khai theo logic: trước hết, 

khái quát bản chất, nguồn gốc, giá trị và hạn chế của phong cách nhà nước phụ mẫu; 

sau đó, làm rõ sự hiện diện của phong cách này trong lĩnh vực tư pháp hình sự với các 

ưu điểm và hệ luỵ; cuối cùng, bài viết nhìn nhận các vấn đề của cải cách tư pháp hình 

sự Việt Nam và các giải pháp để giải tư duy bao cấp và các hạn chế khác của phong 

cách nhà nước phụ mẫu trong tư pháp hình sự Việt Nam. 

1. Nhà nước phụ mẫu: bản chất và nguồn gốc 

Nhà nước phụ mẫu (Paternalism) là một phong cách quản trị xã hội trong đó nhà 

nước có xu hướng tự quyết định những việc mà chỉ cần theo nhận thức của nhà nước là 

có lợi cho xã hội, cho người dân, xuất phát từ trách nhiệm xã hội của nhà nước, sự 

mẫn cán của nhà nước. Phong cách này được diễn đạt theo nhiều công thức khác nhau: 

“động cơ của A mang tính chất phụ mẫu, nói cách khác, nếu A xử sự vì lợi ích của B 

và nếu A có những hành động vượt trước kể cả khi biết rằng B không đồng ý”1, “là sự 

can thiệp vào quyền tự do hành động của một người được biện minh bởi những lý do 

chỉ đề cập đến phúc lợi, tốt đẹp, hạnh phúc, nhu cầu, lợi ích hoặc giá trị của người bị 

                                                 
1 David L. Shapiro, “Courts, Legislatures, and Paternalism” (1988), 74 Va. L. Rev. 519. 



68 

can thiệp/cưỡng chế”1 hay “chính sách mang tính phụ mẫu với tôn chỉ đem lại lợi ích 

và phúc lợi cho người dân - theo quan niệm của nhà nước - kể cả chấp nhận việc hạn 

chế tự do cá nhân”2. Nhà nước phụ mẫu không có nghĩa nhà nước độc tài, độc quyền. 

Để có thể ra các quyết định vì lợi ích của người dân (dù lợi ích của người dân theo 

lăng kính chủ quan của nhà nước), nhà nước phụ mẫu cần có sự quan tâm và trách 

nhiệm với người dân. Mặt khác nhà nước cần nhiều quyền lực, có xu hướng tập trung 

quyền lực.  

Đa số các nhà nước ở phương Đông, trong đó có Việt Nam, có lịch sử ra đời gắn 

với nhu cầu đoàn kết xã hội trong các “trạng thái khẩn cấp” do lũ lụt, thiên tai và giặc 

ngoại xâm gây ra. “Nếu so sánh với các nhà nước ở phương Tây, các nhà nước ở 

phương Đông ra đời sớm hơn cả về thời gian và không gian, xuất phát từ đặc điểm đặc 

thù về tự nhiên, kinh tế, xã hội. Đa phần các nhà nước ở phương Đông ra đời đều 

mang các đặc tính như: tính liên kết mạnh, tính đại diện cao và tính giai cấp yếu. Liên 

kết mạnh để giải quyết nhu cầu trị thuỷ chống lũ lụt, tưới tiêu và nhu cầu tự vệ. Nhà 

nước ra đời ban đầu để thực hiện với tư cách cơ quan công quyền, thực hiện chức năng 

đại diện cho cộng đồng, tầng lớp quý tộc ban đầu vốn thực hiện chức năng xã hội bảo 

đảm lợi ích chung cho cả cộng đồng, rồi chuyển sang độc lập với xã hội và thống trị xã 

hội”3. Sự phát triển sau này của các nhà nước phương Đông có xu hướng chung là thừa 

nhận quyền lực nhà nước là mang tính tự nhiên, các hoàng đế nhận mình là “thiên tử” 

(con trời). Bộ máy nhà nước, hệ thống quan liêu, quan lại của nhà nước lại tiếp tục 

nhận mình là quan phụ mẫu– cha mẹ của dân, để cai trị người dân.  

Trong mối quan hệ với Trung Hoa, do yếu tố địa – chính trị, ảnh hưởng của hệ tư 

tưởng Trung Hoa và pháp luật Trung Hoa, mô hình cai trị của các triều đại phong kiến 

Việt Nam nói riêng và của các quốc gia thuộc “Trung Hoa pháp hệ” (中 华 法 系) nói 

chung thường được khái quát theo công thức “Dương Nho Âm Pháp” (阴 儒 阳 法). 

Công thức này được thiết lập xuất phát từ sự kết hợp giữa hai tư tưởng chính trị pháp 

lý gần như đối lập nhau là Nho (Confucianism) và Pháp (Legalism). Trong công thức 

“Dương Nho Âm Pháp”, “Nho” chiếm ưu thế, chiếm vị trí chủ đạo. Nho giáo đề cao 

tính tự nhiên của quyền lực nhà nước và trách nhiệm của nhà nước trong việc sử dụng 

quyền lực này chăm lo cho người dân, “việc quan tâm đến đời sống và vai trò của dân 

                                                 
1 Dworkin, "Paternalism" in Wasserstrom ed., Morality and the Law (California, Wadsworth 

Publishing Co., 1971), p.109. 
2 Matthew Thomas, Luke Buckmaster, “Paternalism in social policy when is it justifiable?” (Research 

Paper no. 8 2010–11). https://www.aph.gov.au/About_Parliament/ParliamentaryDepartments/ 

Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1011/11rp08#:~:text=%5B7%5D%20Paternalist%20policies%20see

k%20to,particular%20activities%20that%20affect%20them. 
3 Nguyễn Minh Tuấn, Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016, tr. 55. 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/ParliamentaryDepartments/
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còn có ý nghĩa như một hằng số trong đời sống chính trị của các nước phương Đông. 

Bởi vậy mà cũng là tất yếu, dân và vai trò của dân là một vấn đề được hầu hết các nhà 

Nho quan tâm, là một nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị - xã hội, trong đường 

lối Đức trị của Nho giáo. Đề cập đến vấn đề này, các nhà Nho Trung Quốc từ Khổng 

Tử trở đi đều đặc biệt quan tâm đến dân, đề cao vai trò của dân, đều đòi hỏi nhà vua, 

người cầm quyền phải thật sự yêu thương, chăm sóc dân như cha mẹ đối với con cái”1. 

Việc thực hành các tư tưởng chính trị của Nho giáo đã biến nhà nước thành một bậc 

phụ mẫu của xã hội, xây dựng hình tượng phụ mẫu của nhà nước. Sự quan tâm và 

trách nhiệm với người dân cũng như xu hướng tập trung quyền lực của nhà nước phụ 

mẫu trong xã hội khá tương đồng với bậc phụ mẫu, với bậc gia trưởng trong gia đình 

để “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (齊家,治國,平天下) theo công thức truyền thống 

của Nho giáo. Trong khi đó, Pháp gia với tính thực tế, thực dụng của mình, đã trao cho 

bậc phụ mẫu này nghệ thuật cai trị và triết lý xây dựng pháp luật và hệ thống tư pháp 

hình sự nặng về trấn áp để củng cố quyền lực của người cai trị. Pháp gia đưa ra lý 

thuyết về “Pháp” và “Hình”. “Pháp” hay pháp luật chỉ là một công cụ cai trị để củng 

cố quyền lực của Nhà nước, pháp luật là hình luật, hình luật là hình phạt và luật là 

công cụ cuối cùng để giải quyết các tranh chấp, luật được áp dụng để phòng ngừa, kết 

quả áp dụng luật được coi trọng hơn quá trình áp dụng luật. Nói cách khác, “quyền tức 

pháp, pháp tức hình, coi thường tố tụng, coi trọng hoà giải, coi nhẹ quyền lợi, suy ra 

tội, coi trọng phòng ngừa”2.  

Khi Việt Nam chuyển sang chế độ mới nửa sau thế kỷ XX với sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản, trách nhiệm chăm lo cho người dân tiếp tục được khẳng định. Phủ 

định vai trò của nhà nước là cha mẹ của dân như trong các chế độ cũ, người Cộng sản 

khẳng định mình là công bộc, nô bộc của dân. Bổn phận, trách nhiệm của nhà nước do 

Đảng cộng sản lãnh đạo đối với người dân xuất phát từ bản chất nhà nước là của dân, 

do dân và vì dân. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân” và “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối 

hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 

hành pháp, tư pháp” (Điều 2). Mặt khác, tính chất “chuyên chính” của quyền lực nhà 

nước cũng từng được ghi nhận trong quy định trong Hiến pháp năm 1980: “Nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản” (Điều 2). 

Chính vì có sự tập trung quyền lực, có “chuyên chính vô sản”, có sự tin cậy và cả thái 

độ dựa dẫm, thụ động của người dân, lại đặt trong bối cảnh lịch sử của đất nước với 

các cuộc chiến tranh và chia cắt lãnh thổ, mà phong cách Nhà nước phụ mẫu với trách 

                                                 
1 Nguyễn Thanh Bình, “Tư tưởng về “đạo trị nước” ở các nhà nho Việt Nam” Triết học 1(188) 2007. 
2 Du Vinh Căn, Tổng quan về Pháp luật của Nho gia, Nhân dân Quảng Tây (2000), Bản dịch của Viện 

Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tr. 29. 
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nhiệm xã hội và sự mẫn cán, chăm lo cho người dân, tư duy bao cấp, nghĩ hộ, làm hộ 

cũng như các hệ luỵ của vị thế độc quyền và phong cách cấp phát vẫn còn hiện diện 

trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, và hiện diện đậm nét trong lĩnh vực tư pháp 

hình sự.  

2. “Nhà nước phụ mẫu” trong tư pháp hình sự: trách nhiệm xã hội hay sự 

“bao cấp” công lý? 

Xuất phát từ yếu tố “tư pháp” (quyền tư pháp, nhánh tư pháp), có thể hiểu tư 

pháp hình sự là là một lĩnh vực của nhánh tư pháp mà nội dung cơ bản là việc giải 

quyết vấn đề trách nhiệm hình sự của người phạm tội (hoạt động áp dụng pháp luật, 

trên cơ sở pháp luật (hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự… mà Tòa án là 

trung tâm và xét xử là trọng tâm). Định nghĩa này gần với cách đặt vấn đề: “Tư pháp 

hình sự là dạng thực hiện quyền lực nhà nước của cơ quan có thẩm quyền nhân danh 

công lý (cơ quan tài phán – Toà án) để xét xử và đưa ra phán quyết đối với vụ án hình 

sự…”1 khi hiểu theo nghĩa hẹp của, hay theo nghĩa rộng: “Tư pháp hình sự là một lĩnh 

vực chủ yếu của quyền tư pháp, mà mọi hoạt động của nó liên quan đến việc giải quyết 

vấn đề trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội… ngoài toà án, tư pháp hình sự với 

quan niệm rộng còn có các cơ quan điều tra, cơ quan công tố, cơ quan thi hành án và 

những cơ quan, tổ chức khác có các hoạt động liên quan đến hoạt động xét xử của toà 

án trong quá trình giải quyết trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội”2. 

Tư pháp hình sự hay hệ thống tư pháp hình sự là một hệ thống bao gồm các chủ 

thể và hoạt động của các chủ thể, các mối quan hệ trong nội tại hệ thống giữa các chủ 

thể, trên cơ sở quy định của pháp luật, cùng hướng tới việc giải quyết một bài toán 

chung – bài toán tội phạm. Trong đó, Nhà nước hiện diện với vai trò trung tâm của cả 

hệ thống, có quyền lực bao trùm và chi phối. Nhà nước với “Quyền trừng phạt được 

luật pháp giao cho các toà án hình sự. Nhưng toà án không có quyền tự mình thụ lí các 

vụ vi phạm. Quyền phát động sự truy tố - để Toà án thụ lý được hình sự tố tụng và dụ 

số 4 ngày 18-1001949 giao cho công tố viện. Quyền đó được mệnh danh là công tố 

quyền”3. Nói cách khác, Nhà nước sử dụng cả các cơ quan hành pháp (điều tra, truy tố 

tội phạm, tổ chức thực hiện các biện pháp giam giữ) và tư pháp (xét xử) và trao cho họ 

các loại quyền lực tương ứng để giải quyết bài toán tội phạm.  

Sự tồn tại của tội phạm mang tính tất yếu, khách quan và do đó, giải quyết bài 

toán tội phạm cũng là một đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan. Giải quyết bài toán 

tội phạm là trách nhiệm xã hội của nhà nước để đem lại công lý, công bằng xã hội và 

                                                 
1 Lê Văn Cảm, Hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2009, tr. 107. 
2 Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên), Quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, Nxb. Hồng Đức, 

2015, tr. 27. 
3 Lê Tài Triển, Nhiệm vụ của Công tố viện, Nxb. Sài Gòn, 1970, tr. 263. 



71 

bảo đảm các vấn đề an ninh, an toàn, an sinh cho mỗi người dân. Nhà nước thể hiện 

vai trò bảo vệ xã hội và không chủ thể nào khác trong xã hội có thể thực hiện tốt hơn 

trách nhiệm này như nhà nước. Nếu nhà nước thoái thác trách nhiệm giải quyết bài 

toán tội phạm hoặc hành xử một cách thiếu trách nhiệm thì xã hội sẽ rối loạn và cuộc 

sống thường nhật của mỗi người dân sẽ bị đe doạ. Do đó, nếu coi đất nước như một gia 

đình lớn thì nhà nước đóng vai trò của bậc cha mẹ đang bảo vệ gia đình mình, bảo vệ 

đàn con của mình.  

Nhà nước không chỉ thể hiện vai trò đại diện xã hội, xuất phát từ lợi ích chung 

của xã hội để áp dụng các biện pháp cưỡng chế và trấn áp các nguy cơ đe doạ trật tự xã 

hội, an toàn xã hội; nhà nước còn thể hiện vai trò đại diện giai cấp, đại diện cho một bộ 

phận xã hội đang sở hữu quyền lực nhà nước, áp dụng các biện pháp cưỡng chế và trấn 

áp các nguy cơ đe doạ trật tự xã hội, an toàn xã hội để củng cố và bảo vệ vị thế và lợi 

ích chỉ của bản thân nhà nước, nhưng lại vẫn có thể nhân danh xã hội, với lý do là xuất 

phát từ lợi ích chung của xã hội. Do đó, trong lĩnh vực tư pháp hình sự cũng như trong 

các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, khả năng áp đặt ý chí chủ quan của nhà nước, 

chỉ phục vụ lợi của một bộ phận xã hội, là không thể tránh khỏi, vì không thể quá tách 

bạch hai tư thế của nhà nước. Điều đáng quan ngại là tư pháp hình sự là lĩnh vực mà 

quyền con người dễ bị nhà nước làm tổn thương nhất, các quyền dân sự trở nên mong 

manh và dễ bị xâm phạm nhất do nhà nước không thể không áp dụng các biện pháp 

cưỡng chế, trấn áp nghiêm khắc nhất khi giải quyết bài toán tội phạm. 

Vấn đề tiếp theo đặt ra là với tâm thế nhà nước phụ mẫu, nhà nước có thể mắc 

phải “lỗi” quá tự tin vào năng lực và sự công tâm của các cơ quan tư pháp hình sự 

trong việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nhà nước tự tin cho rằng chỉ 

cần thành lập và tổ chức vận hành các cơ quan tư pháp hình sự là có thể xác định được 

sự thật của vụ án và công lý được thực thi. Đây là “lỗi” phổ biến trong tư pháp hình sự 

tại các quốc gia theo mô hình “kiểm soát tội phạm” với việc đề cao nhiệm vụ phát hiện 

và trấn áp tội phạm, đặt nặng yêu cầu không bỏ lọt tội phạm, chú trọng giai đoạn điều 

tra với sự tập trung các nguồn lực nhà nước cho giai đoạn điều tra. Giai đoạn điều tra 

được đầu tư về thời gian, về con người, về lực lượng và phương tiện, với vai trò của cơ 

quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ 

quan công tố và kể cả toà án (điển hình là tố tụng hình sự Cộng hoà Pháp và một số 

nước châu Âu lục địa, sau đó lan toả đến các quốc gia khác trong hệ thống Civil law) 

nên sự thật của vụ án chủ yếu được xác định trong giai đoạn điều tra; giai đoạn xét xử 

do đó ít nhiều bị xem nhẹ. Tranh tụng cũng như sự hiện diện của đội ngũ luật sư, 

người bào chữa trong quá trình tìm kiếm công lý là không cần thiết; tiếng nói của 

người dân, vai trò giám sát của người dân trong giai đoạn điều tra và trong việc quyết 

định các vấn đề nội dung của vụ án cũng không quá quan trọng. Vì vậy, nhà nước có 

thể hoàn toàn “bao cấp” công lý, tự mình xác định sự thật của vụ án.  
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Cách tiếp cận sự thật vụ án theo cách bao cấp này thể hiện trách nhiệm xã hội rất 

cao của nhà nước nhưng cũng gián tiếp phủ nhận quy luật khách quan của tranh biện 

và tranh tụng trong tố tụng hình sự, dẫn tới sự chủ quan và khả năng oan sai. Sự thật 

và công lý chủ yếu được tìm kiếm từ một phía (nhất là khi các cơ quan nhà nước đứng 

lại gần nhau, cùng một phía, cùng  một trận tuyến đấu tranh với tội phạm, trong khi đó, 

phía còn lại là những người bị buộc tội, người tham gia tố tụng với vị thế thấp hơn, 

tiếng nói của họ trong quá trình tranh biện và tranh tụng tại càng trở nên ít quan trọng 

hơn). Mối quan hệ trên lại càng tạo điều kiện cho nhà nước áp đặt các quan niệm và 

giá trị chủ quan của nhà nước về vai trò của tư pháp hình sự. Việc xác định xã hội cần 

gì, nạn nhân cần gì, các nhóm yếu thế cần gì, người bị buộc tội, bị kết án cần gì từ tư 

pháp hình sự, phải xuất phát từ vị trí và nhu cầu tự thân của các chủ thể này. Tuy 

nhiên, nhà nước có xu hướng cho rằng mình biết như thế nào là tốt cho xã hội, cho 

những người đang trong vòng lao lý của tư pháp hình sự và dù đặt mình vào vị thế của 

họ để nắm bắt nhu cầu thực sự của họ thì nhà nước cũng không thể chiều hết, không 

thể dung hoà hết. Vì vậy, khi không thể chiều hết, không thể dung hoà hết thì tư pháp 

hình sự sẽ buộc phải lấy lợi ích của số đông thay cho lợi ích của số ít, lấy kết quả thay 

cho quá trình, lấy mục tiêu thay cho phương tiện. 

 Bao cấp trong tư pháp hình sự song hành với độc quyền trong tư pháp hình sự. 

Độc quyền trong tư pháp hình sự thể hiện ở vai trò gần như “bao sân” của nhà nước, 

vai trò không đáng kể của các chủ thể phi nhà nước trên các lĩnh vực, các khâu của tư 

pháp hình sự. Điều tất nhiên là không chủ thể nào ngoài nhà nước có quyền bắt, giữ, 

giam, tha, có quyền trừng trị người phạm tội. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là 

bỏ qua vai trò của các chủ thể phi nhà nước, đặc biệt là quyền của chính người tham 

gia tố tụng trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh tội phạm, là coi nhẹ tiếng nói của 

người dân trong quyết định việc truy tố và trong việc đưa ra phán quyết hình sự, hoặc 

là tự cho rằng các cơ sở giam giữ là những địa hạt khép kín và chỉ nhà nước mới có thể 

quản lý và thậm chí chỉ có thể sử dụng lực lượng vũ trang mới có thể quản lý.  

Một mặt trái khác của bao cấp, độc quyền trong tư pháp hình sự nằm ở nguy cơ 

lạm dụng quyền lực: quyền lực được sử dụng một cách quá mức cần thiết trong các 

trường hợp lẽ ra chưa cần thiết phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn, có thể thay đổi 

hoặc rút ngắn biện pháp tạm giam, hoặc nguy hiểm hơn, lợi dụng khả năng người bị 

buộc tội có thể biện pháp cưỡng chế để buộc họ phải đưa ra các chứng cứ chống lại 

chính mình. Bao cấp và độc quyền quyền trong tư pháp hình sự còn dẫn tới tư tưởng 

“ban phát” của bộ máy tư pháp hình sự, đặc biệt là các cơ quan hành pháp trong tư 

pháp hình sự: có thụ lý tố giác, tin báo của người dân hay không? có áp dụng các biện 

pháp bảo vệ người tố giác, cung cấp tin báo hay không? có điều tra chứng minh tội 

phạm hay không? – đều hoàn toàn phụ thuộc vào các cơ quan này. 

Như vậy, phong cách nhà nước phụ mẫu trong tư pháp hình sự một mặt thể hiện 
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những giá trị không thể phủ nhận của nhà nước trong giải quyết bài toán tội phạm, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội, một mặt – khi tính chất độc quyền và bao cấp công lý với 

những hệ luỵ kèm theo được đẩy lên quá cao, lại có thể trở thành rào cản cho quá trình 

tìm kiếm sự thật khách quan, tiếp cận công lý và phục hồi công lý.  

3. Giải bao cấp trong tư pháp hình sự và các vấn đề đặt ra 

Như đã phân tích trong phần 1 của bài viết, tư pháp hình sự Việt Nam theo mô 

hình tố tụng kiểm soát tội phạm và mang phong cách của nhà nước phụ mẫu. Điều này 

xuất phát từ yếu tố truyền thống, từ đặc điểm của thể chế chính trị và văn hoá pháp lý 

của người Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại. Trách nhiệm xã hội của nhà nước theo 

phong cách nhà nước phụ mẫu đem lại một môi trường xã hội lành mạnh, an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội được bảo vệ và kinh tế, sinh kế của người dân được bảo đảm. 

Những giá trị này là không thể phủ nhận, và vì thế, xã hội chấp nhận phong cách Nhà 

nước phụ mẫu và ủng hộ nhà nước trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm.  

Trong bối cảnh đương đại, khi “Tình hình phạm tội diễn biến phức tạp, với tính 

chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Các khiếu kiện hành chính, các tranh chấp 

dân sự, kinh tế, lao động, các loại khiếu kiện và tranh chấp có yếu tố nước ngoài có 

chiều hướng tăng về số lượng và phức tạp, đa dạng hơn. Đòi hỏi của công dân và xã 

hội đối với các cơ quan tư pháp ngày càng cao; các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ 

dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời phải là công 

cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả với 

các loại tội phạm và vi phạm”1 đòi hỏi hệ thống tư pháp hình sự phải có sự cải cách. 

Sự cải cách này được tiến hành trên nguyên tắc nhà nước không thể thoái thác trách 

nhiệm xã hội của mình trong đấu tranh với tội phạm để bảo đảm ổn định chính trị và 

bản chất của nhà nước cũng như sự an toàn của người dân. Mặt khác, dân chủ hoá hoạt 

động tư pháp và tự tôn trọng các quy luật khách quan cũng được xác định là các quan 

điểm, phương hướng của cải cách tư pháp tại Việt Nam. Cải cách tư pháp phải “hoàn 

thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh 

bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”2... Đây là cách tiếp cận phù hợp của 

những nhà hoạch định cải cách tư pháp.  

Quá trình giải bao cấp và độc quyền trong tư pháp hình sự cũng đã được đặt ra 

với yêu cầu “phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quá trình cải cách tư 

pháp. Các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp phải đặt dưới sự giám sát của các 

cơ quan dân cử và nhân dân”. Các quy luật khách quan cũng được ghi nhận và tôn 

trọng khi “cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 

                                                 
1 Ban Chấp hành trung ương, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược 

cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội. 
2 Sđd 9. 
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xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc”1. Vị trí của Nhà nước đã được sắp xếp lại một cách 

hợp lý để hài hoà hơn trong mối quan hệ với các chủ thể khác trong đời sống xã hội 

khi đặt lại vấn đề về nhiệm vụ của tư pháp hình sự, của toà án – cơ quan có vị trí trung 

tâm trong tư pháp hình sự.  

Một sự thay đổi quan trọng khác về mặt nhận thức là sự nhìn nhận tư pháp hình 

sự có nhiệm vụ bảo vệ công lý. Lần đầu tiên, công lý được đặt ra và đẩy lên thành đối 

tượng được bảo vệ đầu tiên2. Điều này không chỉ thể hiện ở việc sứ mệnh của tư pháp 

hình sự đã được nhìn nhận lại mà còn đòi hỏi bảo vệ công lý không chỉ trong việc đưa 

ra phán quyết bảo đảm công bằng, ở trách nhiệm bảo đảm cho người dân được tiếp cận 

công lý - trước khi phán quyết hình sự được đưa ra cũng như trách nhiệm bảo đảm cho 

người dân được thụ hưởng công lý – sau khi phán quyết hình sự được đưa ra. Đồng 

thời, bản thân công lý cũng thể hiện việc nhà nước không thể áp đặt giá trị công bằng 

theo lăng kính của nhà nước. Công lý là khái niệm mang tính chất xã hội do như thế 

nào là công lý phụ thuộc vào quan niệm của xã hội về công bằng, về lẽ phải, công lý 

phải phù hợp với đạo đức xã hội, với các giá trị chung của xã hội.  

Tuy nhiên, quá trình giải bao cấp và áp đặt ý chí của nhà nước, cách hành xử theo 

phong cách nhà nước phụ mẫu trong tư pháp hình sự cũng còn rất nhiều vấn đề đặt ra. 

Nhà nước tôn trọng ý chí của người tham gia tố tụng ở mức độ nào thể hiện qua mối 

quan hệ giữa công tố và tư tố trong tố tụng hình sự. Tố tụng hình sự Việt Nam hiện 

nay là công tố, còn dáng dấp của tư tố được phản ánh qua một phạm vi hạn chế của 

chế định khởi tố theo yêu cầu của bị hại trong một phạm vi hạn chế3 và về cơ bản nạn 

nhân có vị thế cũng rất hạn chế trong tố tụng hình sự. Nếu thừa nhận tư tố và mở rộng 

quá mức quyền tự quyết của bị hại thì chưa hẳn đã bảo vệ được nạn nhân của tội phạm 

và nhà nước cũng chưa hẳn đã hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình. 

                                                 
1 Sđd 9. 
2 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: “Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính 

xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt 

tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội 

phạm” (Điều 2). Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014: “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công 

lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 2). 
3 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: “1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định 

tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu 

cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần 

hoặc thể chất hoặc đã chết. 2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được 

đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của 

họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm 

sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án. 3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút 

yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức” 

(Điều 155). 
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Sự tham gia của người dân vào hoạt động xét xử trong tư pháp hình sự Việt Nam 

hiện nay được thể hiện qua mô hình hội thẩm để người dân được thể hiện tiếng nói 

trong các phán quyết hình sự, phản ánh các quan niệm xã hội về công lý, công bằng. 

Về lý thuyết, cách tiếp cận của Việt Nam là hợp lý và theo thông lệ của tư pháp hình 

sự khi hội thẩm chiếm đa số trong thành phần hội đồng xét xử và chỉ đặt ra đối với 

việc xét xử các vụ án theo thủ tục chung (không áp dụng đối với thủ tục rút gọn) và chỉ 

ở thủ tục sơ thẩm (hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ bao gồm các thẩm phán, không có 

hội thẩm). Tuy nhiên, về thực tế, hội thẩm không có vai trò thực chất và để khắc phục, 

hội thẩm đang được chuyên nghiệp hoá bằng cách trang bị cho họ các kiến thức pháp 

luật chuyên sâu và kỹ năng xét xử của thẩm phán. Cả hai điều này đều không đúng với 

các triết lý về sự tham gia của người dân vào hoạt động xét xử. Tuy nhiên, cũng rất 

khó để có một giải pháp hoàn hảo, kể cả giải pháp về mô hình bồi thẩm (như tại nhiều 

quốc gia trên thế giới, cũng tồn tại nhiều hạn chế về tính khách quan vô tư cũng như 

khả năng kéo dài thời gian tố tụng, sự tốn kém nguồn lực nhà nước, sự phiền hà cho 

những người dân phải thực hiện trách nhiệm bồi thẩm). 

Một điểm sáng của tư pháp hình sự Việt Nam là lựa chọn tranh tụng trong xét xử 

là khâu đột phá của cải cách tư pháp và ghi nhận nguyên tắc tranh tụng trong xét xử 

được bảo đảm, luật sư có tiếng nói ngày càng quan trọng trong việc xác định sự thật 

của vụ án và bảo đảm quyền của người bị buộc tội cũng như các đối tượng khác trong 

tư pháp hình sự và không chỉ trong tranh tụng tại phiên toà mà còn ở các khâu khác 

của tố tụng hình sự. Mặc dù vậy, số lượng các phiên toà hình sự không có luật sư vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh sự hạn chế trên phương diện thực hiện pháp luật của 

nguyên tắc “tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” cũng như sự thiếu hụt người bào 

chữa trong tư pháp hình sự, chủ thể xác định sự thật của vụ án về cơ bản vẫn là các cơ 

quan tiến hành tố tụng. 

Các cơ quan tư pháp hình sự được tổ chức ngày càng theo hướng độc lập, với 

việc tăng cường cơ chế kiểm tra nội bộ và kiểm soát lẫn nhau: “Cơ quan, người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thường xuyên kiểm tra việc tiến hành các hoạt động 

tố tụng thuộc thẩm quyền; thực hiện kiểm soát giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận, 

giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”1. Cơ 

quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự được tách bạch và 

chịu sự quản lý theo trục dọc theo mô hình tổ chức của Luật thi hành tạm giữ, tạm 

giam năm 2015 và Luật thi hành án hình sự năm 2010, năm 2019. Tuy nhiên, cơ quan 

điều tra và cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự vẫn chủ 

yếu nằm trong lực lượng vũ trang và do đó về cơ bản vẫn vận hành theo nguyên lý tổ 

chức của lực lượng vũ trang. Do đó, tư pháp hình sự vẫn đậm nét tính chất chuyên 
                                                 
1 Điều 33 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 
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chính, thể hiện vai trò là công cụ chuyên chính của nhà nước. Minh bạch và trách 

nhiệm giải trình cũng ngày càng được đề cao trong tư pháp hình sự với các phiên toà 

công khai và các bản án công khai, các bản án được quy định phải thể hiện được lập 

luận của toà án để đi tới phán quyết. Tuy nhiên, minh bạch và trách nhiệm giải trình 

mới chủ yếu rõ nét ở khu vực tư pháp/toà án của tư pháp hình sự, minh bạch và trách 

nhiệm giải trình tại khu vực hành pháp/điều tra và hành pháp/thi hành án hình sự, thi 

hành tạm giữ, tạm giam của tư pháp hình sự hạn chế hơn, xuất phát từ các nguyên 

nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Trong khi vai trò giám sát của người dân đối 

với các cơ quan tư pháp hình sự còn mờ nhạt thì ngược lại, cơ quan tư pháp hình sự lại 

có thẩm quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người dân trong tư pháp hình sự.  

Để giải bao cấp và các hệ luỵ của phong cách nhà nước phụ mẫu trong tư pháp 

hình sự, phải dành nhiều không gian hơn cho người dân trong việc thể hiện tiếng nói tự 

quyết của mình khi quyết định có truy cứu người phạm tội, trừng phạt người phạm tội 

và vai trò của họ trong việc đưa ra phán quyết tư pháp, tăng cường sự giám sát và phản 

biện xã hội, tăng cường và bảo đảm sự tham gia của người bào chữa cả về số lượng và 

chất lượng, nâng cao tính độc lập kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp hình sự, 

dân sự hoá thậm chí xã hội hoá từng bước khu vực thi hành án hình sự. Tuy nhiên, đây 

là điều không đơn giản và không thể giải quyết một cách nhanh chóng, xuất phát từ 

các mâu thuẫn nội tại mang tính tất yếu khách quan của tư pháp hình sự, đó là mâu 

thuẫn giữa yêu cầu tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm với yêu 

cầu bảo đảm tính có căn cứ và hợp pháp của các biện pháp tố tụng, mâu thuẫn giữa là 

lợi ích của số đông, lợi ích của nhà nước với lợi ích thiểu số của người tham gia tố 

tụng, mâu thuẫn giữa sự hữu hạn của nguồn lực nhà nước về thời gian, con người và 

cơ sở vật chất với các đòi hỏi của xã hội và người tham gia tố tụng... Ngoài ra, đối với 

Việt Nam, giải bao cấp và các hệ luỵ của phong cách nhà nước phụ mẫu trong tư pháp 

hình sự lại càng nan giải, xuất phát từ yếu tố truyền thống, lịch sử, từ các đặc điểm của 

thể chế chính trị và văn hoá pháp lý của người Việt. 

Kết luận 

Phong cách nhà nước phụ mẫu thể hiện trách nhiệm xã hội nhưng cũng đồng thời 

thể hiện vai trò áp đặt của nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và đặc biệt 

là lĩnh vực tư pháp hình sự. Phong cách nhà nước phụ mẫu có ưu điểm đáng kể khi thể 

hiện sự quan tâm và chăm lo của nhà nước đối với an ninh, an toàn chung cho xã hội 

cũng như cho mỗi người dân. Tuy nhiên, phong cách này cũng gắn với sự chủ quan, 

duy ý chí và tư duy bao cấp, độc quyền trong việc cung cấp sự thật của vụ án và những 

hệ luỵ khác khi vai trò áp đặt của nhà nước xuất phát từ chủ ý đem lại lợi ích tốt nhất 

cho xã hội, cho người dân mà chưa kể tới các lợi ích giai cấp, lợi ích nhóm được lồng 

ghép và lạm dụng.  
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Tư pháp hình sự Việt Nam đã đạt được những thành công bước đầu rất đáng ghi 

nhận trong tiến trình cải cách để một mặt vẫn khẳng định giá trị trách nhiệm xã hội của 

phong cách nhà nước phụ mẫu, đồng thời nâng cao tính dân chủ và vị thế của các chủ 

thể phi nhà nước, tăng cường độc lập tư pháp và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà 

nước…, cải cách theo hướng phù hợp với các giá trị và quy luật chung của xã hội. Tuy 

nhiên, tính chất áp đặt, bao cấp và độc quyền của nhà nước vẫn là chủ đạo, đây vừa là 

điểm tích cực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực và không dễ, không sớm 

được thay đổi. Mặt khác, sự thay đổi là cần thiết nhưng phải đi kèm với sự thận trọng 

và chắc chắn trong giai đoạn tiếp theo của cải cách tư pháp./. 
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CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ VÀ 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

TS. Lê Thị Anh Đào  

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết phân tích bối cảnh và nội dung của sự thay đổi quan niệm về 

chủ quyền quốc gia, đồng thời nhận diện, đánh giá tác động hai chiều giữa chủ quyền 

quốc gia và toàn cầu hoá. Trên cơ sở đó, bài viết  rút ra nhận thức rằng, ở một góc độ 

nhất định, toàn cầu hoá đã làm hạn chế chủ quyền quốc gia theo nghĩa truyền thống. 

Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, nhà nước với quyền lực tối cao trong phạm vi lãnh 

thổ và quyền độc lập trong quan hệ quốc tế cũng có những tác động không nhỏ tới tiến 

trình toàn cầu hoá. Cuối cùng, bài viết phân tích những thuận lợi và thách thức đối 

với Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới, nhận diện những vấn đề 

Việt Nam cần lưu ý để bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá. 

Từ khoá: chủ quyền quốc gia, toàn cầu hoá, tổ chức quốc tế, hội nhập, luật quốc tế 

1. Lý luận cơ bản về chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá  

1.1. Quan điểm, học thuyết cổ điển về chủ quyền quốc gia  

Trong lịch sử tư tưởng chính trị và thực tiễn chính trị thế giới, chủ quyền quốc 

gia được đề cập từ thời kỳ cổ đại nhưng phải đến khi cuộc chiến tranh 30 năm (1618-

1648) ở châu Âu kết thúc với bản Hoà ước Westphalia1 được ký kết thì phạm trù này 

mới chính thức thể chế hoá về mặt pháp lý. Theo Hoà ước Westphalia, các chính phủ 

không hỗ trợ các nhóm tôn giáo chống lại các nhà nước khác, đồng thời thừa nhận 

quyền tài phán dựa trên lãnh thổ của các vương triều và không can thiệp vào biên giới 

lãnh thổ của nhau2. Cùng với sự phát triển của luật pháp quốc tế, chủ quyền dần dần 

được coi là thuộc tính chính trị- pháp lý của nhà nước với tư cách là một hình thức tổ 

chức của quyền lực chính trị. Quyết định của Trọng tài năm 1928 trong vụ tranh chấp 

đảo Palmas cũng chỉ rõ “chủ quyền của quốc gia trong quan hệ với nhau đồng nghĩa 

với sự độc lập của quốc gia đó”3. Nói cách khác, chủ quyền là một đảm bảo chắc chắn 

cho sự độc lập của quốc gia, nó không cho phép xây dựng một quyền lực cao hơn quốc 

gia. Chủ quyền quốc gia thể hiện qua sự độc lập về chính trị và sự tự chủ của nhà nước 

trong các hoạt động đối nội và đối ngoại, không chịu sự can thiệp, chi phối của các thế 

                                                 
1 The "Treaty of Westphalia" is the Peace Treaty Between the Holy Roman Emperor and the King of 

France and Their Respective Allies, Oct. 24, 1648, http://fletcher.tllfts.edu/multi/texts/historical/ 

westphalia.txt  
2 Đào Hồng Minh và Lê Hồng Hiệp, Sổ tay thuật ngữ quan hệ quốc tế, Khoa Quan hệ quốc tế- Đại học 

Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh, 2013, tr. 33. 
3 PCA (1928), Island of Palmas Case (US v. Netherlands), Reports of international Arbitral Awards, 

Vol 2, p.821, 838. 

http://fletcher.tllfts.edu/
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lực bên ngoài; là quyền tài phán cao nhất và cuối cùng đối với tất cả các vấn đề của 

quốc gia; là quyền tự quyết định chế độ xã hội, quyền hoạch định đường lối, chiến 

lược phát triển của mỗi quốc gia1… 

Vào thế kỷ 15-16 chủ quyền quốc gia được hiểu theo nghĩa tuyệt đối, tức là chủ 

quyền quốc gia phải được đặt lên trên tất cả mọi quyền lợi khác. Tán thành với quan 

điểm này là các học giả như Jean Bodin, Hugo Grotius, Charles Rousseau2….Quốc gia 

được độc lập hoàn toàn trong mọi hành động và toàn quyền đối với lãnh thổ của mình. 

Theo nghĩa này, “về mặt lịch sử, chủ quyền gắn liền với bốn đặc điểm chính: Thứ 

nhất, một quốc gia có chủ quyền là quốc gia có quyền chính trị tối cao và độc quyền 

trong sử dụng vũ lực hợp pháp trong lãnh thổ của mình. Thứ hai, nó có khả năng kiểm 

soát các hoạt động (người/hàng) qua biên giới của mình. Thứ ba, nó có thể tự do lựa 

chọn chính sách đối ngoại của mình. Cuối cùng, nó được các chính phủ khác công 

nhận là một thực thể độc lập, không bị can thiệp từ bên ngoài”3. Trên thực tế, những 

thành tố này của chủ quyền (thẩm quyền nội bộ, kiểm soát biên giới, quyền tự chủ về 

chính sách và không can thiệp) không bao giờ là tuyệt đối, mà ngược lại, chúng đang 

ngày càng bị thách thức theo những cách chưa từng có. 

1.2 Quan điểm hiện đại về chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá 

Sau khi Hoà ước Westphalia được ký kết, quan niệm về chủ quyền quốc gia có 

sự thay đổi, theo đó các quốc gia có trách nhiệm bảo vệ hoà bình và chủ quyền quốc 

gia gắn liền với nghĩa vụ phải hợp tác trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt, kể từ đầu thế kỷ 

20, khi thế giới thay đổi nhanh chóng cả về chính trị và kinh tế trên phạm vi toàn cầu, 

cách tiếp cận trước đây cho rằng chủ quyền là quyền lực tuyệt đối và không giới hạn 

của các quốc gia đã không còn đúng và được xem như là một mối đe doạ đối với hoà 

bình quốc tế và sự tồn tại của các quốc gia độc lập4. Quốc gia có các nghĩa vụ quốc tế, 

nhất là khi đã tự nguyện tham gia vào các điều ước quốc tế và tổ chức quốc tế. Tham 

gia vào các quan hệ này buộc quốc gia phải tuân thủ các nghĩa vụ theo pháp luật quốc 

tế và trao lại một phần chủ quyền của mình cho cộng đồng quốc tế. Như vậy, nguyên 

tắc chủ quyền tuyệt đối của quốc gia được thay đổi bởi khái niệm về chủ quyền tương 

                                                 
1 Theo luật quốc tế hiện đại, chủ quyền quốc gia bao gồm các nội dung cơ bản được nêu trong Tuyên 

bố ngày 24-10-1970 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về các nguyên tắc của luật quốc tế. 
2 Feshenko A.S, Problems of suprântionality in the functioning of international organizations and 

international law, PhD Dissertation, Moscow, 1988, p.40.  
3 Richard N. Haass, former ambassador and director ofPolicy Planning Staff, U.S. Department ofState, 

Sovereignty: Existing Rights, Evolving Responsibilities, Remarks at the School of Foreign Service 

and the Mortara Center for Intemational Studies, Georgetown University, at 2 (Jan. 14,2003), 

transcript available at<http://www.georgetown.edu/ sfs/documents/haass_sovereignty_200301 

14.pdf>. Ambassador Haass is currently president of the Council on Foreign Relations, truy cập ngày 

12/11/2020. 
4 Perrez F.X, Cooperative Sovereignty from independence to interindependence in the structure of 

international environmental law, Kluwer Law international, Hague, 2000. 
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đối, trong đó sự tự do của mỗi quốc gia bị hạn chế bởi sự tự do của các quốc gia khác 

và sự độc lập của quốc gia phải tuân theo luật quốc tế. 

Nhìn chung, những yếu tố chính tác động làm cho chủ quyền quốc gia không còn 

là tuyệt đối, bao gồm: 

- Hợp tác quốc tế đòi hỏi tất cả các quốc gia bị ràng buộc bởi một số yêu cầu tối 

thiểu của luật pháp quốc tế, ví dụ bảo vệ quyền con người, gìn giữ hoà bình an ninh… 

- Nghĩa vụ hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu: ứng phó với dịch bệnh, đói 

nghèo, môi trường, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và thành lập các 

toà án hình sự quốc tế… 

- Sự phát triển của các tổ chức quốc tế liên quốc gia vứoi thẩm quyền ngày càng 

sâu, rộng. Ví dụ như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) có thể ấn định các tiêu chí buộc quốc 

gia thành viên phải cắt giảm chi tiêu công, nâng tỉ giá tiền tệ và cắt giảm các chương 

trình phúc lợi được trợ cấp như một điều kiện để đạt được các khoản vay của IMF; 

việc trở thành thành viên của EU có thể làm “suy giảm” thẩm quyền ban hành chính 

sách của các quốc gia thành viên về các vấn đề trong nước như chính sách tiền tệ, quốc 

phòng, buộc các quốc gia thành viên phải tuân theo nguyên tắc chung1. 

Các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà ngoại giao cũng đồng tình với quan điểm 

chủ quyền quốc gia không nên được hiểu theo nghĩa tuyệt đối2. Ví dụ, năm 1992, Tổng 

thư ký Liên hợp quốc, Boutros Boutros-Ghali, đã báo cáo trước Hội đồng Bảo an: 

“Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn cơ bản của [nhà nước] là điều cốt yếu đối với bất kỳ 

tiến bộ quốc tế chung nào. Đồng thời chủ quyền tuyệt đối và độc quyền đã trôi qua; lý 

thuyết của nó không bao giờ phù hợp với thực tế”3. 

2. Tác động của toàn cầu hóa đối với đối với chủ quyền quốc gia  

Bảo vệ chủ quyền quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mọi nhà 

nước, trong mọi giai đoạn phát triển của lịch sử. Sự ra đời, tồn tại, vận động và phát 

triển của nhà nước với thuộc tính chủ quyền quốc gia luôn chịu sự tác động, chi phối 

của quá trình vận động và phát triển mạnh mẽ của đời sống xã hội trong nước và quốc 

tế, đặc biệt là xu thế toàn cầu hóa. Đây là một hiện tượng lịch sử với những nguyên 

nhân khách quan và chủ quan xuất phát từ quá trình vận động và phát triển của lịch sử 

nhân loại. “Toàn cầu hoá” là kết quả của quá trình gia tăng ảnh hưởng, tác động và lệ 

thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, các nền kinh tế, các thể chế chính trị trên quy mô 

toàn cầu. Nói cách khác, toàn cầu hoá đang dần tạo ra một thế giới thống nhất trong đa 
                                                 
1 Chaturvedi, I (2012), “Globlization and its impact on state sovereignty”, paperroom.ipsa.org, 

http://paperroom.ipsa.org/papers/paper-249.pdf. Truy cập ngày 12/11/2020 
2 Kofi A. Annan, Secretary-General's Speech to t.he 54th Session of the General A.sembly, UN Doc. 

SGISMI 7136 (1999). 
3 An agenda for peace-preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, Report of the 

Secretary- General, UN Doc. A/47/277-S/24111, para. 17 (1992), UN Sales No. E.95.1.15 (1995).  

http://paperroom.ipsa.org/papers/paper-249.pdf
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dạng, làm cho thế giới trở nên kết nối hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào tất cả các chủ 

thể của nó, do sự mở rộng các vấn đề chung giữa các quốc gia và sự gia tăng về vai trò 

của các thực thể phi nhà nước trong quan hệ quốc tế. 

Toàn cầu hóa và chủ quyền quốc gia là hai hiện tượng quyết định bản chất của 

hợp tác đa phương toàn cầu hiện nay. Vì vậy, tranh luận về “chủ quyền quốc gia” 

trong những năm gần đây lại tiếp tục mở ra với nội dung mới, liên quan đến vấn đề tác 

động của toàn cầu hoá đối với chủ quyền quốc gia.  

- Quan điểm thứ nhất cho rằng: Toàn cầu hoá xu thế rất tích cực cho sự phát triển 

của mỗi quốc gia.  

- Quan điểm thứ hai cho rằng: Toàn cầu hoá là một xu thế tiêu cực nó làm ảnh 

huưởng tới mọi lĩnh vực xã hội của mỗi quốc gia, làm ảnh hưởng tới những giá trị 

chuẩn mực của đời sống, xói mòn những giá trị tốt đẹp của nhân loại.  

- Quan điểm thứ ba cho rằng: Trong xu thế toàn cầu hoá chủ quyền quốc gia 

không còn tuyệt đối nữa mà chỉ tương đối. Toàn cầu hoá dần dần sẽ làm xoá bỏ đi ranh 

giới giữa các quốc gia, các quốc gia sẽ không còn biên giới lãnh thổ và lúc đó tất cả 

loài người đang sống trên hành tinh này là một quốc gia thống nhất1.  

Quá trình toàn cầu hoá là hiện tượng mới mẻ của lịch sử, bắt đầu từ lĩnh vực tài 

chính, thương mại và đầu tư, đang lan rộng ra các lĩnh vực khác của nền kinh tế và có 

tác động sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị, văn hoá, xã hội... 

Tác động của toàn cầu hoá đối với chủ quyền quốc gia cũng được thể hiện trên tất cả 

các lĩnh vực đó. 

Toàn cầu hoá và chủ quyền quốc gia có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Một mặt, 

toàn cầu hoá tạo ra những tiền đề cũng như cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế và bảo vệ 

an ninh quốc gia. Toàn cầu hoá đem lại tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia, mỗi đơn 

vị kinh tế và thậm chí là mỗi cá nhân. Trước xu thế toàn cầu hoá, các quốc gia ngày 

càng có cơ hội liên kết với nhau, hình thành các tổ chức quốc tế, tạo ra các luật lệ với 

mục tiêu vì hoà bình và an ninh thế giới. Vì vậy, toàn cầu hoá có thể coi là một công 

cụ để các quốc gia, đặc biệt là các nước có tiềm lực kinh tế, chính trị còn yếu vận dụng 

để bảo vệ chủ quyền của mình trước những đòi hỏi vô lý của nước lớn. Mặt khác, 

những yêu cầu của quá trình toàn cầu hoá cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc thực 

hiện và bảo đảm chủ quyền quốc gia. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng khiến các 

quốc gia không còn là những cá thể riêng biệt mà được gắn bó và ràng buộc chặt chẽ 

                                                 
1 Andrew Linklater, Globalization and the Transformation of Political Community, in The 

Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations 547 (John Baylis, Steve 

Smith & Patricia Owens eds., 2008; Brian Z. Tamanaha, Understanding Legal Pluralism: Past to 

Present, Local to Global, 30 Syd. L. Rev. 375, 409 2008.  
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với nhau thông qua nhiều mối liên kết từ chính trị, kinh tế, văn hoá đến an ninh- quốc 

phòng. Điều này khiến cho các quyết định của một chính phủ không còn phụ thuộc 

vào lợi ích của riêng quốc gia, mà còn phải xem xét đến lợi ích chung của khu vực và 

toàn cầu.  

Toàn cầu hoá và chủ quyền quốc gia là hai vấn đề có xu hướng phát triển đối 

ngược nhau. Hội nhập quốc tế và tham gia ngày càng sâu rộng vào các liên kết quốc tế 

với sự nhất thể hoá càng cao (ví dụ như Liên minh châu Âu- EU) thì chủ quyền của 

các quốc gia càng bị ảnh hưởng và lu mờ. Về kinh tế, các quốc gia sẽ không còn giữ 

quyền tối cao trong việc hoạch định các chính sách kinh tế, thương mại của mình, mà 

phải căn cứ vào chính sách kinh tế chung của khu vực và các tổ chức quốc tế mà quốc 

gia là thành viên. Về chính trị- pháp lý, khi tham gia vào các liên kết, các quốc gia 

phải có những điều chỉnh thích hợp các quy định và luật pháp quốc gia cho phù hợp, 

tiến hành đổi mới cách thức quản lý và điều hành kinh tế. Các chế độ chuyên biệt của 

luật quốc tế đã phổ biến vào các lĩnh vực trước đây chỉ do luật quốc gia điều chỉnh, ví 

dụ như quyền con người, luật môi trường và luật thương mại. Điều này sẽ tác động đến 

phạm vi thẩm quyền của quốc gia trong quá trình hội nhập. Một phân tích cho điều này 

có thể thấy từ phát biểu của nghị sĩ Mỹ trong cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ về 

Hiệp định thương mại của Vòng đàm phán Uruguay và Tổ chức thương mại thế giới 

(WTO): “Kết quả chính của việc chuyển đổi thành Tổ chức Thương mại thế giới này 

sẽ là làm suy yếu quyền kiểm soát công dân và làm suy yếu khả năng của các cơ quan 

trong nước trong việc đưa ra quyết định về một loạt các chính sách trong nước, từ an 

toàn thực phẩm đến mua sắm liên bang và nhà nước đến truyền thông và chính sách 

đầu tư nước ngoài…Đơn giản nhất, các điều khoản của Vòng đàm phán Uruguay1 sẽ 

định trước các tham số cho việc hoạch định chính sách trong nước của các cơ quan lập 

pháp trên toàn thế giới bằng cách đưa ra các quy tắc quốc tế toàn diện về mục tiêu 

chính sách mà một quốc gia phải theo đuổi và phương tiện mà một quốc gia có thể sử 

dụng để đạt được các mục tiêu của GATT, đồng thời luôn tuân theo các tiêu chuẩn phi 

thương mại như sức khỏe và an toàn, tuân theo các quy định của mệnh lệnh thương 

mại quốc tế. Quyền quyết định hiện nằm trong tay công dân và các đại diện được bầu 

của họ (bao gồm cả Quốc hội), sẽ bị hạn chế nghiêm trọng bởi bộ máy hành chính và 

cơ quan giải quyết tranh chấp đặt tại Geneva, Thụy Sĩ sẽ hoạt động bí mật và không có 

sự đảm bảo của quy trình hợp pháp và sự tham gia của công dân được tìm thấy trong 

các cơ quan lập pháp trong nước và các toà án”2. 

                                                 
1 The Uruguay Round of the General Agreement on Tariff tand Trade: Hearing Before the Senate 

Common Foreign Relations, 104th Congo (1994), 1994 WL 266499.  
2 The Uruguay Rnund of the General Agreement on Tarifft and Trade: Hearing Before the Senate 

Comm. on Foreign Relations, 104th Congo (1994), 1994 WL 266499. (prepared statement of Ralph 

Nader).  
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Do đó, ở một góc độ nhất định, toàn cầu hoá đã làm hạn chế chủ quyền quốc gia 

theo nghĩa truyền thống. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, nhà nước với quyền lực tối 

cao trong phạm vi lãnh thổ và quyền độc lập trong quan hệ quốc tế cũng có những tác 

động không nhỏ tới tiến trình toàn cầu hoá. Không thể nói đến toàn cầu hoá nếu chính 

phủ các quốc gia áp dụng chính sách đóng cửa kinh tế, bảo hộ sản xuất trong nước, tạo 

lập và duy trì các rào cản thương mại, đầu tư và lưu thông tài chính quốc tế…Chính 

sách của các chính phủ là nguyên nhân chủ quan thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá. Như 

vậy, mặc dù xu thế toàn cầu hoá đang làm cho các quốc gia phụ thuộc vào nhau hơn 

thì những giá trị truyền thống của nhà nước, pháp luật, chủ quyền quốc gia vẫn luôn 

bền vững và tồn tại. Một quốc gia khi tham gia vào các tổ chức quốc tế và cam kết 

quốc tế thì quốc gia đó có thể phải điều chỉnh, thay đổi một số điều khoản trong hệ 

thống pháp luật của mình nhằm thực thi cam kết quốc tế. Như vậy, trong bối cảnh toàn 

cầu hoá, chủ quyền quốc gia đã bị ảnh hưởng thông qua sự hạn chế về quyền lực, 

phạm vi và hiệu quả tác động của các nhà nước trước những quy định chung của cộng 

đồng quốc tế. Tuy nhiên, việc các quốc gia tự nguyện tham gia vào các tổ chức quốc 

tế, các thiết chế kinh tế và tuân thủ các quy định do các thiết chế này đặt ra cũng chính 

là việc quốc gia thực thi chủ quyền của mình. 

Mối quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá đã chỉ ra thời cơ và thách 

thức đối với việc điều chỉnh chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá trong phạm vi quốc 

gia và quốc tế. Việc điều chỉnh này cũng là một trong những biểu hiện cụ thể của việc 

thực hiện các quyền xuất phát từ chủ quyền quốc gia sẽ có tác động tới xu thế toàn cầu 

hoá. Chủ quyền quốc gia được tăng cường, củng cố sẽ tạo cơ sở cho sự liên kết kinh tế 

của quốc gia được mở rộng và phát triển. Ngược lại, nếu một quốc gia không giữ được 

độc lập, tự chủ, quốc gia đó sẽ luôn bị phụ thuộc vào nước ngoài về nhiều mặt và 

không thể phát triển bền vững trong xu thế toàn cầu hoá, không thể phát triển các mối 

quan hệ quốc tế một cách lành mạnh. Do đó, quan điểm về chủ quyền quốc gia với 

tính bất khả xâm phạm của nó là nguyên lý cơ bản trong luật quốc tế và vượt qua chủ 

quyền quốc gia tối thượng là một thách thức lớn đối với các quốc gia khi tham gia vào 

các tổ chức quốc tế cũng như quá trình toàn cầu hoá. Vấn đề đặt ra đối với các quốc 

gia không phải là tìm cách chống lại xu hướng toàn cầu hoá, mà phải tìm cách chủ 

động tham gia vào, biết điều chỉnh và thích ứng dần với xu thế đó, tận dụng tốt nhất 

các cơ hội và đối phó với các thách thức mà quá trình toàn cầu hoá mang lại. Quyền 

năng tuyệt đối không phải là mô hình chủ quyền đúng nghĩa và nhà nước chuyên 

quyền cũng không phải là mô hình của nhà nước chân chính có chủ quyền. Sự xuất 

hiện của các thiết chế quốc tế điều tiết quan hệ liên quốc gia trong bối cảnh toàn cầu 

hoá không có nghĩa là vai trò của nhà nước sẽ mất đi. Ngược lại, nhà nước có thể tìm 
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thấy trong tiến trình toàn cầu hoá những sức mạnh mới để nâng cao và phát huy năng 

lực của mình. 

3. Vấn đề chủ quyền quốc gia của Việt Nam trong quá trình hội nhập khu 

vực và thế giới  

3.1 Những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập 

khu vực và thế giới  

 Chủ động hội nhập quốc tế đồng thời giữ vững chủ quyền quốc gia là nhiệm vụ 

hàng đầu mà Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và thúc đẩy1. Chính sách 

nhất quán đó cùng với môi trường chính trị, xã hội ổn định, tiềm năng về tài nguyên và 

nhân lực trong nước, vai trò và vị thế của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế đang 

ngày càng được nâng cao…chính là điều kiện thuận lợi để Việt Nam hội nhập quốc tế. 

Hội nhập quốc tế và tham gia vào các thiết chế kinh tế quốc tế sẽ cho phép Việt Nam 

tranh thủ và khai thác các điều kiện ưu đãi mà thiết chế quốc tế dành cho nước nước 

đang phát triển, đồng thời sử dụng những cơ sở pháp lý quốc tế về giải quyết để đấu 

tranh chống bị phân biệt đối xử, chèn ép trong thương mại quốc tế. Hội nhập quốc tế có 

thể làm cho biên giới mờ nhạt đi, sẽ tác động đến an ninh, độc lập và tự chủ về kinh tế 

của quốc gia nhưng cũng giúp Việt Nam mở rộng thị trường, tìm được cơ hội phát triển. 

Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng đặt ra những thách thức to lớn về nhiều mặt 

đối với Việt Nam. Đó là sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nền kinh tế, giữa các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước; phải thiết lập chính sách kiểm soát vĩ mô đối với các giao 

dịch xuyên biên giới; hoàn thiện thể chế và pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập…Hội 

nhập vào khu vực và thế giới vừa mang lại cơ hội và tác động tích cực đến chủ quyền 

quốc gia nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, tác động trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến chủ quyền của Việt Nam- một quốc gia đang phát triển và đang trên con 

đường hội nhập quốc tế. Thông qua các quan hệ kinh tế, thương mại, các quốc gia 

khác có thể can thiệp vào chủ quyền quốc gia hoặc đưa ra những “mặc cả” về chính trị, 

quân sự, mà vì lợi ích toàn cục, lâu dài Việt Nam phải cân nhắc cẩn trọng. Tham gia 

vào quá trình toàn cầu hoá, Việt Nam cũng phải sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật 

cho phù hợp với thông lệ quốc tế, mà những luật lệ ấy có thể đã được soạn thảo hoặc 

chi phối bởi ý chí của những nước phát triển. Một trong những nội dung của chủ quyền 

quốc gia là quyền ban hành pháp luật, nhưng giờ đây việc ban hành pháp luật quốc gia 

                                                 
1 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI”, NXB Chính trị 

Quốc gia; Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII”, NXB 

Chính trị Quốc gia; Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Khoá VII”; Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1996), “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII”, NXB Chính trị Quốc 

gia; Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X”, Nxb. Chính trị 

Quốc gia 
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phải tính đến hoặc phải sửa đổi cho phù hợp với pháp luật của WTO và các tổ chức 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhìn chung, trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt 

Nam đang phải đối diện với nhiều thách thức về độc lập, chủ quyền: áp lực ngày càng 

tăng của bối cảnh quốc tế và trong tương quan so sánh lực lượng trên thế giới; thách 

thức trước âm mưu diễn biến hoà bình của thế lực thù địch, lợi dụng toàn cầu hoá để 

tiến hành diễn biến hoà bình kết hợp với gây bạo loạn nhằm tấn công thẳng vào xã hội 

Việt Nam; thách thức suy giảm chủ quyền quốc gia về kinh tế, mất tự chủ về kinh tế 

dẫn dần mất tự chủ về chính trị… 

3.2 Một số lưu ý đối với Việt Nam về bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bối cảnh 

toàn cầu hoá 

 Nghiên cứu về tác động của toàn cầu hoá đến chủ quyền quyền quốc gia có thể 

rút ra một số nhận thức sau: 

Thứ nhất, hội nhập và tham gia vào các tổ chức quốc tế có thể tác động đến 

quyền tối thượng và độc tôn của nhà nước trong ban hành luật quốc gia. Các tổ chức 

quốc tế được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các quốc gia thành viên, có quyền ban 

hành và thực thi luật và điều đó có thể làm suy giảm quyền tự trị pháp lý của các thành 

viên của tổ chức. Ví dụ, Uỷ ban châu Âu có “quyền đưa ra sáng kiến” tức là đưa ra các 

dự thảo luật của EU. Uỷ ban này cũng có thể nhiệm vụ giám sát và có thể khiển trách 

một quốc gia thành viên bằng cách yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc đưa vấn đề ra Toà 

án Công lý châu Âu để có được quyết định cuối cùng…Như vậy, các tổ chức quốc tế 

có thể sử dụng lực lượng và quyền lực được các thành viên trao cho để đạt được mục 

đích của tổ chức. Ở một mức độ nhất định, các luật lệ, chuẩn mực và thủ tục được hình 

thành bởi các tổ chức quốc tế có thể sẽ thay thế một số mục tiêu lợi ích quốc gia.  

Thứ hai, hội nhập và tham gia vào các tổ chức quốc tế tạo ra áp lực cải cách, ảnh 

hưởng quan trọng đến cấu trúc chính trị trong nước. Để trở thành thành viên của tổ 

chức quốc tế, quốc gia có thể phải thay đổi các quá trình, quy chuẩn và luật pháp quốc 

gia, tạo hành lang pháp lý theo những cam kết chung của quốc tế. Quá trình ban hành 

pháp luật và đưa ra quyết định của nhà nước phải có sự tham gia và ảnh hưởng của 

nhiều chủ thể, nhiều yếu tố khác ở trong và ngoài nước. Đi cùng với hoạt động trên, có 

thể có những thế lực dùng lợi thế của mình để gây sức ép với quốc gia, yêu cầu quốc 

gia phải cải cách về thể chế và pháp luật, cải cách các vấn đề liên quan đến dân chủ, 

nhân quyền theo ý chí của họ để có thể được nhận sự tài trợ, hỗ trợ hoặc hợp tác. 

Thứ ba, hội nhập và tham gia vào quá trình toàn cầu hoá không phải chỉ mang lại 

tác động tích cực. Quá trình toàn cầu hoá có thể làm cho quốc gia gặp các khó khăn, 

thách thức do phải tuân theo những quy định chung của liên minh, liên kết. Sự phụ 

thuộc vào các quy định chung sẽ có thể ảnh hưởng đến lợi ích đất nước. Do vậy, cần 
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phải tính toán thật kỹ lưỡng những lợi ích và tác động bất lợi khi hội nhập vào một tổ 

chức hay một cơ chế quốc tế nào đó.  

 Từ nhận thức trên, chúng ta có thể nhận diện một số lưu ý đối với Việt Nam 

như sau: 

 - Cần có sự nhìn nhận, nhận thức mới về chủ quyền quốc gia, coi việc tham gia 

vào tổ chức quốc tế và các liên kết quốc tế dẫn đến sự thay đổi chủ quyền quốc gia là 

tất yếu, cần thiết và sự tham gia đó cũng chính là sự thực hiện chủ quyền quốc gia. 

Nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập và tự chủ là hai phạm trù thống nhất 

nhưng không đồng nhất, phản ánh các mặt khác nhau của khái niệm chủ quyền quốc 

gia. Độc lập thể hiện mặt pháp lý của chủ quyền. Tự chủ là năng lực thực hiện chủ 

quyền trên thực tế. Trong điều kiện hiện nay, trọng tâm của bảo vệ chủ quyền quốc gia 

là tăng cường toàn diện năng lực tự chủ, chứ không phải là cố sức duy trì một kết cấu 

độc lập cố định với bên ngoài. Chủ quyền quốc gia không tránh khỏi bị thu hẹp nếu 

năng lực tự chủ của toàn bộ nền kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối 

ngoại…không tích cực được đối mới và nâng cao. 

 - Trong quá trình hội nhập, Việt Nam có thể phải tiến hành những cải cách, thay 

đổi để phù hợp với cam kết quốc tế. Vì vậy, Việt Nam phải xây dựng và thực hiện một 

lộ trình hợp lý, khoa học cho việc hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế, pháp luật 

Việt Nam. Điều này có thể làm giảm chủ quyền về kinh tế những đổi lại, Việt Nam sẽ 

có môi trường kinh tế, chính trị tốt hơn, thu hút được nhièu đầu tư hơn, mở rộng quan 

hệ đối tác… 

 - Kiên quyết đấu tranh với mọi nhận thức và hành động không đúng về chủ 

quyền quốc gia, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên cơ sở các nguyên tắc 

cơ bản của luật quốc tế và các bên cũng có lợi.  

 - Trong quá trình hội nhập, tất cả các nước đều chịu sự ràng buộc nhất định của 

luật quốc té chung. Tình hình đó dường như cho thấy chủ quyền quốc gia có mặt bị thu 

hẹp, hay là các nước ít nhiều phải chia sẻ chủ quyền. Do đó, quá trình hội nhập không 

phải luôn luôn suôn sẻ, mà có thể làm cho Việt Nam gặp những khó khăn về một số 

khía cạnh của chủ quyền. Vì vậy, Việt Nam cần chú ý khai thác các yếu tố “mới” như 

luật pháp quốc tế, sự đan xem lợi ích giữa các nước để bảo vệ chủ quyền quốc gia và 

lợi ích dân tộc. Luật pháp quốc tế phải là công cụ chính để bảo vệ chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ, an ninh và lợi ích quốc gia. 

Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và uỷ viên không thường trực của Hội 

đồng bảo an (2020-2021), Việt Nam đứng trước thách thức cần thúc đẩy hơn nữa quá 

trình liên kết khu vực để hội nhập sâu rộng vào ASEAN; đồng thời, tăng cường vai trò 

của mình trong việc giải quyết các vấn đề trong khu vực và các vấn đề toàn cầu. Trong 
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thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục chứng tỏ là một trong những quốc gia đi đầu trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh bằng cách triển khai thực hiện các đề xuất mang tính 

khu vực như thành lập Quỹ Hợp tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của ASEAN, 

Kho Dự trữ vật tư y tế của khu vực về trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm; xây dựng 

quy trình ứng phó chung của ASEAN trong các tình huống của dịch bệnh; tổ chức diễn 

tập trực tuyến của Trung tâm Quân y ASEAN về ứng phó dịch bệnh;...Với vai trò uỷ 

viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam cần nêu các 

vấn đề liên quan đến tình hình đại dịch, môi trường…để các quốc gia thảo luận và tìm 

giải pháp ứng phó kịp thời. Sự chủ động của Việt Nam trong việc tham gia các quan 

hệ quốc tế và giải quyết các vấn đề quốc tế chính sẽ góp phần nâng cao vị thế và bảo 

vệ vững chắc chủ quyền quốc gia./. 
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LÝ THUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ TIẾP CẬN MỞ TRONG SỞ HỮU 

VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM 

Nguyễn Quang Đức 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết này phân tích và so sánh “chế độ tiếp cận mở - open access  

regimes” trong sở hữu với các hình thức sở hữu chung hiện nay ở Việt Nam đối với 

các nguồn tài nguyên chung (các nguồn tài nguyên chung ở Việt Nam đã được xác 

định về cơ bản thuộc sở hữu toàn dân) cho thấy một khoảng trống pháp lý chưa được 

điều chỉnh. Ở Việt Nam gần như thiếu vắng các nghiên cứu/quy định liên quan đến 

“chế độ tiếp cận mở” trong sở hữu, là một nút thắt đã và đang gây ra bất bình đẳng 

(hoặc bị lạm dụng) giữa các chủ thể trong xã hội trong việc tiếp cận các nguồn tài 

nguyên chung. Bên cạnh đó, căn cứ dựa trên sự bất cập của hệ thống pháp luật sở hữu 

chung hiện hành, tác giả sẽ phân tích triển vọng và đề xuất áp dụng chế độ tiếp cận 

mở trong sở hữu ở Việt Nam. 

Từ khóa: Chế độ tiếp cận mở, sở hữu chung, tài nguyên chung. 

1. Chế độ tiếp cận mở trong sở hữu 

1.1. Khái quát về chế độ tiếp cận mở trong sở hữu 

Trong một bài báo đã trở thành kinh điển, Ciriacy-Wantrup và Bishop1 xác định 

rõ ràng sự khác biệt giữa các chế độ tiếp cận mở (open access regimes), nơi mà không 

ai có quyền hợp pháp để loại trừ bất cứ ai trong việc sử dụng tài nguyên, và sở hữu 

chung, nơi các thành viên của một nhóm được xác định rõ ràng có một quyền hợp 

pháp để loại trừ những người không phải là thành viên của nhóm đó khỏi sử dụng một 

nguồn tài nguyên này. Các chế độ tiếp cận mở - bao gồm các trường hợp của biển cả, 

khí quyển, nguồn suối địa phương, rừng, vùng chăn thả gia súc, và các bãi khai thác 

ven biển - đã được xem xét trong Học thuyết pháp lý về Trái đất (Earth Jurisprudence 

) do không có giới hạn nào đối với người được quyền sử dụng tài nguyên. Nếu một 

người sử dụng các tài nguyên này, không ai có thể chuyển đổi quyền của họ hay đầu tư 

cải tiến. Nếu như một nguồn tài nguyên tạo ra sản phẩm có giá trị cao, thì việc thiếu 

các quy tắc liên quan đến việc sử dụng sẽ dẫn đến lạm dụng. Một số khu chăn thả gia 

súc ở địa phương, các bãi biển ven biển và rừng là các nguồn tiếp cận tự do và trên 

thực tế, chúng dễ dàng bị lạm dụng. 

Một số chế độ tiếp cận mở thiếu các quy tắc thiết lập các quyền tư hữu theo mặc 

                                                 
1 Ciriacy-Wantrup, Siegfried V. and Richard C. Bishop, ‘“Common property” as a concept in natural 

resource policy’, Natural Resources Journal, 15, 1975, pp.713– 727. 
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định1 hoặc các nguồn lực bị ảnh hưởng bởi các chế độ tiếp cận mở này không giới hạn 

phạm vi một quốc gia hoặc không có thực thể nào khẳng định được quyền sở hữu hợp 

pháp. Các chế độ tiếp cận mở khác thì là kết quả của các chính sách công cộng có ý 

thức để đảm bảo sự tiếp cận của tất cả người dân thành phố đối với việc sử dụng một 

nguồn tài nguyên theo thẩm quyền chính trị. Thí dụ, đầu thế kỷ XX, Chính phủ tiểu 

bang Oregon và Washington (Hoa Kỳ) đã can thiệp để ngăn chặn người dân đánh bắt 

cá hồi địa phương đưa ra các quy tắc hạn chế nhập cảnh và thiết lập giới hạn khai 

thác.2 Các công đoàn đánh cá dọc theo các khu vực ven biển của Hoa Kỳ đã cố gắng tổ 

chức các trại cá ven bờ để hạn chế nhập cảnh và thiết lập các giới hạn khai thác trong 

những năm 1950. Mặc dù các nỗ lực của họ không có tác động nghiêm trọng đến giá 

cả nhờ có thị trường cá quốc tế sôi động, các công đoàn này đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 

truy tố do đã vi phạm Đạo luật chống độc quyền của Sherman.3 Do đó, các bãi đánh cá 

ven biển của Hoa Kỳ đã trở thành nguồn tiếp cận mở trong nhiều năm liền ở thế kỷ 

XX do hành động của chính phủ nhằm ngăn chặn các nhóm xây dựng địa phương thiết 

lập các hình thức chế độ chung trong phạm vi quyền hạn chính trị. Tuy nhiên, trong 

thời gian gần đây, cả chính phủ cấp quốc gia và tiểu bang đã đảo ngược vị trí của họ 

trước đây và tích cực tìm cách tạo ra các hình thức đồng quản lý tại các bãi biển ven bờ. 

Loại hình tiếp cận mở khác là kết quả của việc các thể chế được quyền xác định sở 

hữu đã loại trừ một cách thiếu hiệu quả việc không có ai là chủ sở hữu. Ở nhiều nước 

đang phát triển, sự nhầm lẫn giữa chế độ tiếp cận mở và chế độ sở hữu chung mâu thuẫn 

nhau, dẫn đến sự gia tăng số lượng và phạm vi của các nguồn lực địa phương được phép 

tiếp cận mở. Hệ thống sở hữu chung kiểm soát việc tiếp cận và thu hoạch từ các nguồn 

suối địa phương, rừng, vùng chăn thả gia súc, và các bãi khai thác ven biển đã phát triển 

trong một thời gian dài ở tất cả các nơi trên thế giới, nhưng hiếm khi được đưa ra chính 

thức trong các quy phạm pháp luật của các nước mới được độc lập.4 

1.2. Phân biệt chế độ tiếp cận mở với các hình thức sở hữu chung 

Khi mối quan tâm đến việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên gia tăng 

trong những năm 1960, nhiều nước đang phát triển đã quốc hữu quá toàn bộ những tài 

nguyên đất và nước mà chưa được ghi nhận là tài sản cá nhân. Các thoả thuận về thể 

chế mà người sử dụng ở địa phương đã lập ra nhằm hạn chế xâm nhập và sử dụng bị 

                                                 
1 Dales, John H., Pollution, Property, and Prices: An Essay in Policy-Making and Economics, 

Toronto: University of Toronto Press, 1968. 
2 Higgs, Robert, ‘Legally induced technical regress in the Washington salmon fishery’, in L. J. Alston, 

Thráinn Eggertsson, and Douglass North (eds), Empirical Studies in Institutional Change, New York: 

Cambridge University Press, 1996. 
3 Johnson, Ronald N. and Gary D. Libecap, ‘Contracting problems and regulation: The case of the 

fishery’, American Economic Review, 72, 1982, pp.1005– 1022. 
4 Wiersma, Lindsey L., ‘Indigenous lands as cultural property: A new approach to indigenous land 

claims’, Duke Law Journal, 54, 2005, pp.1061–1088. 
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mất đi vị trí hợp pháp, nhưng chính phủ các quốc gia lại thiếu nhân lực và tiền của để 

theo dõi việc sử dụng các nguồn tài nguyên này. Do đó, các nguồn tài nguyên đang 

được đặt dưới chế độ sở hữu chung của những người dân địa phương được chuyển đổi 

sang chế độ quản lý nhà nước về sở hữu nhà nước, nhưng thực chất lại quay về với 

một chế độ tiếp cận mở. Khi các nguồn lực trước đây bị kiểm soát bởi những người 

dân địa phương đã được quốc hữu hoá, kiểm soát nhà nước thường tỏ ra kém hiệu quả 

hơn so với việc kiểm soát trực tiếp bởi các những đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng, 

nếu không muốn nói là thảm hoạ. Những tác động có hại của việc quốc hữu hoá rừng 

trước đây được quản lý bởi các nhóm người sử dụng địa phương đã được ghi nhận rõ 

ràng tại Thái Lan, Nigeria, Nepal, và Ấn Độ. Các kết quả tương tự đã xảy ra đối với 

các bãi ven biển do các cơ quan nhà nước hoặc quốc gia nắm giữ thay vì kiểm soát của 

chính những ngư dân.1 

Các vấn đề phát sinh từ các nhầm lẫn giữa chế độ tiếp cận mở với sở hữu chung 

thường liên quan đến thuật ngữ thứ phát. Thuật ngữ “tài sản chung” thường được sử 

dụng để mô tả một loại hàng hóa kinh tế mà có thể được gọi chính xác hơn là “tài 

nguyên chung”. Tất cả các tài nguyên chung đều chia sẻ hai thuộc tính quan trọng đối 

với các hoạt động kinh tế: (i) tốn kém để loại trừ cá nhân khỏi sử dụng hàng hoá dù là 

thông qua việc sử dụng các rào cản vật lý hay qua các văn bản pháp luật và (ii) lợi ích 

của một cá nhân phải trừ đi từ những lợi ích có sẵn cho người khác.2 Nhận biết được 

loại hàng hoá chia sẻ hai thuộc tính này cho phép các học giả xác định được các vấn đề 

lý thuyết cốt lõi đối với một cá nhân bất cứ khi nào có nhiều cá nhân hoặc nhóm sử 

dụng các nguồn tài nguyên đó trong một khoảng thời gian dài.  

Các nguồn tài nguyên chung có thể thuộc sở hữu của các chính phủ quốc gia, khu 

vực hoặc địa phương, bởi các nhóm cộng đồng, bởi cá nhân hoặc công ty tư nhân, 

hoặc được sử dụng như là nguồn tiếp cận mở của bất cứ ai có thể được tiếp cận.3 Mỗi 

loại chế độ sở hữu có những ưu điểm và bất lợi khác nhau, tuy nhiên đôi khi có thể 

                                                 
1 Elinor Ostrom and Charlotte Hess, “Private and Common Property Rights”, Workshop in Political 

Theory and Policy Analysis, Indiana University, 29/11/2007, 

https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=sul (on: 31/03/2019). 
2 Ostrom, Vincent and Elinor Ostrom, ‘A theory for institutional analysis of common pool problems’, 

in Garrett Hardin and John Baden (eds), Managing the Commons, San Francisco, CA: W. H. Freeman, 

1977, pp. 157–172. 
3 Tại Việt Nam, các dự án tư nhân ven biển ngăn cản quyền tiếp cận và sử dụng của cộng đồng địa 

phương lẫn các du khách đã và đang tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh, thành ven biển. Xem thêm tại: 

Báo Pháp luật (điện tử): https://plo.vn/thoi-su/dai-bieu-lo-dan-het-duoc-tu-do-tam-bien-o-phu-quoc-

774398.html (truy cập lần cuối: 05/04/2019) 

Báo Tuổi Trẻ (điện tử): https://tuoitre.vn/khong-the-chap-nhan-tinh-trang-lay-bien-lam-cua-rieng-

2018110711421466.htm (truy cập lần cuối: 05/04/2019. 

Báo Dân trí: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/muc-so-thi-biet-thu-tram-ty-cua-giam-doc-cong-an-da-

nang-

20180422144840889.htm?fbclid=IwAR3louB7AI57q9BxG7bq7XvP0_IIm2EpJuOTRLleE6L7gEhXx

CeF2XFt_Pc (truy cập lần cuối: 05/04/2019). 

https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=sul
https://plo.vn/thoi-su/dai-bieu-lo-dan-het-duoc-tu-do-tam-bien-o-phu-quoc-774398.html
https://plo.vn/thoi-su/dai-bieu-lo-dan-het-duoc-tu-do-tam-bien-o-phu-quoc-774398.html
https://tuoitre.vn/khong-the-chap-nhan-tinh-trang-lay-bien-lam-cua-rieng-2018110711421466.htm
https://tuoitre.vn/khong-the-chap-nhan-tinh-trang-lay-bien-lam-cua-rieng-2018110711421466.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/muc-so-thi-biet-thu-tram-ty-cua-giam-doc-cong-an-da-nang-20180422144840889.htm?fbclid=IwAR3louB7AI57q9BxG7bq7XvP0_IIm2EpJuOTRLleE6L7gEhXxCeF2XFt_Pc
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/muc-so-thi-biet-thu-tram-ty-cua-giam-doc-cong-an-da-nang-20180422144840889.htm?fbclid=IwAR3louB7AI57q9BxG7bq7XvP0_IIm2EpJuOTRLleE6L7gEhXxCeF2XFt_Pc
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/muc-so-thi-biet-thu-tram-ty-cua-giam-doc-cong-an-da-nang-20180422144840889.htm?fbclid=IwAR3louB7AI57q9BxG7bq7XvP0_IIm2EpJuOTRLleE6L7gEhXxCeF2XFt_Pc
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/muc-so-thi-biet-thu-tram-ty-cua-giam-doc-cong-an-da-nang-20180422144840889.htm?fbclid=IwAR3louB7AI57q9BxG7bq7XvP0_IIm2EpJuOTRLleE6L7gEhXxCeF2XFt_Pc
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dựa vào các quy tắc hoạt động tương tự liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng một 

nguồn tài nguyên.1 Đã có những tiền lệ chứng minh là việc quản lý và bảo đảm các 

nguồn tài nguyên chung của các chính phủ, các nhóm cộng đồng, hợp tác xã, hiệp hội 

tự nguyện, và các cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân có thể thành công hoặc không.2 

Do đó, không có sự kết hợp tự động của các tài nguyên chung với các chế độ sở hữu 

chung hoặc, với bất kỳ loại quy chế bất động sản cụ thể nào khác. Hơn nữa, các thỏa 

thuận sở hữu chung về cơ bản là hợp đồng chia sẻ, và như vậy, cũng phải đối mặt với 

những khó khăn tương tự về hành vi cơ hội và những vấn đề nguy hiểm về đạo đức.  

2. Triển vọng áp dụng chế độ tiếp cận mở trong sở hữu tại Việt Nam 

2.1. Sự bất cập của hệ thống pháp luật Việt Nam về sở hữu chung 

Quyền sở hữu ở Việt Nam đã được những văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất 

xác lập, điều chỉnh và bảo vệ. Hiến pháp quy định mọi người có quyền sở hữu về thu 

nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp 

trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác; tự do kinh doanh trong những 

ngành nghề mà pháp luật không cấm. Quyển sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được 

pháp luật bảo hộ. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh 

được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên 

khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài 

sản do nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại 

diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử 

dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất 

đất được pháp luật bảo hộ.3 

Các Bộ luật Dân sự là văn bản quan trọng xác lập và thực thi quyền sở hữu của 

Việt Nam, bao gồm các nội dung như: khái niệm, nội dung quyền sở hữu; hình thức sở 

hữu; căn cứ phát sinh, chấm dứt quyền sở hữu; bảo vệ quyền sở hữu và những vấn đề 

khác có liên quan đến quyền sở hữu như quyền của người không phải chủ sở hữu đối 

với tài sản những cũng có những quyền năng nhất định trong việc chiếm hữu, sử dụng, 

định đoạt tài sản của người khác, là căn cứ để tòa án giải quyết các tranh chấp về 

quyền sở hữu. Nhìn chung, hệ thống quyền sở hữu ngày càng hoàn chỉnh và rõ ràng 

hơn, được những văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất xác lập, điều chỉnh và bảo vệ. 

Tuy nhiên, hệ thống này còn những điểm bất cập như sau: 

                                                 
1 Feeny, David, Fikret Berkes, Bonnie J. McCay, and James M. Acheson (1990), ‘The tragedy of the 

commons: Twenty-two years later’, Human Ecology, 18, 1–19. 
2 Bromley, Daniel W. (1992), ‘The commons, common property, and environmental policy’, 2 

Environmental and Resource Economics, 1–17. 
3 Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh (đồng chủ biên) (2016), Từ nhà nước điều hành sang nhà nước 

kiến tạo phát triển, Nxb. Tri Thức, Hà Nội, tr. 433. 
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Một là, hình thức và chế độ sở hữu chung còn phức tạp, chưa thống nhất 

Việc xác định các hình thức sở hữu chung hiện nay (sở hữu nhà nước, sở hữu tập 

thể, sở hữu tư nhân, sở hữu chung, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã 

hội, sở hữu của tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-

nghề nghiệp) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các chủ thể, vừa không hợp lý, vừa 

tạo ra sự phức tạp trong cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các hình thức sở hữu này. 

Còn có sự không thống nhất trong việc đặt tên cho quyền sở hữu đối với một số tài sản 

đặc biệt như đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên 

khác và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý với tư cách là tài sản công. Theo các 

Bộ luật Dân sự thì các tài sản này thuộc sở hữu nhà nước, còn theo hiến pháp thì thuộc 

sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.1 

Hai là, cơ chế thực hiện quyền sở hữu toàn dân về đất đai chưa thống nhất, 

còn nhiều bất cập 

Hiến pháp và Luật Đất đai (các năm 1987, 1993, 1998, 2001, 2003, 2013) đều 

nhất quán khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. 

Tuy nhiên, trong thực tế quyền sở hữu toàn dân về đất đai còn nhiều hạn chế, thiếu nội 

dung cụ thể. Quy định nhà nước thống nhất quản lý đất đai, với tư cách là người chủ 

sở hữu hay đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai chưa rõ ràng; trong khi quyền của 

người sử dụng đất dường như là người chủ sở hữu. Quy định người sử dụng đất có 

nhiều quyền, trong đó có những quyền có tính chất định đoạt như quyền chuyển 

nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp; nhưng chủ sở hữu toàn dân lại không được quy 

định rõ ràng các quyền này. Thể chế thực hiện quyền sở hữu về đất đai còn nhiều 

khoảng trống, nhất là đất giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng. Về 

nguyên tắc, đất đai giao cho doanh nghiệp nhà nước là tài sản công do nhà nước đầu tư 

vào doanh nghiệp nhà nước, phải được vốn hóa, hạch toán chi phí và nằm trong cơ cấu 

định giá của doanh nghiệp, tuy nhiên, trên thực tế chưa thực hiện cơ chế này. 

Về quyền tài sản gắn liền với đất đai, nhiều vướng mắc trong vấn đề quyền sử 

dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất không chỉ gây khó khăn cho quá trình vận 

hành của thị trường bất động sản mà còn làm cho thị trường bất động sản trở thành 

một trong những lĩnh vực “nóng” nhất trong đời sống xã hội, gây nhiều bức xúc cho 

người dân và doanh nghiệp. Cơ chế đền bù, giải tỏa đất đai chưa thỏa đáng mặc dù 

Luật Đất đai năm 2013 đã xác lập các nguyên tắc “thị trường” về vấn đề này. Do sự 

không thỏa đáng trong quan hệ sở hữu về đất đai nên vẫn chưa xác định rõ các cơ chế 

chính thức để đưa đất đai trở thành vốn phát triển, để quyền sử dụng đất đai có thể trở 

thành hàng hóa. Quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng 

còn nhiều bất cập. Vấn đề tài chính đất đai và bất động sản, định giá và đấu giá đất đai, 

bất động sản trên đất vẫn còn nhiều khe hở. Các quy định về hạn điền đang là vật cản 

                                                 
1 Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh (đồng chủ biên) (2016), tlđd, tr. 379, 380. 
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lớn đối với kinh tế trang trại ở nông thôn. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của 

thị trường bất động sản còn rất yếu kém.1 Tuy nhiên, có lẽ việc hiện thực hóa các thay 

đổi tích cực nói trên vào cuộc sống và vận động bình thường của xã hội chắc chắn sẽ 

còn cần nhiều thời gian và nỗ lực.  

Trên thực tế, pháp luật về đất đai của Việt Nam còn nhiều về số lượng văn bản, 

phức tạp, chồng chéo, trùng lặp, chưa thân thiện với thị trường về nội dung. Về thúc 

đẩy phát triển kinh tế thị trường, chính sách pháp luật về đất đai và việc thực thi pháp 

luật về quyền sở hữu và sử dụng đất ở Việt Nam có ba nút thắt cơ bản: Một là, quy 

định về sở hữu và quyền sở hữu đất đai là không rõ ràng và cụ thể; việc thực thi quyền 

sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu đất đai đối với người dân, nhất là nông dân là rất yếu 

kém và kém hiệu lực, thể hiện: (i) việc xác lập quyền sở hữu của người dân và doanh 

nghiệp là khó khăn và tốn kém; (ii) việc thực hiện quyền chuyển nhượng đất đai (hay 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được giao hoặc thuê) cũng rất khó khăn, tốn kém 

và nhiều khi không thể thực hiện được; nhưng (iii) việc nhà nước thu hồi quyền sử 

dụng đất của người dân và doanh nghiệp lại quá dễ, không minh bạch, không tiên liệu 

trước được, nhất là đối với nông dân. Hai là, chưa có thị trường sơ cấp về quyền sử 

dụng đất; việc cấp đất, giao đất, cho thuê đất vẫn thực hiện bằng biện pháp hành chính. 

Ba là, thị trường thứ cấp về đất đai tồn tại rất hạn chế, chia cắt, méo mó, sai lệch và 

thường thiên về đầu cơ. Tóm lại, thị trường (hay các nguyên tắc và quy luật thị trường) 

hầu như chưa có dư địa để hoạt động và tác động đến phân bổ đất đai trong nền kinh tế 

Việt Nam. 

Ba là, chế độ sở hữu toàn dân chưa được minh định 

Sở hữu toàn dân và thiết lập cơ chế để vận hành hiệu quả sở hữu toàn dân là vấn 

đề liên tục được giới hàn lâm và lãnh đạo Việt Nam đề cập, kể từ khi thuật ngữ này 

được hiến định (Hiến pháp năm 1959). Về mặt ngữ nghĩa, sở hữu toàn dân là loại hình 

sở hữu có chủ thể sở hữu là toàn thể nhân dân; còn đối tượng sở hữu theo Hiến pháp 

hiện hành bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng 

biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý 

(Điều 53 Hiến pháp năm 2013). Về mặt pháp lý, mọi công dân Việt Nam đều có quyền 

sở hữu (chung) đối với tất cả các đối tượng sở hữu nêu trên. 

Khái niệm sở hữu có nhiều phương diện tiếp cận, từ kinh tế, chính trị, triết học và 

luật học.2 Từ góc độ pháp lý dễ thấy sở hữu luôn chứa nội hàm “độc quyền tiếp cận”, 

                                                 
1 Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh (đồng chủ biên) (2016), tlđd, tr. 392. 
2 Xem thêm các bài viết: Trần Quang Huy (chủ biên) (2016), Giáo trình Luật đất đai (trường Đại học 

Luật Hà Nội), Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội; 

Nguyễn Thanh Tuyền (chủ biên) (2006), Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 

Chử Văn Lâm (chủ biên) (2006), Sở hữu tập thể và kinh tế hợp tác trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 
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khai thác, hưởng lợi từ một tài sản và kèm theo quyền loại trừ chủ thể khác tiếp cận, 

khai thác, hưởng lợi từ tài sản đó. Vì thế, sở hữu mang đến cho chủ sở hữu lợi thế trong 

việc tiếp cận, khai thác và sử dụng tài sản để mưu cầu lợi ích cho mình. Sở hữu toàn 

dân, do vậy chỉ có ý nghĩa khi có cơ chế để từng cá nhân được hưởng lợi hoặc nhận thức 

được sự hưởng lợi từ sở hữu toàn dân. Theo quy định hiện hành về đối tượng của sở hữu 

toàn dân (Điều 53 Hiến pháp năm 2013), còn tồn tại một số vấn đề sau1: 

Một là, cách liệt kê đối tượng của sở hữu toàn dân trong hiến pháp gây ra những 

thách thức trong quá trình thực thi. Chẳng hạn: việc một người lấy nước từ một con 

sông (thực hiện quyền sở hữu của anh ta) có xâm hại đến quyền sở hữu của những 

người còn lại không? Như vậy, quá trình mỗi cá nhân thực hiện quyền sở hữu toàn dân 

đồng thời là sự xâm hại cũng quyền sở hữu toàn dân của những người khác. 

Hai là, quy định tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý cũng là tài sản thuộc sở hữu 

toàn dân có thể sẽ gây khó khăn trong quá trình hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp 

có vốn đầu tư của nhà nước trong tương lai. Trong trường hợp này, khi nhà nước thành 

lập pháp nhân và giao tài sản cho pháp nhân đó, thiết nghĩ nhà nước chỉ là chủ sở hữu 

của pháp nhân và không còn là chủ sở hữu của tài sản đã giao. Tài sản đã giao này trở 

thành đối tượng sở hữu của pháp nhân. Như vậy, tư cách pháp nhân của doanh nghiệp 

nhà nước mới đầy đủ và không còn tình trạng song trùng về chủ sở hữu tài sản, đồng 

thời có cơ sở hiến định để cải cách các quy định về quản lý tài sản trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước. 

Về cơ chế thực thi và bảo hộ sở hữu toàn dân, đây là nút thắt lớn nhất chưa được 

minh định kể từ khi hiến định chế độ sở hữu toàn dân. Những bức xúc trong quản lý 

đất đai, quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, 

khoáng sản, những vấn nạn trong chi tiêu công ở nước ta thời gian qua là những minh 

chứng cho nhận định này.2 Dễ thấy, tài sản công luôn là đối tượng dễ bị tổn thương và 

cần phải có cơ chế bảo vệ đặc biệt. Cơ chế ấy liên quan đến ba (03) chủ thể cơ bản: (1) 

chủ thể của sở hữu toàn dân là toàn thể nhân dân Việt Nam; (2) chủ thể đại diện cho 

chủ sở hữu là Nhà nước Việt Nam (với các cơ quan cụ thể của mình); và (3) chủ thể 

trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng, hưởng lợi từ tài sản thuộc sở hữu toàn dân (chủ 

thể nhận quyền này từ cơ sở được giao, được thuê). Giữa chủ thể sở hữu và chủ thể đại 

diện tồn tại quan hệ ủy quyền của người chủ sở hữu và người đại diện. Giữa chủ thể 

đại diện và chủ thể trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng và hưởng lợi tồn tại quan hệ 

hợp đồng, hoặc quan hệ hành chính. 

Về lý thuyết, cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác, phát triển tài sản thuộc sở hữu 

                                                                                                                                                         
Lương Minh Cừ, Vũ Văn Thư (2011), Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: một số 

nhận thức về lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 
1 Nguyễn Văn Cương (2013), “Góp ý các quy định về sở hữu trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 

1992”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20 (252)/tháng 10, tr. 20. 
2 Nguyễn Văn Cương (2013), Tlđd, tr. 21. 
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toàn dân được thiết kế để bảo vệ tốt nhất lợi ích của chủ thể sở hữu. Nghĩa là để khai 

thác, sử dụng, phát triển một cách tốt nhất tài sản thuộc sở hữu toàn dân, vì lợi ích 

chung của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, trên thực tế mối quan hệ giữa ba (03) loại chủ 

thể trên không phải bao giờ cũng là sự đồng thuận. Những con người cụ thể thường có 

những lợi ích riêng, và khả năng xung đột lợi ích luôn hiện hữu. Điều được xem là tốt 

cho chủ thể này không phải lúc nào cũng tốt cho chủ thể khác và ngược lại, trong 

trường hợp này là xung đột lợi ích giữa người ủy thác và người đại diện1. Một trong 

những tiền đề để giải quyết được xung đột lợi ích là phải thiết kế được cơ chế giám sát, 

cơ chế thông tin hữu hiệu giữa người chủ sở hữu và người được ủy quyền trực tiếp 

quản lý, sử dụng, khai thác tài sản; theo đó là cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh, kịp 

thời các chủ thể vi phạm. 

2.2. Kiến nghị về chế độ tiếp cận mở trong sở hữu 

Những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về sở hữu chính là thí dụ điển hình 

cho sự khác biệt giữa các hệ thống kinh tế, văn hóa, xã hội trong thế giới ngày nay. Cả 

hai công ước ICCPR và ICESCR năm 1966 đều bảo đảm cho tất cả mọi quyền được 

định đoạt các tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cấm các hành vi tước đoạt sinh kế của 

họ.2 Rất nhiều các tuyên bố và văn kiện khác cũng công nhận vấn đề trên, nhấn mạnh 

vào sự tiến bộ của xã hội, vào sự chống lại bóc lột và những điều kiện dẫn tới công 

bằng thực sự. Điều 6 và Điều 7 của Tuyên bố về sự tiến bộ và phát triển của xã hội kêu 

gọi: “Tiến bộ và sự phát triển của xã hội đòi hỏi…sự thiết lập các loại hình sở hữu đất 

đai và các phương tiện sản xuất, phù hợp với nhân quyền và tự do cơ bản với nguyên 

tắc công lý và chức năng xã hội của tài sản, nhằm loại trừ sự bóc lột và bảm đảm tính 

năng công bằng đối với quyền tài sản cho tất cả mọi người, tạo điều kiện công bằng 

thực sự giữa mọi người”. “Sự phát triển của của cải và thu nhập quốc dân cùng với sự 

phân chia đồng đều các nguồn lực của xã hội cho tất cả thành viên trong xã hội là vấn 

đề thiết yếu của sự tiến bộ xã hội...”.3 Một số tuyên bố khác có cùng nội dung như trên 

như Nghị quyết số 1083 (XVII) về chủ quyền vĩnh viễn đối với các tài nguyên thiên 

nhiên4, Hiến chương về các quyền và nghĩa vụ kinh tế của quốc gia1 và Sự phục hồi 

                                                 
1 Phạm Sỹ Thành (2013), “Hướng tới lộ trình thực sự tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước”, Báo cáo 

thường niên kinh tế Việt Nam năm 2012: Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế, Nguyễn Đức Thành 

(chủ biên), Nxb ĐHQG Hà Nội, Hà Nội, tr.252-253. 
2 Điều 1(2) ICCPR và ICESCR. Xem thêm Điều 25 ICESCR và Điều 47 ICCPR nói về việc bảo vệ 

quyền được tự do hưởng thụ và sử dụng một cách đầy đủ tài nguyên thiên nhiên. Điều 8 Tuyên ngôn 

Nhân quyền được thông qua bởi ở Algeria tháng Bảy năm 1976 khẳng định: “Tất cả mọi người đều có 

đặc quyền đối với các tài nguyên thiên nhiên. Ai cũng có quyền đòi bồi hoàn hay khôi phục nếu bị 

tước đoạt hay được bồi hoàn nhưng không thỏa đáng.” 
3 Thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc theo Nghị quyết 2542 (XXIV) ngày 11 tháng Chín năm 

1969. Xem bản tiếng Việt tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Tuyen-bo-ve-phat-

trien-va-tien-bo-xa-hoi-1969-270275.aspx (truy cập lần cuối: 31/5/2020). 
4 Thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng Mời hai năm 1962.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Tuyen-bo-ve-phat-trien-va-tien-bo-xa-hoi-1969-270275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Tuyen-bo-ve-phat-trien-va-tien-bo-xa-hoi-1969-270275.aspx
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hay trả lại những tài sản văn hóa cho quốc gia bị tổn hại.2 Xu thế chung đó kêu gọi các 

chính phủ tiếp tục cải cách đất đai, việc trả lại tài sản văn hóa từ các bảo tàng và các 

nhà sưu tập, chủ quyền vĩnh viễn của quốc gia đối với các tài nguyên thiên nhiên, và 

một trật tự kinh tế mới là những vấn đề hàng đầu trong danh sách các ưu tiên mới. 

Những điều này và những cách tiếp cận tương tự gần với sở hữu cộng đồng và tập thể 

được nhiều nước ủng hộ phù hợp với truyền thống, tập quán và hệ thống chính trị - 

kinh tế của họ. 

Ở Việt Nam gần như thiếu vắng các nghiên cứu liên quan đến “chế độ tiếp cận 

mở”, đã và đang gây ra bất bình đẳng (hoặc bị lạm dụng) giữa các chủ thể trong xã hội 

trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên chung. Trong khi sở hữu toàn dân về mặt 

pháp lý, đòi hỏi phải tạo ra một cơ chế để tất cả mọi người dân (đồng sở hữu chủ) đều 

có quyền tham gia “định đoạt” và “hưởng lợi” từ quyền sở hữu này.3 Sau nhiều lần sửa 

đổi và ban hành mới luật đất đai (1987, 1993, 1998, 2001, 2003, 2013), có thể nhận 

thấy nhà nước tuy vẫn giữ một số quyền định đoạt, song các quyền tài sản về đất đã 

được phi tập trung hóa tới các hộ gia đình, người dân và doanh nghiệp. Từ sở hữu toàn 

dân, một trật tự quyền tài sản đa tầng đã xuất hiện. Bắt đầu với một quyết định hành 

chính phân phối đất đai, ngay lập tức hình thành quyền tài sản mang tính loại trừ của 

một cá nhân hay doanh nghiệp.4 Do sở hữu công là công cụ kiểm soát nền kinh tế, 

nhiều năm qua Việt Nam chấp nhận hiện trạng: từng chủ sử dụng đất giữ một số 

quyền, nhà nước giữ một số quyền, trong đó quan trọng nhất là quyền thu hồi, chuyển 

đổi mục đích sử dụng và đền bù giá đất theo giá nhà nước xác định. Tất nhiên, từ của 

chung có thể phát sinh lợi riêng, sở hữu toàn dân đã trở thành tấm bình phong giúp các 

nhóm lợi ích thân hữu kiểm soát hầu hết các nguồn tài nguyên chung của quốc gia, từ 

đất đai, rừng biển, các con sông và vốn đầu tư trong doanh nghiệp nhà nước, trong các 

dự án công.5 

Trước hiện trạng này, chế độ tiếp cận mở có thể là một lựa chọn khả dĩ để giải 

quyết các vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn hiện nay xung quanh chế độ sở hữu 

toàn dân. Bởi trong bối cảnh của Việt Nam, việc xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân là bất 

khả, song nếu tiếp tục giữ nguyên hiện trạng sở hữu toàn dân sẽ tiếp tục gây ra các hệ 

lụy cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gây nên bất ổn trong sinh kế của 

                                                                                                                                                         
1 Thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc theo Nghị quyết số 3281 (XXIX) ngày 12/12/1974. 
2 Thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc theo Nghị quyết số 44/18 ngày 06/11/1989. 
3 Phạm Duy Nghĩa, Nhu cầu sửa đổi quy định của Hiến pháp năm 1992 về sở hữu toàn dân, Kỷ yếu Hội 

thảo “Đánh giá thực tiễn thi hành chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992”, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí 

Minh & Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng Hai năm 2012. 
4 Xem thêm: Truong Thien Thu (2010), Ranjith Perera, Intermediate levels of property rights and the 

emerging housing market in HCM City, Vietnam, Land Use Policy (28), p. 124 - 138. 
5 Phạm Duy Nghĩa (2016), “Cuộc cải cách sở hữu ngập ngừng”; Tạp chí Tia sáng, Số Xuân Bính Thân 

2016. 
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người dân. Tuy nhiên, quá trình hiện thực hóa từ lý thuyết đến một chính sách quốc gia 

là một khoảng cách cần nhiều nỗ lực. Trong một chừng mực nhất định, tác giả đưa ra 

một số kiến nghị bước đầu, đồng thời gợi mở những nghiên cứu tiếp theo để tiến tới 

hoàn thiện chế độ tiếp cận mở theo hướng phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Cụ thể: 

Du nhập khái niệm “chế độ tiếp cận mở”: đối với những loại tài sản công cộng 

thiết yếu phải được quản lý tập trung bởi chính quyền trung ương hoặc địa phương, có 

thể nên du nhập khái niệm “chế độ tiếp cận mở” (bao gồm sở hữu của chính quyền 

trung ương, sở hữu của chính quyền địa phương như tỉnh, huyện và xã và sở hữu của 

các cộng đồng dân cư). Đối tượng sở hữu của “chế độ tiếp cận mở” là đối tượng bất di, 

bất dịch, không thể mua, bán, chuyển nhượng và được bảo hộ đặc biệt. Có thể tuyên 

bố biển cả, khí quyển (thuộc sở hữu của chính quyền trung ương), nguồn sông, suối 

địa phương (thuộc sở hữu của chính quyền địa phương), rừng, vùng chăn thả gia súc, 

và các bãi khai thác ven biển (thuộc sở hữu của các cộng đồng dân cư) thuộc loại hình 

sở hữu này. 

Thu hẹp đối tượng sở hữu toàn dân: Về phương diện đối tượng sở hữu, Hiến 

pháp hiện hành, tại Điều 53, liệt kê các đối tượng thuộc sở hữu toàn dân, tuy nhiên vừa 

quá tuỳ nghi, vừa không cụ thể và đặc biệt không có sự phân loại theo cấp độ quan 

trọng xét về mặt tài sản của một quốc gia hay pháp nhân công quyền. Chẳng hạn, khi 

liệt kê các đối tượng sở hữu thì lại đồng hạng giữa “đất đai, rừng núi, sông hồ …” với 

“phần vốn và tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý…” vốn rất khác nhau về tính chất và 

ý nghĩa kinh tế - xã hội. Cần lưu ý rằng tài sản thuộc sở hữu “quốc gia”, “nhà nước” 

hay “toàn dân” không chỉ mang đến nguồn lợi mà còn là gánh nặng về tài chính và các 

nghĩa vụ khác đối với nhân dân, trước hết với tư cách là người đóng thuế, do đó, vấn 

đề không chỉ là bảo vệ đối với các tài sản này mà còn là sự kiểm soát của nhân dân đối 

với sự gia tăng của nó (ví dụ sự đầu tư xây dựng công trình hay mua sắm của các cơ 

quan chính quyền cần phải bị kiểm soát trong các giới hạn theo luật định). Do đó, cần 

có cơ chế pháp lý để phân định, phân loại, kiểm soát sự gia tăng và biến động cũng 

như đặt ra các giới hạn về loại cũng như quy mô giá trị đối với các tài sản thuộc loại 

hình sở hữu đặc biệt này. 

Phân biệt chế độ tiếp cận mở với sở hữu của pháp nhân công quyền: Khác với 

các đối tượng sở hữu của chế độ tiếp cận mở, không thể định đoạt chuyển nhượng 

được, sở hữu của các cấp chính quyền, ví dụ các ngôi nhà hoặc lô đất của chính quyền 

trung ương hoặc địa phương có tính linh hoạt và có thể tham gia các giao dịch dân sự, 

thương mại. Chính quyền có thể mua, bán, chuyển đổi, chuyển nhượng các đối tượng 

thuộc sở hữu của mình trên cơ sở pháp luật dân sự. Chính quyền, về bản chất là một 

pháp nhân công, cũng có các quyền tài sản có thể so sánh với các pháp nhân tư khác./. 



98 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

1. Nguyễn Văn Cương (2013), “Góp ý các quy định về sở hữu trong dự thảo sửa 

đổi Hiến pháp năm 1992”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20 (252)/tháng 10. 

2. Lương Minh Cừ, Vũ Văn Thư (2011), Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở 

Việt Nam hiện nay: một số nhận thức về lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội. 

3. Trần Quang Huy (chủ biên) (2016), Giáo trình Luật đất đai (trường Đại học 

Luật Hà Nội), Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội. 

4. Chử Văn Lâm (chủ biên) (2006), Sở hữu tập thể và kinh tế hợp tác trong nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội. 

5. Liên Hợp Quốc (1966), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 

(ICCPR, 1966), Link tham khảo (tiếng Việt):  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-

dan-su-va-chinh-tri-270274.aspx (truy cập lần cuối: 02/4/2019). 

6. Liên Hợp Quốc (1966), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn 

hóa (ICESCR, 1966), Link tham khảo (tiếng Việt): https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Cong-uoc-quoc-te-cac-quyen-kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-1966-

269761.aspx (truy cập lần cuối: 02/4/2019). 

7. Liên Hợp Quốc (1969), Tuyên bố về sự tiến bộ và phát triển của xã hội, Link 

tham khảo (tiếng Việt): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Tuyen-bo-

ve-phat-trien-va-tien-bo-xa-hoi-1969-270275.aspx (truy cập lần cuối: 31/3/2019). 

8. Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh (đồng chủ biên) (2016), Từ nhà nước điều 

hành sang nhà nước kiến tạo phát triển, Nxb. Tri Thức, Hà Nội. 

9. Phạm Duy Nghĩa (2012), Nhu cầu sửa đổi quy định của Hiến pháp năm 1992 về 

sở hữu toàn dân, Kỷ yếu Hội thảo “Đánh giá thực tiễn thi hành chế độ kinh tế trong Hiến 

pháp 1992”, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh & Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh, ngày 24 tháng Hai năm 2012. 

10. Phạm Duy Nghĩa (2016), “Cuộc cải cách sở hữu ngập ngừng”; Tạp chí Tia 

sáng, Số Xuân Bính Thân 2016. 

11. Phạm Sỹ Thành (2013), “Hướng tới lộ trình thực sự tái cơ cấu doanh nghiệp 

nhà nước”, Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2012: Đối diện thách thức tái 

cơ cấu kinh tế, Nguyễn Đức Thành (chủ biên), Nxb. ĐHQG Hà Nội, Hà Nội. 

12. Nguyễn Thanh Tuyền (chủ biên) (2006), Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân 

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb. Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-dan-su-va-chinh-tri-270274.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-dan-su-va-chinh-tri-270274.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Cong-uoc-quoc-te-cac-quyen-kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-1966-269761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Cong-uoc-quoc-te-cac-quyen-kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-1966-269761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Cong-uoc-quoc-te-cac-quyen-kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-1966-269761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Tuyen-bo-ve-phat-trien-va-tien-bo-xa-hoi-1969-270275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Tuyen-bo-ve-phat-trien-va-tien-bo-xa-hoi-1969-270275.aspx


99 

Tiếng Anh 

13. Bromley, Daniel W. (1992), ‘The commons, common property, and 

environmental policy’, 2 Environmental and Resource Economics. 

14. Ciriacy-Wantrup, Siegfried V. and Richard C. Bishop, ‘“Common property” 

as a concept in natural resource policy’, Natural Resources Journal, 15, 1975. 

15. Dales, John H., Pollution, Property, and Prices: An Essay in Policy-Making 

and Economics, Toronto: University of Toronto Press, 1968. 

16. Elinor Ostrom and Charlotte Hess, “Private and Common Property Rights”, 

Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, 29/11/2007, 

https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=sul (Access on: 

31/03/2019). 

17. Feeny, David, Fikret Berkes, Bonnie J. McCay, and James M. Acheson (1990), 

‘The tragedy of the commons: Twenty-two years later’, Human Ecology, 18, 1–19. 

18. Higgs, Robert, ‘Legally induced technical regress in the Washington salmon 

fishery’, in L. J. Alston, Thráinn Eggertsson, and Douglass North (eds), Empirical 

Studies in Institutional Change, New York: Cambridge University Press, 1996. 

19. Johnson, Ronald N. and Gary D. Libecap, ‘Contracting problems and 

regulation: The case of the fishery’, American Economic Review, 72, 1982. 

20. Ostrom, Vincent and Elinor Ostrom, ‘A theory for institutional analysis of 

common pool problems’, in Garrett Hardin and John Baden (eds), Managing the 

Commons, San Francisco, CA: W. H. Freeman, 1977. 

21. Truong Thien Thu (2010), Ranjith Perera, Intermediate levels of property 

rights and the emerging housing market in HCM City, Vietnam, Land Use Policy (28). 

22. Wiersma, Lindsey L., ‘Indigenous lands as cultural property: A new 

approach to indigenous land claims’, Duke Law Journal, 54, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=sul


100 

BẢO HỘ CÔNG DÂN TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 

                                                       ThS. Phạm Thị Bắc Hà 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân được pháp luật ghi nhận và có 

sự phát triển tiến bộ qua các thời kỳ ở mỗi quốc gia. Theo đó, pháp luật ghi nhận 

trách nhiệm của nhà nước trong việc tiến hành các biện pháp hợp pháp để bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cũng như trợ giúp cho công dân của mình khi họ đang hiện 

diện trên lãnh thổ quốc gia khác. Hiện nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với mối 

lo ngại của toàn thể nhân loại, trách nhiệm bảo hộ công dân của quốc gia được thể 

hiện rõ ràng, đa dạng và có sự thay đổi cách thức để phù hợp với bối canh thực tiễn. 

Bài viết dưới đây làm rõ về nghĩa vụ bảo hộ công dân của quốc gia theo quy định của 

pháp luật và gắn với thực tiễn trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Dẫn nhập 

Bảo hộ công dân là biểu thị của mối quan hệ hai chiều giữa nhà nước với cá nhân 

quy thuộc về nhà nước đó. Mối quan hệ này được pháp luật các quốc gia ghi nhận và 

thực hiện trong trường hợp quyền và lợi ích của công dân quốc gia bị quốc gia nơi họ 

đang hiện diện vi phạm hay khi công dân cần nhận được trợ giúp cho dù không có 

hành vi vi phạm của quốc gia nơi họ đang hiện diện. Qua quá trình hình thành và phát 

triển chế định, trách nhiệm bảo hộ công dân truyền thống thuộc về quốc gia mà cá 

nhân mang quốc tịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh bùng nổ của đại dịch toàn cầu khi 

không quốc gia nào và không lĩnh vực nào không phải chịu ảnh hưởng của Covid – 19 

và với các biện pháp phong tỏa, cách ly của mỗi quốc gia thì các hoạt động bảo hộ 

công dân được triển khai theo cách tiếp cận rộng mở và phi truyền thống. 

1. Quan điểm và pháp luật về bảo hộ công dân theo cách tiếp cận truyền thống 

a) Cơ sở pháp lý và định nghĩa bảo hộ công dân 

Bảo hộ công dân hay còn biết đến với tên gọi là bảo hộ ngoại giao là chế định 

pháp luật thể hiện tính bền vững và hai chiều của mối quan hệ giữa quốc gia với công 

dân của quốc gia. Mối quan hệ này được pháp luật quốc tế và pháp luật mỗi quốc gia 

ghi nhận. Trên bình diện quốc tế, bảo hộ công dân được điều chỉnh bởi các điều ước 

quốc tế và tập quán quốc tế. Cho dù hiện nay các quốc gia chưa thông qua điều ước 

quốc tế chuyên biệt về bảo hộ công dân nhưng vấn đề này đã được ghi nhận tại “Dự 

thảo các điều khoản về bảo hộ ngoại giao” do Ủy ban pháp luật quốc tế dự thảo và Đại 

hội đồng thông qua1. Bên cạnh đó, bảo hộ công dân được ghi nhận trong các quy định 

tại Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao hay Công ước Viên 1963 về quan 

hệ lãnh sự. Ở khía cạnh quốc gia, pháp luật các quốc gia ghi nhận về hoạt động bảo hộ 

                                                 
1 A/RES/61/35. 
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công dân của nhà nước mình như Việt Nam ghi nhận hoạt động này tại Nghị quyết số 

36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Điều 

17 Hiến pháp năm 2013 và trong các văn bản luật và dưới luật như Luật Quốc tịch 

Việt Nam 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN 

Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18/06/2009... Quy chế bảo hộ công 

dân ở mỗi quốc gia không hoàn toàn giống nhau mà phụ thuộc vào chủ trương, chính 

sách và điều kiện của từng quốc gia. Tuy nhiên, từ các quy định pháp luật và từ chính 

các hoạt động bảo hộ công dân trên thực tiễn có thể hiểu: 

 Bảo hộ công dân là việc quốc gia, thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, tiến hành các hoạt động nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của công dân nước 

mình ở nước ngoài khi các quyền và lợi ích này bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại 

ở nước ngoài đó và bao gồm cả các hoạt động giúp đỡ về mọi mặt mà quốc gia dành 

cho công dân của nước mình khi ở nước ngoài, kể cả trong trường hợp không có hành 

vi xâm hại nào tới công dân của nước này1. 

 b) Thẩm quyền bảo hộ công dân 

 Bảo hộ công dân là quyền của mỗi quốc gia và điều này được khẳng định ngay 

tại Điều 2 Dự thảo Bảo hộ ngoại giao của Uỷ ban Luật quốc tế2. Quan điểm này cũng 

đã được Tòa Công lý quốc tế Liên hợp quốc khẳng định trong vụ Barcelona Traction: 

“Trong giới hạn luật quốc tế quy định, một quốc gia có thể thực hiện bảo hộ công dân 

bằng bất kỳ biện pháp nào và ở bất kỳ mức độ nào mà quốc gia cho là phù hợp vì đó 

chính là quyền được quốc gia khẳng định và bảo vệ…”3. Trên cơ sở thực thi quyền, 

quốc gia thực hiện công tác bảo hộ công dân thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền của mình (bao gồm cả các cơ quan trong nước và các cơ quan đại diện của quốc 

gia ở nước ngoài4) phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia về chức năng, nhiệm 

vụ của mỗi cơ quan. Trên thực tế, pháp luật quốc gia có thể ghi nhận bảo hộ công dân 

là nghĩa vụ của quốc gia mình nhưng điều này không làm thay đổi bản chất “quyền” 

theo cách tiếp cận của luật quốc tế. 

 c) Biện pháp bảo hộ công dân  

 - Giới hạn áp dụng các biện pháp bảo hộ công dân 

 Bảo hộ công dân là quyền của mỗi quốc gia và như Tòa Công lý quốc tế Liên 

hợp quốc khẳng định trong vụ Barcelona Traction: “… Quốc gia phải là chủ thể duy 

                                                 
1 ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân & ThS. Chu Mạnh Hùng, Giáo trình Luật Quốc tế, Nxb. Giáo dục Việt 

Nam, tr. 147, 148. 
2 Draft articles on Diplomatic Protection 2006. Nguồn http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/ 

instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf&lang=EF, truy cập ngày 20/11/2020. 
3 The Barcelona Traction Light & Power Company Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, 

Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 4 at p. 44. 
4 Bảo hộ công dân là một trong những chức năng chính của các cơ quan này như được quy định tại 

Điểm b, Khoản 1 Điều 3 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao và Điều 5 Công ước Viên 1963 

về quan hệ lãnh sự. 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/
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nhất quyết định việc bảo hộ của mình nên được thực hiện bằng biện pháp nào, ở cấp 

độ nào và khi nào sẽ chấm dứt. Ở phương diện này, quốc gia được quyền quyết định 

theo ý mình việc thực hiện bảo hộ trên cơ sở cân nhắc về tính chất chính trị hoặc các 

yếu tố khác”1. Tuy nhiên, quyền quyết định dù tùy thuộc vào ý chí của quốc gia nhưng 

phải được thực hiện trong khuôn khổ các quy định của luật quốc tế. Điều này đã được 

khẳng định thông qua các văn bản pháp lý quốc tế ở cấp độ toàn cầu, khu vực cũng 

như song phương giữa các quốc gia. Điển hình như Công ước Viên 1961 khi ghi nhận 

các chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao đã khẳng định tại Điểm d Khoản 1 Điều 

3 là “Bảo vệ quyền lợi của nước cử và của công dân nước cử tại nước tiếp nhận trong 

phạm vi cho phép của luật quốc tế” hay như quy định tại Điều 5 Công ước Viên 1963 

khi liệt kê một số chức năng của cơ quan lãnh sự có liên quan đến biện pháp bảo hộ 

công dân cũng khẳng định việc thực hiện các biện pháp này phải “trong phạm vi luật 

quốc tế cho phép” và “trong phạm vi luật lệ của nước tiếp nhận cho phép”. 

  Như vậy, xuất phát từ chủ quyền quốc gia đối với dân cư, luật quốc tế khẳng 

định quyền của mỗi quốc gia trong việc bảo hộ công dân của mình khi ở nước ngoài. 

Tuy nhiên, khi thực hiện quyền này, mỗi quốc gia bên cạnh lợi ích của công dân, lợi 

ích của quốc gia cần phải tuân thủ các quy định của luật quốc tế mà cụ thể là các 

nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và phải tôn trọng pháp luật nước sở tại bởi thực 

chất bảo hộ công dân là mối quan hệ giữa quốc gia với công dân quốc gia khi người đó 

ở nước ngoài và chính yếu tố “ở nước ngoài” đã mở rộng ảnh hưởng của hoạt động 

bảo hộ công dân khi hoạt động này có thể tác động trực tiếp đến quan hệ giữa các quốc 

gia hữu quan với nhau. Hoạt động bảo hộ công dân của một quốc gia nếu không được 

cân nhắc áp dụng các biện pháp hòa bình với mức độ phù hợp thì sẽ có ảnh hưởng trực 

tiếp đến mối quan hệ giữa các quốc gia cũng như trật tự pháp lý quốc tế đã được thiết 

lập trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. 

 - Một số biện pháp bảo hộ công dân  

 Bảo hộ công dân là hoạt động quan trọng để quốc gia bảo vệ quyền lợi chính 

đáng của công dân quốc gia khi ở nước ngoài. Luật quốc tế cho phép quốc gia quyết 

định biện pháp bảo hộ công dân trong từng trường hợp cụ thể cho phù hợp. Tuy nhiên, 

luật quốc tế chưa có quy định nào liệt kê các biện pháp bảo hộ và thực tiễn việc liệt kê 

này không khả quan bởi các biện pháp trong từng trường hợp sẽ rất đa dạng. 

 Để cụ thể hơn về biện pháp bảo hộ công dân mà quốc gia có thể thực hiện trong 

trường hợp công dân của quốc gia bị vi phạm quyền và lợi ích ở quốc gia khác, Điều 1 

Dự thảo Bảo hộ ngoại giao đã khẳng định: “bảo hộ ngoại giao là  việc một quốc gia 

thông qua biện pháp ngoại giao hoặc các biện pháp hòa bình khác yêu cầu một quốc 

                                                 
1 The Barcelona Traction Light & Power Company Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, 

Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 4 at p. 44. 
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gia khác phải có trách nhiệm đối với những tổn thất do hành vi trái pháp luật quốc tế 

của mình gây ra cho công dân hoặc pháp nhân của quốc gia yêu cầu”1. Các biện pháp 

được nêu trong Điều 1 Dự thảo Bảo hộ ngoại giao được giải thích bao gồm2: 

 - Biện pháp ngoại giao: Bao gồm tất cả các thủ tục hợp pháp mà quốc gia sử 

dụng để thông báo cho quốc gia khác về quan điểm và quan ngại của mình, bao gồm 

việc phản đối, yêu cầu điều tra hoặc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp. 

 Nhìn chung, biện pháp ngoại giao là biện pháp phổ biến nhất và thường là hoạt 

động đầu tiên các quốc gia thực hiện để bảo hộ công dân của mình trong trường hợp 

có sự vi phạm của quốc gia khác. Biện pháp ngoại giao có thể được thực hiện thông 

qua tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao hoặc theo cách thức Bộ Ngoại giao 

của quốc gia thực hiện hành vi bảo hộ gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao của nước sở 

tại hoặc trao công hàm phản đối cho Đại sứ của quốc gia nước sở tại… Thực tiễn quốc 

gia sử dụng các biện pháp ngoại giao để bảo hộ công dân có thể kể đến như trường 

hợp Hoa Kỳ phản đối hành vi bắt giữ con tin là viên chức ngoại giao và lãnh sự của 

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iran vào năm 19793 hay việc Anh đưa ra các bằng chứng 

khẳng định tàu tuần tra của Anh không đi vào vùng biển của Iran và phản đối việc Iran 

bắt giữ 15 nhân viên quân sự Anh vào năm 20074. 

 - Biện pháp hòa bình khác: Bao gồm tất cả các biện pháp giải quyết tranh chấp 

hợp pháp từ đàm phán, trung gian, hòa giải đến giải quyết tranh chấp thông qua trọng 

tài và tòa án quốc tế…  

 Các biện pháp hòa bình được quốc gia áp dụng để bảo hộ công dân tương đối 

phong phú trên thực tiễn tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng như mối quan hệ với 

quốc gia sở tại. Quốc gia có thể sử dụng biện pháp kinh tế, biện pháp dư luận từ cộng 

đồng quốc tế để bảo vệ công dân của mình trước hành vi vi phạm của quốc gia khác 

như biện pháp cấm vận kinh tế đã được Hoa Kỳ áp dụng đối với Iran vào năm 1979 và 

Anh tiến hành với Iran vào năm 2007 hay Anh đã yêu cầu Hội đồng bảo an lên án về 

hành động của Iran cũng trong vụ việc năm 2007. Ngoài các biện pháp phổ biến như 

đàm phán, trung gian, hòa giải thì cơ quan tài phán quốc tế cũng là biện pháp đã được 

các quốc gia áp dụng để bảo hộ công dân của mình. Thực tiễn có thể kể đến một số vụ 

                                                 
1 Draft articles on Diplomatic Protection 2006. Nguồn  http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/ 

instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf&lang=EF, truy cập ngày 20/11/2020. 
2 Draft articles on Diplomatic Protection with Commentaries 2006. Nguồn http://legal.un.org/docs 

/?path=.. /ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_8_2006.pdf&lang=EF, p.27, truy cập ngày 

20/11/2020. 
3 Iran Hostage Crisis. Nguồn https://www.britannica.com/event/Iran-hostage-crisis, truy cập ngày 

20/11/2020. 
4 Iranian military personnel arrested 15 Royal Navy personnel in 2007. Nguồn 

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=2007%20Iranian%20seizure%20of%20Royal%20Navy%

20personnel&item_type=topic, truy cập ngày 20/11/2020. 

http://legal.un.org/docs/?path=../
http://legal.un.org/docs
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việc, quốc gia đã sử dụng trình tự thủ tục tư pháp để bảo hộ công dân của mình trước 

vi phạm của quốc gia khác như Lichtenstein đệ trình vụ việc Nottebohm với 

Guatemala lên Tòa Công lý quốc tế Liên hợp quốc vào năm 19531, Hoa Kỳ đệ đơn 

kiện Iran lên Tòa Công lý quốc tế Liên hợp quốc sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở 

Tehran bị nhóm binh sĩ Iran chiếm đóng và bắt giữ các nhân viên ngoại giao và lãnh 

sự làm con tin vào năm 19792 hay như vụ Đức khởi kiện Hoa Kỳ ra trước Tòa Công lý 

quốc tế Liên hợp quốc với cáo buộc Hoa Kỳ đã vi phạm Công ước Viên năm 1963 về 

quan hệ lãnh sự khi chính quyền bang Arizona đã bắt giữ, xét xử và kết án tử hình đối 

với hai người Đức là Karl và Walter LaGrand mà không thông báo về quyền của họ 

theo Điểm b Khoản 1 Điều 36 Công ước Viên 1963, đồng thời Đức cũng cáo buộc đây 

là hành vi ngăn cản Đức bảo vệ quyền lợi cho công dân của mình theo quy định tại 

Điều 5 và Điều 36 Công ước Viên 19633. 

 Thực tiễn đã tồn tại một số trường hợp quốc gia sử dụng vũ lực để bảo vệ tính 

mạng và tài sản của công dân quốc gia khi họ đang bị đe dọa bởi tình trạng bất ổn nội 

bộ hoặc một cuộc xung đột vũ trang trong lãnh thổ quốc gia khác, điển hình như 

trường hợp các hoạt động của Bỉ ở Congo năm 1960 - 19644, sự can thiệp của Hoa Kỳ 

vào Liberia năm 19905… hoặc khi công dân của quốc gia bị bắt cóc làm con tin, điển 

hình là trường hợp Israel trong vụ việc ở Entebbe năm 19766, Ai Cập ở Larnaca năm 

19787...  Trước các sự kiện dùng vũ lực để bảo hộ công dân, các quốc gia có quan 

điểm khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán Dự thảo các điều khoản về bảo 

hộ ngoại giao được tiến hành tại Ủy ban Luật quốc tế và Ủy ban 6 của Đại hội đồng 

Liên hợp quốc, phần lớn các quốc gia phản đối sử dụng vũ lực như là một biện pháp để 

bảo hộ công dân. Việc phản đối này là hoàn toàn hợp lý căn cứ vào các quy định của 

pháp luật quốc tế hiện hành, cụ thể là Khoản 4 Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc 

theo đó, tất cả các quốc gia “từ bỏ sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực chống lại chủ 

quyền lãnh thổ hay độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào hoặc bằng các cách thức 

                                                 
1 Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala)  

Nguồn http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=215&p1=3&p2=3&case=18&p3=5, truy cập 

ngày 20/11/2020. 
2 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran). Nguồn 

http://www.icj-cij.org/en/case/64, truy cập ngày 20/11/2020. 
3 LaGrand (Germany v. United States of America). Nguồn http://www.icj-cij.org/en/case/104, truy cập 

ngày 20/11/2020. 
4 Congo Civil War 1960-1964. Nguồn http://www.blackpast.org/gah/congo-civil-war-1960-1964, truy 

cập ngày 20/11/2020. 
5 The Civil War and the Refugee Crisis in Liberia. Nguồn https://journals.lib.unb.ca/index. 

php/jcs/article/view/11734/12489, truy cập ngày 20/11/2020. 
6 The Entebbe Rescue Operation. Nguồn https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-entebbe-rescue-

operation, truy cập ngày 20/11/2020. 
7 The 1978 Battle of Larnaca Airport, Cyprus, and UK Diplomacy, Nguồn http://www.rubincenter.org/ 

2009/06/dimitrakis-2009-06-07/, truy cập ngày 20/11/2020. 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=215&p1=3&p2=3&case=18&p3=5
https://journals.lib.unb.ca/
http://www.rubincenter.org/
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trái với mục đích của Liên hợp quốc”1. Khi triển khai các hoạt động vũ trang trong 

trường hợp bảo hộ công dân, các quốc gia thường tập trung lý giải trên cơ sở quyền tự 

vệ hợp pháp - ngoại lệ của việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế theo Điều 51 

Hiến chương. Tuy nhiên, quy định tại Điều 51 đã khẳng định mọi hành vi can thiệp vũ 

trang vào quốc gia khác đều là bất hợp pháp, ngoại trừ trường hợp tự vệ cá nhân hoặc 

tập thể theo quy định của Hiến chương để duy trì hoặc khôi phục hòa bình. Do đó, nếu 

viện dẫn Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc để biện minh cho việc sử dụng các biện 

pháp vũ lực để bảo hộ công dân ở nước ngoài thì không hợp pháp bởi thực tế khi một 

quốc gia chưa có hành vi tấn công vũ trang vào lãnh thổ quốc gia khác thì quốc gia 

khác không thể sử dụng vũ lực để đáp trả. Như vậy, việc quốc gia triển khai biện pháp 

vũ lực để bảo hộ công dân ở nước ngoài là bất hợp pháp theo Khoản 4 Điều 2 Hiến 

chương Liên hợp quốc trừ trường hợp việc triển khai này được quốc gia có chủ quyền 

lãnh thổ chấp thuận, điển hình như cuộc tấn công của Đức đối với máy bay bị cướp ở 

Mogadishu năm 19772 hay cuộc tấn công của Indonesia đối với máy bay bị cướp tại 

Bangkok vào năm 19813 hoặc triển khai khi được Hội đồng Bảo an cho phép4. 

 Liên quan đến hoạt động bảo hộ công dân theo nghĩa rộng, tức là quốc gia 

không chỉ hành động trong trường hợp công dân có quyền và lợi ích bị xâm phạm mà 

còn trong trường hợp công dân cần sự trợ giúp mặc dù không có hành vi vi phạm của 

quốc gia họ đang hiện diện thì quốc gia có thể thực hiện đa dạng các biện pháp để hỗ 

trợ cho công dân của mình. Sự trợ giúp cho công dân quốc gia ở nước ngoài cần phải 

được quốc gia thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc tế và tôn trọng các quy 

định pháp luật quốc gia sở tại theo đúng tinh thần Công ước Viên 1961 và Công ước 

Viên 1963. Điều 5 Công ước Viên 1963 đã liệt kê nhiều biện pháp mà cơ quan lãnh sự 

có thể trợ giúp cho công dân của quốc gia ở nước ngoài như: cấp hộ chiếu và giấy tờ đi 

đường; cứu trợ và giúp đỡ khi gặp khó khăn; bảo vệ lợi ích của công dân trong trường 

hợp có thừa kế di sản trên lãnh thổ nước tiếp nhận lãnh sự; làm đại diện hoặc bố trí đại 

diện thích hợp cho công dân của nước cử lãnh sự trước Toà án và cơ quan khác của 

nước tiếp nhận lãnh sự… 

 Các biện pháp bảo hộ mà quốc gia dành cho công dân của mình khi ở nước 

ngoài có sự khác nhau nhất định tùy thuộc vào chính sách và điều kiện của mỗi quốc 

gia cũng như quan hệ cụ thể giữa các quốc gia hữu quan với nhau. Tựu chung lại, quốc 

gia có thể bảo hộ công dân của mình thông qua các cách thức khác nhau từ đơn giản 

                                                 
1 Charter of United Nations. Nguồn http://www.un.org/en/charter-united-nations/ 
2 Hijacking of Lufthansa Flight 181. Nguồn https://special-ops.org/sof/mission/hijacking-of-lufthansa-

737-airplane/ 
3 US hostage is shot on Indonesian jet at Bangkok Airport. Nguồn  https://www.nytimes.com /1981 

/03/30/world/ us-hostage-is-shot-on-indonesian-jet-at-bangkok-airport.html 
4 Nghị quyết  S/RES/1816 năm 2008 của Hội đồng bảo an nhằm giải quyết vấn đề cướp biển và cướp 

có vũ trang chống lại các tàu buôn ở bờ biển Somali. 

https://www.nytimes.com/
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cho đến phức tạp, từ các biện pháp hành chính, kinh tế cho đến các biện pháp chính trị, 

ngoại giao. Việc lựa chọn biện pháp, mức độ cũng như thời điểm bảo hộ hoàn toàn do 

quốc gia quyết định trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc tế và tôn trọng pháp luật quốc 

gia sở tại. 

 Nhìn qua lăng kính trách nhiệm, trách nhiệm của quốc gia bảo hộ phải lựa chọn 

biện pháp hòa bình phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho công dân nhưng cũng không vi 

phạm pháp luật quốc tế. Bảo hộ công dân là hoạt động xuất phát từ chủ quyền quốc gia 

nhằm hướng đến sự công bằng, chính nghĩa theo đó, nó không nên là cái cớ cho một 

sự vi phạm pháp luật quốc tế.   

 2. Hoạt động bảo hộ công dân trong bối cảnh Covid – 19  

 a) Cơ sở của bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch toàn cầu 

 - Cơ sở thực tiễn: Cuộc khủng hoảng sức khỏe, y tế, kinh tế và xã hội đang diễn 

ra trên bình diện toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên toàn thế giới, đặc 

biệt với những công dân quốc gia đang sinh sống trên lãnh thổ quốc gia khác. Chính 

trong bối cảnh này, công dân quốc gia đang sinh sống ở nước ngoài cần thiết và mong 

muốn nhận được sự trợ giúp về nhiều mặt từ quốc gia mình mang quốc tịch từ vấn đề 

cung cấp thông tin, hỗ trợ giúp đỡ và đảm bảo quyền lợi chính đáng trên nhiều phương 

diện đặc biệt là sức khỏe. Do đó, hoạt động bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch 

toàn cầu chính là cách tiếp cận theo nghĩa rộng và biểu thị mối quan hệ, sự quan tâm 

từ nhà nước tới công dân của mình gồm cả công dân ở nước ngoài. Tuy nhiên, do 

chính những rào cản từ đại dịch mang lại như gánh nặng của các quốc gia trong việc 

áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus như đóng cửa biên giới và cấm 

xuất nhập cảnh trong một thời gian nên hoạt động bảo hộ công dân của quốc gia sẽ gặp 

nhiều khó khăn hơn trên thực tiễn và đòi hỏi phải có sự hợp tác với các quốc gia khác 

trong việc thực hiện trách nhiệm của mình 

 - Cơ sở pháp lý: Hoạt động bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch cũng được 

triển khai trên cơ sở phù hợp và trong giới hạn của luật quốc tế và tôn trọng pháp luật 

quốc gia sở tại. Tuy nhiên, do bối cảnh Covid – 19 mang đặc trưng về vấn đề sức khỏe 

và sự tác động của Covid – 19 trên bình diện toàn cầu và trong mọi lĩnh vực nên ngoài 

cơ sở pháp lý đã đề cập thì hoạt động bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch còn cần 

viện dẫn đến những văn kiện quốc tế như Tuyên ngôn nhân quyền năm 19481, Công 

                                                 
1 Khoản 1 Điều 25 Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 ghi nhận: “1) Ai cũng có quyền được hưởng 

một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, 

quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội trong 

trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa bụa, già yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do 

những hoàn cảnh ngoài ý muốn”. 



107 

ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 19661 hay Quy định y tế quốc tế 

năm 2005. 

 b) Xu thế phát triển pháp luật về bảo hộ công dân từ bối cảnh đại dịch toàn cầu 

 Trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 khi sức khỏe, kinh tế và tinh thần bị ảnh 

hưởng, công dân đặc biệt công dân quốc gia đang hiện diện trên lãnh thổ quốc gia khác 

rất cần nhận được sự bảo hộ từ phía nhà nước. Tuy nhiên, chính bởi dưới góc độ luật 

quốc tế, bảo hộ công dân được xác định là quyền của mỗi quốc gia nên hoạt động này 

có được thực thi trong bối cảnh đại dịch và thực thi với biện pháp và mức độ như thế 

nào ở từng quốc gia không giống nhau và thậm chí đã gây ra sự xáo trộn ở các quốc 

gia. Minh chứng như khi các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan ban bố lệnh 

đóng cửa và cấm xuất nhập cảnh ngay cả với công dân nước mình muốn trở về nước 

dẫn đến việc trì hoãn các chuyến bay và người dân phải lưu lạc tại quốc gia quá cảnh 

hoặc quốc gia sở tại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chính mỗi người dân mà cả 

quốc gia khác và phần nào khiến đại dịch trở nên phức tạp hơn. Theo đó, nếu theo 

quan điểm lấy quốc gia làm trung tâm thì không khả thi trong môi trường đại dịch bởi 

xét cho cùng, sức khỏe “là trách nhiệm chung, liên quan đến việc tiếp cận công bằng 

với các dịch vụ chăm sóc thiết yếu và bảo vệ tập thể chống lại các mối đe dọa xuyên 

quốc gia”. Vì vậy, bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch nên được đặt trong tinh 

thần hợp tác quốc tế và trách nhiệm của quốc gia liên quan, nói cách khác bảo hộ công 

dân cần được tiến hành không chỉ dưới góc độ là “quyền” mà là “trách nhiệm” của 

quốc gia trong việc giúp đỡ công dân và trợ giúp cho quốc gia sở tại để bảo đảm tối ưu 

hiệu quả của bảo hộ công dân nói riêng và ngăn chặn đại dịch nói chung.  

 Sự hợp tác quốc tế nói chung và với vấn đề bảo hộ công dân nói riêng chỉ có thể 

mang lại hiệu quả nếu có quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh. Tuy nhiên, thực tiễn 

bộc lộ lỗ hổng trong pháp luật quốc tế. Điển hình như liên quan đến dịch bệnh là liên 

quan đến tính mạng, sức khỏe con người nhưng về khía cạnh này mặc dù điều ước 

quốc tế ghi nhận quyền sống nhưng không có văn bản xác định quyền sống là quyền 

cao nhất và các quyền khác phải theo quyền sống. Hay như vấn đề hợp tác quốc tế 

trong bối cảnh đại dịch dù được ghi nhận trong một nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế  

là nguyên tắc quốc gia có nghĩa vụ hợp tác và tại Điều 44 Quy định Y tế quốc tế năm 

2005 (quy định nghĩa vụ hợp tác thông qua cơ chế báo cáo) nhưng điều kiện thúc đẩy 

                                                 
1 Điều 12 Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966: “1. Các quốc gia thành viên 

Công ước thừa nhận quyền của mọi người được hưởng một tiêu chuẩn sức khoẻ về thể chất và tinh 

thần ở mức cao nhất có thể được.” và “2. Các biện pháp mà một quốc gia thành viên Công ước cần 

thi hành để thực hiện đầy đủ quyền này bao gồm những biện pháp cần thiết nhằm :a) Giảm bớt tỷ lệ tử 

vong của trẻ sơ sinh và trẻ em, và nhằm đạt được sự phát triển lành mạnh của trẻ em;b) Cải thiện mọi 

mặt về vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp; c) Ngăn ngừa, xử lý và hạn chế các dịch bệnh, bệnh 

ngoài da, bệnh nghề nghiệp và các loại bệnh khác; d) Tạo các điều kiện để bảo đảm mọi dịch vụ và sự 

chăm sóc y tế khi đau yếu.” 
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hợp tác lại chưa kích hoạt. Trên thực tế, với tư cách là “trung tâm phối hợp mọi hành 

động”1 giữa các quốc gia và “thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các 

vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hoá và nhân đạo và khuyến khích phát triển sự 

tôn trọng các quyền của con người và các tự do cơ bản cho tất cả mọi người không 

phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”2, trước một thách thức an ninh 

toàn cầu như Covid – 19, Liên hợp quốc nên triển khai các hoạt động thực tiễn để 

chống lại đại dịch Covid – 19 bên cạnh việc kêu gọi các quốc gia. Về lịch sử, năm 

2014 khi dịch bệnh Ebola lan rộng ở Tây Phi, Hội đồng bảo an ra nghị quyết 2177 

thông qua lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã triển khai các hoạt động để 

chống lại dịch bệnh3. Bản thân các quốc gia như Hoa Kỳ vào năm 2014 cũng triển khai 

“Chiến dịch hỗ trợ của Hoa Kỳ”, theo đó, Hoa Kỳ đã gửi hàng nghìn binh sĩ quân đội 

đến Liberia để đào tạo hơn 1500 nhân viên y tế, xây dựng cơ sở vật chất và điều phối 

các nguồn cung cấp cần thiết4. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi đó đã nhấn 

mạnh trách nhiệm giúp đỡ bởi “một dịch bệnh không chỉ là mối đe dọa đối với an ninh 

khu vực mà còn là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu nếu các quốc gia này sụp đổ, 

nếu kinh tế của họ suy sụp, nếu mọi người hoảng sợ. Và điều đó có ảnh hưởng sâu sắc 

đến tất cả chúng ta, ngay cả khi chúng ta không trực tiếp mắc bệnh”5. Tuy nhiên, trái 

ngược với điều đó, từ khi bùng phát Covid – 19 đến nay, Hội đồng bảo an chưa có bất 

kỳ động thái nào. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ trong việc đẩy lùi Covid – 19 

trên bình diện toàn cầu và ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa các quốc gia trong vấn đề 

này mà minh chứng là hai ủy viên thường trực Hội đồng bảo an hiện nay là Hoa Kỳ và 

Trung Quốc vẫn liên tục đổ lỗi cho nhau về sự bùng phát dịch bệnh. Như vậy, trong 

khi một cuộc khủng hoảng y học, sinh học và kinh tế đang diễn ra trên bình diện toàn 

cầu thì một phản ứng toàn cầu cùng hợp tác đấu tranh chống lại vấn đề này lại đang 

thiếu mà sự hợp tác thực tiễn chỉ đang phát huy giữa các quốc gia riêng lẻ hoặc nhóm 

các quốc gia với nhau (như ASEAN đã thành lập Quỹ ứng phó dịch Covid – 19) thông 

qua các hoạt động như liên hệ để nắm bắt tình trạng công dân quốc gia ở nước ngoài 

hay tổ chức các chuyến bay cứu nạn đưa công dân về nước, hỗ trợ cung cấp thông tin, 

y tế và tài chính với công dân quốc gia ở nước ngoài...  

 Khi đại dịch bùng phát, sự phức tạp của dịch bệnh cùng với các biện pháp được 

quốc gia triển khai trong phạm vi lãnh thổ của mình nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch 

bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân bao gồm cả nhóm công dân quốc gia 

                                                 
1 Khoản 4, Điều 1 Hiến chương Liên hợp quốc. 
2 Khoản 3, Điều 1 Hiến chương Liên hợp quốc. 
3 S/RES/2177 (2014).  
4 Xem Operation United Assistance, UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE, https://archive. 

defense.gov/home/features/2014/1014_ebola/ 
5 President Barack Obama, Remarks by the President on the Ebola Outbreak, (Sep 16, 2014). 
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đang sinh sống ở quốc gia khác và cả công dân quốc gia khác đang sinh sống trên lãnh 

thổ quốc gia. Hoạt động bảo hộ công dân của mỗi quốc gia bị chi phối. Trước bối cảnh 

cuộc khủng hoảng y học, sinh học và kinh tế đang diễn ra trên bình diện toàn cầu thì 

bảo hộ công dân dù là công việc thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia nhưng ngoài việc 

được thực thi theo quan điểm truyền thống còn cần được tiếp cận rộng mở trong sự 

hợp tác toàn cầu phù hợp với nguyên tắc quốc gia có nghĩa vụ hợp tác theo Điều 1, 

Điều 2, Điều 55 và Điều 56 Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên bố năm 1970 của 

Liên hợp quốc về các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế. Theo đó, hoạt động bảo hộ 

công dân trong bối cảnh đại dịch toàn cầu được thực thi trên cơ sở pháp luật quốc tế, 

tôn trọng pháp luật quốc gia sở tại và đang phát triển theo xu thế hợp tác giữa các quốc 

gia để bảo hộ công dân nhằm mang lại hiệu quả bảo hộ và cùng chung tay đẩy lùi dịch 

bệnh. Ngoài ra, dưới góc độ pháp luật quốc tế, bảo hộ công dân là quyền nhưng trong 

bối cảnh đại dịch được xác định là trách nhiệm của quốc gia góp phần tích cực thúc 

đẩy hoạt động này như minh chứng ở một số quốc gia trong thời gian vừa qua mà điển 

hình là Việt Nam. 
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TIẾP CẬN TỔNG HỢP VÀ PHỐI HỢP TRONG NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ CỦA VIỆT NAM 

                                                      TS. Phạm Hồng Hạnh  

ThS. Hà Thanh Hoà 

                                                                               Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Nằm bên bờ Tây của biển Đông, biển lớn nhất trong sáu biển lớn của thế 

giới, biển Việt Nam khá giàu tài nguyên khoáng sản. Ngành dầu khí đã phát hiện và 

đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu khí, đưa Việt Nam vào hàng ngũ các nước xuất khẩu 

dầu thô, góp phần rất quan trọng cho sự ổn định, phát triển nền kinh tế quốc dân.  Bên 

cạnh những ý nghĩa to lớn về kinh tế cũng như xã hội mà dầu khí mang lại, Việt Nam 

cũng đang phải đối mặt với một số những thách thức lớn như nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường có thể phát sinh trong quá trình thăm dò, khai thác dầu khí; sự biến đổi của 

môi trường sinh thái biển; nguy cơ cạn kiệt tài nguyên trong tương lai. Vì vậy, quản lý 

tài nguyên dầu khí là vấn đề quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả. Phát triển bền 

vững trong quản lý tài nguyên dầu khí là quan điểm và lý thuyết đúng đắn, tuy nhiên, 

tiếp cận tổng hợp và phối hợp là vấn đề mới, chưa được nghiên cứu đầy đủ.Vì vậy, Bài 

viết này tập trung nghiên cứu vấn đề cách tiếp cận mới này. 

Từ khoá: Dầu khí, phát triển bền vững. 

1. Khái quát  

Ý tưởng “phát triển bền vững” đã được sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế lần 

đầu tiên vào năm 1972 tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường nhân loại trong 

Tuyên bố Stockholm  với nội dung: “Quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên hợp 

quốc và các nguyên tắc của luật quốc tế, có quyền chủ quyền trong khai thác tài 

nguyên của quốc gia theo chính sách môi trường của mình và trách nhiệm đảm bảo 

rằng những hoạt động của quốc gia trong thẩm quyền tài phán hoặc kiểm soát của 

mình không gây thiệt hại đến môi trường của các quốc gia khác hoặc các khu vực nằm 

ngoài giới hạn thẩm quyền tài phán quốc gia” (Nguyên tắc số 21)1.  

Hội nghị thượng đỉnh Nairobi năm 1982 tiếp tục kêu gọi chính phủ các nước tăng 

cường nỗ lực bảo vệ môi trường và nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế.  

Đến năm 1987, khái niệm phải triền bền vững mới được đề cập một cách rõ ràng 

trong Báo cáo “Tương lai của chúng ta” của Ủy ban thế giới về môi trường và phát 

triển. Theo đó, phát triển bền vững là “việc đáp ứng các nhu cầu của hiện tại không 

                                                 
1 Xem: Stockholm  Declaration 1972 - Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment, https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=6471, truy cập ngày 

1/11/2019. 

https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=6471
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ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai’1’.  Trong định nghĩa 

này, “nhu cầu” không chỉ được hiểu là nhu cầu vật chất mà còn bao gồm các giá trị, 

các mối quan hệ, quyền tự do suy nghĩ, hành động và tham gia, tất cả đều hướng đến 

cuộc sống bền vững về đạo đức và tinh thần. Khái niệm này cho thấy sự phát triển hiện 

nay không phải là tiêu tốn sự phát triển của tương lai. Báo cáo đã nhấn mạnh sự công 

bằng, tăng trưởng và duy trì môi trường có thể thực hiện đồng thời và mỗi quốc gia có 

khả năng đạt được tiềm năng kinh tế đầy đủ của mình đồng thời vẫn tăng cường nguồn 

lực nền tảng. Báo cáo cũng khẳng định ba thành tố cơ bản của phát triển bền vững là 

bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội2. 

Tại Hội nghị Trái Đất ở Rio de Janeiro năm 1992, hơn 178 quốc gia đã thông qua 

Tuyên bố Rio về môi trường và phát triển, trong đó, ghi nhận 27 nguyên tắc về phát 

triển bền vững cũng như Chương trình nghị sự 21, một kế hoạch hành động toàn diện 

để xây dựng một thế giới phát triển bền vững nhằm nâng cao cuộc sống và bảo vệ môi 

trường. Tiếp đó, tại Hội nghị phát triển bền vững năm 2015, Chương trình nghị sự 

2030 về phát triển bền vững với 17 mục tiêu đã được thông qua, trong đó, ghi nhận 

trực tiếp một nội dung liên quan tài nguyên biển, đó là “Bảo tồn và sử dụng bền vững 

đại dương, biển và tài nguyên biển nhằm phát triển bền vững” (Mục tiêu số 14)3.  

Từ các văn kiện nêu trên có thể thấy vấn đề phát triển bền vững trong quản lý tài 

nguyên dầu khí được thể hiện trên hai phương diện: 

Thứ nhất, quản lý hoạt động thăm dò, khai thác nhằm đảm bảo cho hoạt động 

này diễn ra một cách hợp lý và hiệu quả  

Nguyên tắc số 3 trong Tuyên bố Rio năm 1992 về môi trường và phát triển ghi 

nhận “Quyền phát triển phải được thực hiện để đáp ứng một cách công bằng nhu cầu 

môi trường và phát triển của thế hệ hiện tại và tương lai”4. Nói cách khác, để đảm bảo 

phát triển bền vững, các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí phải đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu hiện tại cũng như nhu cầu dầu khí trong tương lai.   

Những giá trị kinh tế to lớn của khoáng sản biển, trong đó có dầu khí cộng thêm 

sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng thúc đẩy quá trình tìm kiếm, thăm dò và 

khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên này của con người. Tuy nhiên, với đặc tính 

không thể tái tạo của khoáng sản biển nói chung và dầu khí nói riêng, nếu những hoạt 

                                                 
1 Xem: General Assembly of the United Nations (1987), Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future,  

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, truy cập ngày 1/11/2019. 
2 Xem: General Assembly of the United Nations (1987), Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future. 
3 Xem: A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
4 Xem: Rio Declaration on Environment and Development (1992) 

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF 

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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động thăm dò, khai thác diễn ra một cách tùy tiện theo hướng khai thác tận diệt thì 

nhiều loại khoáng sản bị suy giảm và nghiêm trọng hơn, sẽ có những loại khoáng sản 

dần biến mất trong tương lai. Theo nghiên cứu của Cơ quan năng lượng quốc tế (IAE), 

mặc dù hiện nay, Nga vẫn đang đứng đầu thế giới về khí đốt thiên nhiên, đứng thứ hai 

về dầu mỏ và là nguồn cung cấp than và urani quan trọng cho thế giới nhưng khoảng 

20-30 năm nữa, tài nguyên thiên nhiên ở Nga sẽ chẳng còn lại bao nhiêu khi tỷ lệ khai 

thác dầu của Nga đến nay đã vượt quá 60% và việc tìm kiếm những mỏ mới thay thế 

ngày càng khó khi 50 năm qua việc phát hiện những mỏ mới giảm 10 lần; hay tại các 

nước Arâp, trữ lượng dầu của nước này đang sụt giảm vì phần lớn dầu mỏ của Arap 

được khai thác từ một số mỏ dầu khổng lồ nhưng các mỏ này đã được khai thác quá 

lâu, hơn một nửa thế kỷ qua, và thực tế đang ngày một khó khai thác hơn. Không chỉ 

riêng dầu mỏ; các nguồn cung khí đốt tự nhiên, than và urani có thể bắt đầu suy giảm 

sau một đến hai thập kỷ nữa. Vì vậy, yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi quốc gia phải 

có những quy định quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí nhằm đảm bảo 

các nhu cầu về năng lượng hiện tại cũng như trong tương lai. 

 Thứ hai, bảo vệ môi trường trong quá trình tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác 

Nguyên tắc số 2 trong Tuyên bố Rio về môi trường và phát triển đã tái khẳng 

định tại nguyên tắc số 21 trước đó trong Tuyên bố Stockholm  với nội dung: “Quốc 

gia, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc của luật quốc tế, có 

quyền chủ quyền trong khai thác tài nguyên của quốc gia theo chính sách môi trường 

của mình và trách nhiệm đảm bảo rằng những hoạt động của quốc gia trong thẩm 

quyền tài phán hoặc kiểm soát của mình không gây thiệt hại đến môi trường của các 

quốc gia khác hoặc các khu vực nằm ngoài giới hạn thẩm quyền tài phán quốc gia”.1 

Trong vụ Gabcikovo-Nagymarose Case, Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc (ICJ) 

đã khẳng định rằng: “…. sự hòa hợp giữa kinh tế và môi trường đã được thể hiện một 

cách khéo léo trong khái niệm phát triển bền vững”2.Nói cách khác, một trong những 

nội dung của phát triển bền vững là quốc gia phải đảm bảo sự cân bằng giữa những 

hoạt động kinh tế và bảo vệ môi trường.  Các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí 

luôn tiềm ẩn nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến môi trường biển phát sinh từ quá trình 

lắp đặt, vận hành những trang thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai 

thác, từ các chất thải được thải ra trong quá trình thăm dò, khai thác hoặc các sự cố từ 

                                                 
1 Xem: Rio Declaration on Environment and Development (1992) 

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF 
2 Xem: GabCikovo-Nagymaros Project (HungarylSlovakia), para. 140. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
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quá trình chế biến, vận chuyển dầu1. Công nghiệp thăm dò, khai thác dầu khí không 

chỉ làm tăng lượng dầu mà còn khiến một lượng không nhỏ các sản phẩm từ dầu cũng 

như các chất thải, các vật liệu trong quá trình sản xuất bị đưa vào môi trường biển. 

Những nguồn gây ô nhiễm này đều gây tác hại cho môi trường biển trên những 

phương diện khác nhau, từ đáy biển, nước biển hay hệ sinh thái…2 Do đó, các hoạt 

động bảo vệ, gìn giữ môi trường luôn gắn liền với quá trình thăm dò, khai thác dầu khí 

với tư cách là nghĩa vụ mà các chủ thể phải tuân thủ trong quá trình tiến hành khai 

thác, thăm dò nhằm bảo vệ môi trường từ những nguồn ô nhiễm phát sinh hoặc có thể 

phát sinh từ những hoạt động thăm dò, khai thác đó. 

Tài nguyên và môi trường biển có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, gắn liền 

với chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia, đặc quyền kinh tế và an ninh quốc phòng 

trên biển. Do đó, đảm bảo phát triển bền vững tài nguyên dầu khí không chỉ tiếp cận 

dưới góc độ khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường mà còn phải gắn liền với hoạt 

động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển. 

2. Thực tiễn đảm bảo phát triển bền vững trong quản lý tài nguyên dầu khí 

của Việt Nam 

2.1. Thực tiễn hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam  

Hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam đã được triển 

khai từ rất sớm (năm 1961), chủ yếu được thực hiện với sự giúp đỡ của Liên Xô tại 

phía Bắc. Ở thềm lục địa phía Nam, công việc này được các công ty nước ngoài như 

Mobil, Pecten... tiến hành từ những năm 1970.  

Sau khi Việt Nam có chính sách đổi mới năm 1986 và ban hành Luật Đầu tư 

nước ngoài năm 1987, công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí được triển khai mạnh mẽ. 

Cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí tại một số khu vực trên đất liền và các bể trầm 

tích ngoài khơi từ Bắc đến Nam như bể Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn 

Sơn, Malay-Thổ Chu, Tư Chính Vũng Mây, Trường Sa và Hoàng Sa đã từng bước 

được nghiên cứu và đánh giá ở các mức độ chi tiết khác nhau.3  

Trên cơ sở hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí, việc phân định các lô dầu khí đã 

được tiến hành theo các cơ sở pháp lý như Quyết định số 64/2005/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ngày 25/3/2005 về việc phân định các lô dầu khí khu vực Vịnh Bắc 

Bộ, Quyết định số 46/2007/QÐ-TTg về việc phân định một số lô dầu khí tại thềm lục 

                                                 
1 Xem: International Seabed Authority (2011), Environmental Management Needs for Exploration and 

Exploitation of Deep Sea Minerals, International Seabed Authority, 14-20 Port Royal Street Kingston, 

Jamaica. P.15. 
2 Nguyễn Hồng Thao (Chủ biên) (2004), Bảo vệ môi trường biển – Vấn đề và giải pháp, Nxb. Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, tr.55-56. 
3 Xem: Hội Dầu khí Việt Nam (2015), Dầu khí phổ thông & Những điều cần biết, Nxb. Lao động – Xã 

hội, Hà Nội, tr.91-99. 
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địa phía nam Việt Nam.  Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã phát hiện thêm 1 mỏ dầu khí 

mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP).1 

 

 

Hình 1: Bản đồ phân lô dầu khí Việt Nam 

                                                         Nguồn: Tổng công ty dầu khi Việt Nam  

Từ điểm mốc khai thác tấn dầu thô đầu tiên vào tháng 6/1986, đến nay Việt Nam 

đang khai thác 25 mỏ dầu khí ở trong nước và 10 mỏ ở nước ngoài với tổng sản lượng 

khai thác đến nay đạt trên 465 triệu tấn quy dầu (trong đó, khai thác dầu là trên 346 

triệu tấn và khai thác khí là trên 108 tỷ m3).  

                                                 
1 Xem: https://petrovietnam.petrotimes.Việt Nam/pViệt Nam-huong-toi-muc-tieu-hoan-thanh-xuat-

sac-nhiem-vu-nam-2018-509031.html, truy cập 2/7/2018. 

https://petrovietnam.petrotimes.vn/pvn-huong-toi-muc-tieu-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2018-509031.html
https://petrovietnam.petrotimes.vn/pvn-huong-toi-muc-tieu-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2018-509031.html


115 

 

Hình 2: Bản đồ khai thác dầu khí Việt Nam 

                                                                     Nguồn: VietNam Petrolium Institute 

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sản lượng khai thác dầu 

trong nước năm 2018 đạt 12 triệu tấn. Mặc dù trữ lượng dầu khí  đạt kế hoạch đề ra 

nhưng đây vẫn là năm thứ ba liên tiếp công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí gặp nhiều 

khó khăn. Nếu so với mục tiêu chiến lược phát triển mà ngành dầu khí đề ra ở trong 

nước là 20-30 triệu tấn/năm và ở nước ngoài là 8-12 triệu tấn/năm (tổng cộng là 28-42 

triệu tấn/năm) thì không hoàn thành và đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược 

đề ra. 

Thực tế, điều kiện khai thác ở các mỏ dầu khí chủ lực đã chuyển sang giai đoạn 

suy giảm sản lượng hay có độ ngập nước cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro, như mỏ Bạch 

Hổ, Tê Giác Trắng, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Rạng Đông.., một số mỏ có mức sản 

lượng nhỏ như Đại Hùng, Sông Đốc, Thăng Long - Đông Đô, Hải Sư Đen - Hải Sư 

Trắng, Nam Rồng - Đồi Mồi... hiện đang phải duy trì hoạt động khai thác ở dưới mức 

hòa vốn trong khi đó, các phát hiện dầu khí giai đoạn gần đây phần lớn có trữ lượng 

nhỏ, do giá dầu thấp nên hiệu quả kinh tế không cao, dẫn đến số lượng công trình khai 

thác mới đưa vào để bổ sung sản lượng khai thác ít đi. Trong 2 năm 2017 và 2018 chỉ 

có 3 mỏ/công trình đưa vào khai thác là giàn Thỏ Trắng - 3 mỏ Thỏ Trắng của 

Vietsovpetro, Bunga Pakma và Phong Lan Dại. Báo cáo của PVN cho thấy hệ số gia 

tăng trữ lượng bù trừ vào sản lượng khai thác vẫn đang ở mức báo động -0,54 lần - 

trong khi giai đoạn 2011-2015 hệ số này đạt 1,5 lần (mức an toàn phát triển bền vững), 

https://vietnamnet.vn/pvn-tag46886.html
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năm 2016 chỉ còn 0.65 lần và đặc biệt, năm 2017, hệ số này đã xuống mức 0,17 lần là 

mức báo động nghiêm trọng.1 Theo Báo cáo của Bộ Công thương, sản lượng dầu thô 

khai thác tháng 01 năm 2019 ước đạt 1,1 triệu tấn, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 

2018.2 

2.2. Bảo vệ môi trường biển trong quá trình thăm dò, khai thác dầu khí 

Thực tế đến nay đã ghi nhận một số vụ tràn dầu phát sinh từ quá trình vận chuyển 

và hoạt động khoan, khai thác dầu khí như vụ vỡ ống vận chuyển từ tàu Chí Linh đến 

tàu Ten Ei Maru (mỏ Bạch Hổ) (ngày 26/12/1992); tàu Long Sơn va vào giàn khoan 

làm thủng két chứa dầu và tràn dầu trong khi tàu Long Sơn tiếp dầu cho tàu Chí Linh 

(năm 1993); vỡ ống vận chuyển từ tàu Chí Linh đến tàu Pacific Spirit (18/01/93); vỡ 

ống vận chuyển từ tàu Chí Linh đến tàu Cypress (02/02/94)… 

MỘT SỐ SỰ CỐ TRÀN DẦU NGHIÊM TRỌNG PHÁT SINH 

TỪ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ 

TT Ngày Sự cố / Tọa độ 
Lượng 

tràn 

Loại 

dầu 

 Xử lý vi phạm/ 

Thiệt hại 

1 29/06/92 
Tràn dầu ra biển (4 lần) từ 

tàu Chi Lăng (Vũng Tàu) 

Không 

báo 

cáo 

Dầu thô 

Phạt hành chính 

tàu Chi Lăng 

45,000 USD 

2 26/11/92 

Vỡ ống vận chuyển từ tàu 

Chí Linh đến tàu Ten Ei 

Maru (mỏ Bạch Hổ) 

300-

700 tấn 
Dầu thô 

Phạt hành chính 

tàu Chí Linh 

30,000 USD 

3 1993 

Tàu Long Sơn va vào 

giàn khoan làm thủng két 

chứa dầu  

Tràn dầu trong khi tàu 

Long Sơn tiếp dầu cho tàu 

Chí Linh  

Không 

báo 

cáo 

- Không báo cáo 

4 18/01/93 

Vỡ ống vận chuyển từ tàu 

Chí Linh đến tàu Pacific 

Spirit  

Không 

báo 

cáo 

Dầu thô Không báo cáo 

5 01/01/93 

Vỡ ống vận chuyển từ tàu 

Chí Linh đến tàu 

Chizukawa  

Không 

báo 

cáo 

Dầu thô Không báo cáo 

                                                 
1 Xem: Báo cáo về tình hình hoạt động của Tập đoàn dầu khí Việt Nan ( PVN) năm 2019. 
2 Xem: Báo cáo tình hình hoạt động của ngành Công thương  
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TT Ngày Sự cố / Tọa độ 
Lượng 

tràn 

Loại 

dầu 

 Xử lý vi phạm/ 

Thiệt hại 

6 18/09/93 

Hai tàu dầu đụng nhau 

cách mũi Kỳ Vân (Vũng 

Tàu) 20 km (tàu Pan 

Havert bị chìm)  

300 tấn 

FO + 

DO + 

LO 

Ước tính thiệt 

hại 640,000 

USD 

7 10/1993 

Tàu Viking Carrier bị 

chìm khiến dầu bị tràn ra 

biển 

380 tấn 
Không 

báo cáo  
Không báo cáo  

8 02/02/94 
Vỡ ống vận chuyển từ tàu 

Chí Linh đến tàu Cypress 

Không 

báo 

cáo 

Dầu thô Không báo cáo 

9 08/05/94 

Tàu chứa và một tàu dầu 

nhỏ đụng nhau tại khu 

vực cửa sông thuộc Cần 

Giờ (Tp.CM) 

130 tấn  FO 

Ước tính thiệt 

hại  

7 triệu USD, 

Nộp bồi thường 

(phía tàu NN) 

600,000 USD  

10 03/10/94 

Tàu dầu Neptune Aries 

đụng vào cầu cảng Cát 

Lái (Tp.HCM) 

1,864 

tấn 
DO 

Nộp bồi thường 

6,7 triệu USD 

trong đó 4,2 

triệu USD chi 

cho MT;  

11 06/01/95 

Va chạm giữa tàu Lam 

Sơn 01 và tàu Pacific 

Pluto làm ống chuyển dầu 

bị vỡ và dầu tràn ra biển 

(mỏ Bạch Hổ)  

Không 

báo 

cáo 

- Không báo cáo 

12 08/02/95 

Vỡ ống mềm dẫn từ tàu 

dầu đến phao nạp ngoài 

khơi - mỏ Đại Hùng 

14 tấn Dầu thô Không báo cáo 

13 15/02/95  

Dầu rò rỉ từ tàu chứa khi 

thủy triều dâng cao tại 

khu vực sông (Cái Bè) 

Khoản

g  

8 tấn 

Gas oil Ô nhiễm sông 
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TT Ngày Sự cố / Tọa độ 
Lượng 

tràn 

Loại 

dầu 

 Xử lý vi phạm/ 

Thiệt hại 

22 01/06/99 

Vỡ ống vận chuyển dầu 

thô từ giàn Trung tâm số 

2 đến tàu Ba Vì (mỏ Bạch 

Hổ)  

Không 

báo 

cáo 

Dầu thô Không báo cáo  

23 06/1999 

Tàu Sao Mai 3 trong khi 

vận chuyển ống dầu thô bị 

đứt ngày 1/06 đã làm tràn 

dầu còn lại trong ống, 

Không 

báo 

cáo 

Dầu thô 

Phạt hành chính  

năm mươi triệu 

đồng 

24 1999 

Tàu Sao Mai 3 va vào 

giàn khoan làm thủng két 

chứa dầu 

Không 

báo 

cáo 

FO Không báo cáo 

25 03/02/00 
Vỡ ống chuyển dầu (mỏ 

Bạch Hổ) 

Không 

báo 

cáo 

Dầu thô Không báo cáo  

Nguồn: Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam (2011), Báo cáo tổng kết Dự án 

“Nghiên cứu, đề xuất Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục 

và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển”, Hà Nội. 

Tỷ lệ các vụ tràn dầu từ quá trình vận chuyển và hoạt động khoan, khai thác dầu 

khí chiếm 2% trong tổng số các vụ tràn dầu trong cả nước.1  

Kết quả tính toán tần suất xảy ra sự cố tràn dầu từ các hoạt động dầu khí ngoài 

khơi vùng biển Đông và biển Việt Nam cho thấy: (i) Nguy cơ xảy ra sự cố phun trào 

tại các mỏ khai thác dầu khí khu vực Biển Đông ở mức trung bình thấp; (ii) Tần suất 

của các vụ tràn dầu do đứt gãy đường ống khoảng 0,212 lần/năm với lượng dầu tràn 

thực tế hầu như đều dưới 1.000 tấn; (iii) Hoạt động vận chuyển dầu tại khu vực khai 

thác dầu khí có tần suất gây sự cố tràn dầu ở mức từ nhỏ đến trung bình và chủ yếu tập 

trung tại các mỏ Bạch Hổ và Rồng2 (0,792 lần/năm).3 

                                                 
1 Xem: Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010), Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2010 – Tổng quan 

môi trường Việt Nam, tr. 87. 
2 Xem: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Viện Địa lý (2015), Báo cáo tổng kết đề tài “Nhiễm 

dầu trên vùng biển Việt Nam và biển Đông”, Hà Nội, tr 57-59. 
3 Xem: Phụ lục Ước tính khối lượng dầu tràn do các hoạt động thăm dò và khai thác ở Việt Nam 
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ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG TRÀN DẦU DO HOẠT ĐỘNG 

HĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ 

Nguồn: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Viện Địa lý (2015), Báo cáo 

tổng  kết đề tài “Nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và biển Đông”, Hà Nội 

Ngoài nguồn ô nhiễm từ dầu, các hóa chất và chất thải trong quá trình thăm dò, 

khai thác dầu khí cũng được coi là một trong nguồn gây ô nhiễm môi trường biển. Tuy 

nhiên, các báo cáo phân tích môi trường tại các bể dầu khí đã cho thấy lượng chất thải 

thải ra từ hoạt động thăm dò khai thác cũng như hóa chất được các nhà thầu sử dụng 

trong quá trình này đều nằm trong ngưỡng cho phép và tác động không đáng kể đến 

môi trường. Cụ thể: 

- Các hóa chất mà nhà thầu sử dụng ngoài khơi đều thuộc nhóm các hóa chất ít 

nguy hại đến môi trường, lượng sử dụng khá nhỏ, đồng thời nhà thầu không xả trực 

tiếp hóa chất xuống biển nên tác động của hóa chất đến môi trường là không đáng kể 

Nguồn gây tràn 

dầu 

Khối lượng Tần số xuất hiện Rủi ro 

( Nhỏ- Trung 

bình- Lớn) 

Số hoạt 

động 

Sự cố/ Năm 

Cung cấp nhiên liệu 

cho giàn khoan 

3 tấn 400 4 Nhỏ 

Các nguồn tự nhiên     

Thử giếng 50 thùng 20 4 Nhỏ 

Vỡ đường ống 360m3   0,12 Nhỏ 

Tiếp nhận dầu 60 m3 60 2 Trung bình 

Quá trình rò rỉ ra 

biển 

10 thùng < 1 < 0,1 Nhỏ 

Va chạm 10.000 tấn 0 < 0,1 Trung bình 

Làm sạch bể chứa Nhỏ < 1 < 0,1 Nhỏ 

Quá trình vận hành 

thử 

10- 15 thùng 0 2 Nhỏ 

Dầu phun- Mức 1 Không có dầu 25 giếng/ 

năm 

0 Nhỏ 

Dầu phun- Mức 2 9.000 thùng “ 0, 08 Trung bình 

Dầu phun- Mức 3 80.000 thùng “ 0, 08 Trung bình 
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đến nhỏ1. 

-  Tác động của nước thải đến môi trường biển là không đáng kể. Nước thải 

nhiễm dầu chỉ được nhà thầu thải xuống biển khi hàm lượng dầu trong nước 

<15ppm..2 

- Tác động của chất thải rắn đến môi trường là nhỏ.  Tất cả các chất thải rắn 

được nhà thầu phân loại và quản lý chặt chẽ ngoài khơi; các rác thải nguy hại được thu 

gom, quản lý, vận chuyển và tiêu hủy bởi các đơn vị có chức năng.3 

Những kết quả trên đã cho thấy các cơ quan quản lý Nhà nước đã sâu sát hơn 

trong việc quản lý công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động dầu khí; Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam đã nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật quốc tế và Việt 

Nam về bảo vệ môi trường, từng bước hoàn thiện các hướng dẫn kiểm soát môi trường 

với đặc thù riêng của ngành; các đơn vị được đầu tư nguồn lực, trang thiết bị cho công 

tác bảo vệ môi trường để có thể thiết lập và duy trì mức độ rủi ro thấp nhất, đảm bảo 

năng lực ứng cứu khẩn cấp để ứng cứu kịp thời, hiệu quả, lựa chọn các thiết bị, công 

nghệ hiện đại, phù hợp, áp dụng các biện pháp giảm thiểu cần thiết, phát triển toàn 

diện kế hoạch duy trì và vận hành mỏ để không gây tác động lâu dài đến môi trường. 

Bên cạnh đó, các công ty dầu khí đang hoạt động tại Việt Nam đều tuân thủ chương 

trình lấy mẫu và phân tích môi trường nhằm theo dõi các biến đổi môi trường xảy ra 

trong quá trình khai thác dầu khí; quá trình lựa chọn nhà tư vấn thực hiện giám sát môi 

trường đều được thực hiện thông qua đấu thầu và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật 

(chỉ sử dụng các tổ chức, dịch vụ phân tích được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

quan trắc môi trường), đồng thời các báo cáo giám sát môi trường đều được các công 

ty dầu khí nộp cho Sở Tài nguyên Môi trường địa phương. 

3. Một số đề xuất nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong quản lý tổng 

hợp và phối hợp tài nguyên dầu khí của Việt Nam 

Như đã nói ở trên, tài nguyên và môi trường biển có ý nghĩa và vai trò đặc biệt, 

gắn liền với chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia, là nền tảng vững chắc để tiến ra 

biển, nguồn lực đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển. Biển 

Việt Nam là một phần không thể tách rời của biển Đông, biển và các đại dương trên 

thế giới. Dó đó, phát triển bền vững tài nguyên phải gắn liền với các hoạt động bảo vệ 

chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển. 

                                                 
1 Xem: Trần Thanh Liêm, Phan Viết Khôi, Bùi Trọng Vinh (2012), “Các tác động môi trường do hoạt 

động thăm dò dầu khí Lô 07/03 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam”,Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 

Volume 34(2), tr.146-152 
2 Xem: Trần Thanh Liêm, Phan Viết Khôi, Bùi Trọng Vinh (2012), “Các tác động môi trường do hoạt 

động thăm dò dầu khí Lô 07/03 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam”,Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 

Volume 34(2), tr.146-152 
3 Xem: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Viện Địa lý (2015), Báo cáo tổng kết đề tài “Nhiễm 

dầu trên vùng biển Việt Nam và biển Đông”, Hà Nội. 
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3.1.  Hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia  

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí 

Mặc dù khai thác chung được tiến hành trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia 

nhưng cần thiết phải có quy định trong Luật Dầu khí điều chỉnh vấn đề này nhằm đảm 

bảo đúng bản chất của khai thác chung  là hợp tác cùng nhau khai thác tài nguyên cũng 

như một giải pháp dàn xếp tạm thời mà không đụng chạm đến kết quả phân định cuối 

cùng tại những vùng biển chồng lấn. Do đó, luật cần quy định trước tiên là các nguyên 

tắc ký kết thỏa thuận khai thác chung điều chỉnh toàn bộ mọi giai đoạn trong quá trình 

ký kết, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc 

gia, nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia. 

Nguyên tắc sau đặc biệt có ý nghĩa đối với trường hợp thềm lục địa chưa phân định 

hoặc đối với trường hợp cả hai bên đều tuyên bố yêu sách chủ quyền hay quyền chủ 

quyền đối với khu vực có dầu khí bởi lẽ nếu không thận trọng xem xét tất cả các yếu 

tố, trong đó bao gồm cả yếu tố chính trị như quan hệ giữa hai nước, mục đích, định 

hướng lâu dài của quốc gia liên quan đối với việc giải quyết tranh chấp, khu vực tranh 

chấp; yếu tố kinh tế như tương quan tiềm lực giữa hai bên thì việc ký kết thỏa thuận 

khai thác chung có thể tạo cơ sở để quốc gia liên quan thực hiện những hành vi trên 

thực tế hoặc đưa ra những yêu sách bất lợi, không công bằng cho Việt Nam trong vấn 

đề phân định hoặc thậm chí việc chấp nhận ký kết một thỏa thuận khai thác chung có 

thể bị xem là một bên tranh chấp chấp nhận yêu sách chủ quyền, quyền chủ quyền của 

bên còn lại1 

Bên cạnh đó, luật cũng cần quy định những vấn đề cơ bản trong thỏa thuận khai 

thác chung nhằm định hướng cho quá trình ký kết thỏa thuận này. Về nội dung này, có 

thể xem xét kinh nghiệm từ Philippines khi luật của nước này đã quy định những điều 

khoản cơ bản của một thỏa thuận khai thác chung bao gồm: Một số tuyên bố về 

nguyên tắc và mục đích của thỏa thuận, phạm vi của thỏa thuận, định nghĩa về khu vực 

được bao hàm bởi JDZ (Khu vực phát triển chung), quyền và nghĩa vụ của các bên, bất 

kỳ bảo lưu nào được thực hiện đối với quyền của các bên, chương trình công việc 

được thực hiện, cổ phần tương ứng của các bên, chi phí phát sinh và việc sản xuất dầu 

khí nào sẽ được thực hiện, việc quản lý JDZ, và thời hạn và chấm dứt thỏa thuận (Điều 

36 Luật Thăm dò và phát triển dầu khí Philippines 2017) 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường từ hoạt động thăm dò, 

khai thác dầu khí 

Xuất phát từ thực tế là các quy định về bảo vệ môi trường biển nói chung và bảo 

                                                 
1 Xem: Richard Javad Heydarian, Joint Philippines-China plan rife with challenges (2018) 

http://nghiencuuquocte.org/2018/05/20/ke-hoach-khai-thac-chung-tq-philippines-gap-nhieu-thach-

thuc/ 

https://www.straitstimes.com/opinion/joint-philippines-china-plan-rife-with-challenges
http://nghiencuuquocte.org/2018/05/20/ke-hoach-khai-thac-chung-tq-philippines-gap-nhieu-thach-thuc/
http://nghiencuuquocte.org/2018/05/20/ke-hoach-khai-thac-chung-tq-philippines-gap-nhieu-thach-thuc/
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vệ môi trường biển từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí được quy định rải rác 

trong rất nhiều văn bản khác nhau, vừa tạo nên sự chồng chéo, thiếu đồng bộ trong khi 

vẫn bỏ sót những vấn đề cần điều chỉnh, Việt Nam nên xem xét để ban hành một văn 

bản pháp luật riêng trong lĩnh vực này là Luật bảo vệ môi trường biển, trong đó quy 

định cụ thể về bảo vệ môi trường biển từ các nguồn gây ô nhiễm khác nhau, bao gồm 

cả hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Đối với nguồn gây ô nhiễm này, nguyên tắc 

xây dựng luật là đảm bảo sự tích hợp của những nội dung đang được quy định trong 

nhiều văn bản như hiện nay, đồng thời bổ sung và quy định chi tiết những vấn đề chưa 

được quy định rõ ràng. 

Một là, đối với các quy định về đảm bảo tài chính cho việc thực hiện nghĩa vụ 

bảo vệ môi trường biển. Luật cần có quy định cụ thể về bảo hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại về môi trường như phí bảo hiểm là bao nhiêu, phạm vi chi trả của bảo 

hiểm có bao gồm cả thiệt hại về thân thể, tài sản, tổn thất kinh tế do thiệt hại môi 

trường không hay chỉ bao gồm các chi hạn chế, phục hồi sau ô nhiễm, cách thức quản 

lý như thế nào hay Nhà nước sẽ thực hiện chính sách gì để hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp bảo hiểm tham gia thị trường bảo hiểm với loại hình bảo hiểm này…; đối với 

Quỹ bảo đảm bồi thường hoặc Quỹ ủy thác trách nhiệm bồi thường, cần quy định căn 

cứ để những cơ quan này xác định quỹ phải có bao nhiêu tiền mới đủ, chủ thể nào có 

trách nhiệm quản lý quỹ này, cũng như quy định về cơ chế hoạt động của quỹ ủy thác 

trách nhiệm bồi thường như chủ thể nào sẽ nhận ủy thác chi trả trách nhiệm bồi 

thường, trong trường hợp số tiền trong quỹ ủy thác không đủ để chi trả thì sẽ giải 

quyết ra sao… 

Hai là, vấn đề bồi thường thiệt hại đối với môi trường biển. Cần có những quy 

định chuyên biệt về vấn đề bồi thường thiệt hại đối với môi trường biển, quy định 

chuyên biệt điều chỉnh về trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp đòi bồi thường 

thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển. Đối với vấn đề này cần chú ý đến yêu cầu đảm 

bảo sự tương thích với các điều ước mà Việt Nam là thành viên liên quan đến giới hạn 

trách nhiệm do ô nhiễm dầu và thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại đối với ô 

nhiễm dầu. Ngoài ra, có thể cân nhắc bổ sung vấn đề bồi thường thiệt hại đối với ngư 

dân trong trường hợp xảy ra những sự cố môi trường do hoạt động dầu khí. Hoạt động 

thăm dò, khai thác dầu khí chủ yếu diễn ra tại thềm lục địa  và vùng đặc quyền kinh tế, 

mặt khác hậu quả phát sinh do các sự cố từ quá trình thăm dò, khai thác dầu khí như 

tràn dầu hay hóa chất ra biển thường ảnh hưởng đến nhiều vùng biển khác nhau, nhiều 

địa phương, thậm chí nhiều quốc gia khác nhau. Trong trường hợp này, ngư dân sẽ là 

đối tượng bị tác động rất lớn vì những thiệt hại về kinh tế phát sinh do ô nhiễm môi 

trường biển mà họ phải gánh chịu mang tính lâu dài bởi có thể phải mất nhiều thời 

gian mới có thể khôi phục lại hệ sinh thái biển để tiến hành các hoạt động khai thác cá. 



123 

Do đó, có thể cân nhắc kinh nghiệm của Na Uy trong việc xây dựng những quy định 

riêng đối với vấn đề bồi thường thiệt hại của ngư dân như thành lập một cơ quan trực 

tiếp tiếp nhận những yêu cầu đòi bồi thường, đại diện cho ngư dân khi tiến hành các 

thủ tục đòi bồi thường, đặc biệt là vấn đề tính toán mức bồi thường trong trường hợp 

hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự cố phát sinh từ hoạt động thăm dò, 

khai thác dầu khí khiến ngư dân không thể tiến hành các hoạt động đánh bắt cá một 

cách bình thường trong thời gian dài. 

3.2. Tiếp tục mở rộng các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí 

Trong bối cảnh những mỏ dầu chính của Việt Nam đã khai thác trong một thời 

gian dài và sản lượng khai thác đã bắt đầu suy giảm, để đảm bảo sự phát triển bền 

vững nguồn năng lượng, cần thiết phải tiến hành những hoạt động, thăm dò khai thác 

tại các mỏ dầu mới.  

Theo Báo cáo của PVN, tiềm năng dầu khí chưa phát hiện còn lại được đánh giá 

tập trung chủ yếu ở vùng nước sâu, xa bờ, nhạy cảm về chính trị, nhưng khu vực này 

cần công nghệ khoan nước sâu, đầu từ lớn, rủi ro cao, thường xuyên bị nước ngoài gây 

sức ép, cản trở. Để có thể tiến hành thăm dò, khai thác tại những khu vực trên đòi hỏi 

phải có những biện pháp từ cả phía Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực 

hiện các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, cụ thể là Tập đoàn dầu khí quốc gia. 

Dưới góc độ quản lý, Nhà nước cần tiến hành những biện pháp để tạo cơ sở pháp lý 

cho việc thăm dò, khai thác tại các khu vực mới cũng như đảm bảo cho hoạt động 

thăm dò, khai thác tại các khu vực này có thể diễn ra một cách an toàn và hiệu quả. 

Thứ nhất, ký kết các thỏa thuận khai thác chung để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt 

động thăm dò, khai thác dầu khí tại các khu vực thềm lục địa chồng lấn chưa tiến hành 

phân định  

Đối với những quốc gia đã hoàn thành quá trình phân định thềm lục địa là Thái 

Lan, Trung Quốc và Indonesia, các hiệp định phân định đều ghi nhận điều khoản về 

việc thỏa thuận cùng hợp tác khai thác và phân chia sản phẩm trong trường hợp có mỏ 

tài nguyên thiên nhiên nằm vắt ngang đường phân định làm cơ sở để ký kết các thỏa 

thuận khai thác chung. Chẳng hạn Điều 4 Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa 

Việt Nam – Indonesia quy định rằng: “Trong trường hợp có một cấu tạo mỏ dầu, hoặc 

khí tự nhiên hoặc mỏ khoáng sản nằm dưới đáy biển vắt ngang đường ranh giới, các 

bên ký kết sẽ thông báo cho nhau các thông tin liên quan và thỏa thuận với nhau về 

cách thức khai thác hữu hiệu nhất các cấu tạo và mỏ nói trên và việc phân chia công 

bằng những lợi ích thu được từ việc khai thác đó. Trong trường hợp này, các thỏa 

thuận khai thác chung là cơ sở để các bên cùng nhau tiến hành thăm dò, khai thác dầu 

khí và thiết lập một cơ chế quản lý chung đối với dầu khí vắt ngang đường ranh giới đã 

phân định.  
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Đối với trường hợp thềm lục địa chưa phân định, bao gồm thềm lục địa chồng lấn 

giữa Việt Nam – Malaysia, Việt Nam – Thái Lan – Malaysia trong Vịnh Thái Lan, 

Việt Nam – Campuchia trong Vịnh Thái Lan và thềm lục địa chồng lấn khu vực ngoài 

cửa Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam – Trung Quốc, khai thác chung như quy định của 

UNCLOS là một giải pháp dàn xếp tạm thời không phương hại đến kết quả phân định 

cuối cùng nhưng vẫn tạo điều kiện để các bên thu được lợi ích từ việc khai thác tài 

nguyên trong khu vực chưa phân định như trường hợp thỏa thuận khai thác chung Việt 

Nam – Malaysia.  

Do đó, trong cả hai trường hợp trên, Việt Nam đều có thể xem xét ký kết các thỏa 

thuận khai thác chung dầu khí trên cơ sở thận trọng xem xét mọi khía cạnh pháp lý, 

chính trị, kinh tế như nghiên cứu hiện trạng tài nguyên tại khu vực chồng lấn, điều 

kiện kinh tế, xã hội, khả năng tài chính, kỹ thuật của mỗi bên, khả năng khai thác thực 

tế, lợi ích kinh tế thu được trong mối tương quan với những tác động không mong 

muốn từ quá trình khai thác có thể xảy ra để xác định ký kết thỏa thuận khai thác 

chung  với quốc gia nào, khu vực khai thác ở đâu, mô hình khai thác thế nào hay cơ 

chế quản lý ra sao…1 

Nội dung của những thỏa thuận khai thác chung cần bao gồm những vấn đề cơ 

bản sau2 

i) Khu vực khai thác chung: Trong trường hợp chưa phân định, khu vực khai 

thác chung thường được xác lập bởi các đường giới hạn yêu sách quyền chủ quyền của 

các bên đối với khu vực chồng lấn; trong trường hợp đã phân định, khu vực khai thác 

chung được xác lập trên cơ sở đường ranh giới phân định biển đã xác định trong hiệp 

định phân định. Trong mọi trường hợp khu vực khai thác chung phải được thể hiện cụ 

thể bằng các tọa độ trên bản đồ để làm căn cứ cho hoạt động khai thác chung. 

ii) Cơ chế khai thác và quản lý trong khu vực khai thác chung: Việt Nam và các 

quốc gia khác ký kết thỏa thuận khai thác chung có thể ủy quyền cho một pháp nhân 

mang quốc tịch của bên ký kết (phía Việt Nam là Tập đoàn dầu khí quốc gia  Việt 

Nam) trực tiếp tiến hành hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực khai thác chung. Để 

đảm bảo công bằng trong quản lý khu vực khai thác chung, việc quản lý hoạt động 

khai thác chung nên do một Ủy ban hỗn hợp gồm số lượng đại diện như nhau do 

Chính phủ các bên hoặc các pháp nhân được Chính phủ các bên ủy quyền trực tiếp chỉ 

định. Ủy ban nên được trao thẩm quyền ra quyết định trong việc quản lý, giám sát hoạt 

động của các pháp nhân tiến hành khai thác cũng như giải quyết những vấn đề phát 

sinh trong hoạt động này như sự cố môi trường, giải quyết tranh chấp giữa các bên 

                                                 
1 Xem: Nguyễn Bá Diến (2015), Khai thác chung – Biện pháp tạm thời trong giải quyết tranh chấp 

trên biển, chuyên đề Hội thảo quốc tế “Giải quyết tranh chấp trên biển theo quy định của Luật quốc tế 

và Công ước luật biển năm 1982”, tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 26/3/2015, tr.75. 
2 Xem: Hazel Fox (Editor) (1990), Join development of offshore oil and gas, Vol.II, The British 

Institute of International and Coperative Law, Charles Clore House, 17 Russel Square, London 



125 

trong trường hợp Ủy ban do Chính phủ các bên thành lập; ngược lại, nếu Ủy ban do 

các pháp nhân được Chính phủ ủy quyền chỉ định, thẩm quyền của cơ quan này nên 

giới hạn trong việc phối hợp hoạt động, liên hệ với các bên và tư vấn dưới sự chỉ đạo 

của Chính phủ.  

iii) Điều khoản về tài chính: Điều khoản về tài chính thường gồm các nội dung 

về phân chia lợi nhuận, nghĩa vụ nộp thuế, chia sẻ rủi ro, trách nhiệm trong quá trình 

khai thác. Những nội dung này phải được thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc 

công bằng và đảm bảo cho các bên đạt được mục đích kinh tế khi tiến hành khai thác 

chung.  

iv) Thẩm quyền tài phán và giải quyết tranh chấp: Thẩm quyền tài phán và giải 

pháp tranh chấp trong quá trình khai thác được xác định trên cơ sở thỏa thuận của các 

bên. Đối với vấn đề thẩm quyền tài phán, các bên có thể phân chia khu vực thực hiện 

thẩm quyền tài phán tương ứng với khu vực đã phân định trong vùng thềm lục địa 

chồng lấn hoặc mỗi bên sẽ có thẩm quyền trong phạm vi đường ranh giới phân chia 

khu vực khai thác chung tương đương với số lượng các bên tham gia thỏa thuận trong 

trường hợp thềm lục địa chồng lấn chưa phân định; các bên cũng có thể tính đến 

phương án cùng thực hiện thẩm quyền tài phán nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng 

cho các bên. Đối với vấn đề giải quyết tranh chấp, các bên có thể thỏa thuận xây dựng 

điều khoản theo hướng mở về việc tranh chấp sẽ được giải quyết theo từng vụ việc trên 

cơ sở thỏa thuận giữa các bên hoặc thỏa thuận cụ thể về các biện pháp giải quyết tranh 

chấp, trong đó, một trong những biện pháp được ghi nhận khá phổ biến trong các thỏa 

thuận khai thác dầu khí là trọng tài. 

v) Những điều khoản khác: Nội dung thỏa thuận khai thác chung còn cần ghi 

nhận những điều khoản về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn trong hoạt động khai 

thác; quyền, nghĩa vụ cụ thể của các bên; thời hạn của thỏa thuận; các căn cứ tạm đình 

chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng. 

Thứ hai, tăng cường hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài trong 

triển khai các dự án thăm dò, khai thác dầu khí và tăng cường hiệu quả của hoạt động 

bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển  

Trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, các hoạt động hợp tác với những 

công ty, tập đoàn của nước ngoài cần tiếp tục được mở rộng trên cơ sở phù hợp với 

nhu cầu thực tế của Việt Nam đảm bảo lợi ích quốc gia và phù hợp với các quy định 

của pháp luật quốc tế.  

Xuất phát từ thực tế là các công ty, tập đoàn dầu khí nước ngoài khi tiến hành 

hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam thường xuyên bị một 
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số quốc gia gây sức ép, đe dọa, thậm chí cản trở hay phá hoại 1, Việt Nam cần tiến 

hành các biện pháp ngoại giao như gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài, nêu rõ quan 

điểm, đường lối và biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của họ trước hành vi vi phạm 

của quốc gia liên quan nhằm tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời 

cần tăng cường vai trò của lực lượng thực thi pháp luật, đặc biệt là cảnh sát biển ở 

những khu vực mà nhà đầu tư nước ngoài có nguy cơ hoặc đã bị thiệt hại trên thực tế 

do hành vi vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động 

của các lực lượng này, đòi hỏi công tác huấn luyện, đào tạo phải được tiến hành bài 

bản, tổ chức thường xuyên, cập nhật các nội dung đào tạo tiên tiến của các nước trong khu 

vực và thế giới cũng như trang bị đầy đủ các tàu thuyền, phương tiện bay làm nhiệm vụ, 

vũ khí hiện đại, hiệu quả đủ mạnh để thực thi pháp luật trên biển.  Ngoài ra, cần thiết phải 

tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong huấn luyện, đào tạo lực lượng thực thi 

pháp luật; tổ chức các hoạt động phối hợp chung trên thực địa nhằm tăng cường kinh 

nghiệm và khả năng ứng phó của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam.  

Thứ ba, tiếp tục đầu tư vốn, công nghệ để tiến hành các dự án thăm dò, khai thác 

dầu khí mới 

Trong bối cảnh những mỏ dầu truyền thống đã bắt đầu suy giảm, để có thể tiến 

hành thăm dò, khai thác hiệu quả tại những mỏ dầu mới, cần thiết phải tiếp tục nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ để tìm ra những giải pháp tối ưu phục vụ cho 

hoạt động thăm dò, khài thác dầu khí cũng như nghiên cứu, phát triển các giải pháp 

công nghệ mới nhằm bảo đảm tối ưu nhất nguồn tài nguyên và phát triển bền vững của 

ngành dầu khí. Để thực hiện được yêu cầu này, ngoài việc tập trung phát triển nguồn 

nhân lực, Nhà nước cần đầu tư vốn nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho việc đầy mạnh 

hoạt động tìm kiếm thăm dò, dầu khí để gia tăng trữ lượng. 

Hiện nay có một vấn đề mới đặt ra là, với thực tễ là trữ lượng dầu khí trong phạm 

vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam đã suy giảm, liệu Việt Nam có nên tiến hành 

các hoạt động thăm dò, khai thác tại khu vực thềm lục địa mở rộng mà Việt Nam đã 

tuyên bố theo Báo cáo xác định ranh giới ngoài năm 2009 hay không, nhất là trong 

thời gian chờ đợi CLCS đưa ra kiến nghị? Theo quan điểm cá nhân, Việt Nam không 

nên tiến hành những hoạt động này khi chưa có kiến nghị của CLCS. Ngoài sự rủi ro 

về pháp lý như đã phân tích ở trên, việc thăm dò, khai thác tại khu vực thềm lục địa 

ngoài 200 hải lý sẽ khiến tình hình tranh chấp càng trở nên căng thẳng, ảnh hưởng xấu 

                                                 
1 Chẳng hạn, tháng 4/2007, Trung Quốc cảnh cáo một số công ty dầu khí quốc tế, yêu cầu ngừng hoạt 

động thăm dò với PETROVIETNAM ở Biển Đông hoặc sẽ phải chịu những hậu quả khôn lường khi 

tiến hành kinh doanh ở Trung Quốc; Tháng 7/2008, các nhà ngoại giao của Trung Quốc tại Hoa Kỳ 

liên tiếp phản đối ExxonMobil và công khai đe dọa việc trả đũa công việc kinh doanh của công ty này 

tại Trung Quốc nếu hợp tác với PETROVIETNAM trong các dự án dầu khí ở khu vực ngoài khơi 

miền Trung và miền Nam Việt Nam tháng 7 năm 2017, Trung Quốc đã công khai đe dọa sử dụng vũ 

lực nếu Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án khoan thăm dò tại lô 136-03 nằm trong thềm lục địa 200 hải 

lý của Việt Nam. 
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đến quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Sau khi Việt Nam trình 2 báo 

cáo xác định ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng, ngày 7/5/2009, Phái đoàn đại diện 

của Trung Quốc tại Liên hợp quốc đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên hợp quốc 

yêu cầu CLCS không xem xét báo cáo chung Việt Nam - Malaysia và sau đó là báo 

cáo riêng của Việt Nam với lý do các báo cáo này đã làm tổn hại chủ quyền, quyền 

chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước và các đảo nằm trong đường đứt 

khúc 9 đoạn (bản đồ kèm theo Công hàm)1 trong khi đó, Công hàm của Philippines 

đưa ra ngày 4/8/2009 cho rằng Báo cáo chung Việt Nam – Malaysia đã đưa yêu sách 

lên vùng có tranh chấp vì nó chồng lấn lên các vùng thuộc Philippines nên Philippines 

cũng yêu cầu CLCS ngừng việc xem xét các báo cáo trên cho đến khi các bên có sự 

thảo luận và giải quyết tranh chấp giữa họ2. Các đệ trình phản đối của Trung Quốc 

cũng như Philippines đối với hai báo cáo của Việt Nam càng minh chứng cho thấy sự 

phức tạp của biển Đông. Do đó, những hoạt động thăm dò, khai thác tại khu vực này 

sẽ càng làm phức tạp thêm tình trạng tranh chấp giữa các bên đồng thời khiến hoạt 

động này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro do những yêu sách từ một số quốc gia khác trong khu 

vực. Bên cạnh đó, xét về khía cạnh kinh tế, việc khai thác tại khu vực thềm lục địa 

ngoài khu vực 200 hải lý, ngay cả khi đã có kiến nghị cuối cùng của CLCS, cũng chưa 

chắc có thể mang lại hiệu quả kinh tế thực sự hay không. Bởi lẽ đến nay, chưa có số 

liệu nào xác định được chính xác trữ lượng dầu khí trên toàn bộ khu vực biển Đông. 

Trong một báo cáo năm 2013, Cơ quan Quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ước 

tính biển Đông nắm giữ trữ lượng xác minh và trữ lượng khả năng khoảng 11 tỉ thùng 

dầu và 190.000 tỉ foot khối  (5.340 tỉ m3) khí tự nhiên, trữ lượng xác minh tương ứng 

xác xuất 90% khai thác được, còn trữ lượng khả năng tương ứng xác xuất 50% khai 

thác được, trong khi đó, hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie (Anh) ước tính biển 

Đông chỉ có trữ lượng xác minh của dầu khí ở mức tương đương 2,5 tỉ thùng dầu, chưa 

tính toán đến các nguồn tài nguyên hydrocarbon tiềm năng ở các khu vực khác trên 

biển Đông chưa thể khai thác hoặc chỉ mới khai thác hạn chế hoặc do chưa đủ điều 

kiện và trình độ công nghệ.3 Mặt khác, để khai thác ở các vùng biển xa bờ, nước sâu 

đến trên 1.000m, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nhân lực có trình độ kỹ thuật và công nghệ 

cao, điều mà Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hiện chưa thể đáp ứng.4  

                                                 
1https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.p

df, truy cập ngày 1/10/2020 
2https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/clcs_33_2009_los_phl.pdf, 

truy câp ngày 1/10/2020. 
3 Khánh Lan (2019), Nguồn lợi dầu khí hàng ngàn tỉ đô la ở biển Đông 

https://viettimes.vn/nguon-loi-dau-khi-hang-ngan-ti-do-la-o-bien-dong-361875.html, truy cập ngày 

29/9/2020 
4 Xem: Ngô Thường San (2019), Xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam đồng bộ, hoàn chỉnh: Tầm nhìn 

chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

http://pvn.vn/chuyen-muc/Tap-doan/Xay-dung-nganh-Dau-khi-Viet-Nam-dong-bo-hoan-chinh-Tam-

nhin-chien-luoc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh/9dde3c37-42f4-433f-b3a1-d8d977a75e24, truy cập ngày 

29/9/2020 

https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf
https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf
https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/clcs_33_2009_los_phl.pdf
https://viettimes.vn/nguon-loi-dau-khi-hang-ngan-ti-do-la-o-bien-dong-361875.html
http://pvn.vn/chuyen-muc/Tap-doan/Xay-dung-nganh-Dau-khi-Viet-Nam-dong-bo-hoan-chinh-Tam-nhin-chien-luoc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh/9dde3c37-42f4-433f-b3a1-d8d977a75e24
http://pvn.vn/chuyen-muc/Tap-doan/Xay-dung-nganh-Dau-khi-Viet-Nam-dong-bo-hoan-chinh-Tam-nhin-chien-luoc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh/9dde3c37-42f4-433f-b3a1-d8d977a75e24
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3.3. Tăng cường hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường biển trong thăm dò, 

khai thác dầu khí 

Mặc dù những kết quả trên đã cho thấy các cơ quan quản lý Nhà nước đã sâu sát 

hơn trong việc quản lý công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai 

thác dầu khí nhưng do hoạt động dầu khí vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra 

những sự cố môi trường, đặc biệt các sự cố tràn dầu nên nghĩa vụ bảo vệ môi trường 

biển vẫn đòi hỏi các chủ thể có liên quan luôn phải tuân thủ một cách nghiêm túc các 

quy định của pháp luật Việt Nam về đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, thực hiện 

đầy đủ các cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường/cam kết bảo vệ môi 

trường của tất cả các dự án.  

Để thực hiện được yêu cầu này, trước tiên cần tăng cường các cơ chế về kiểm tra, 

giám sát các sự cố môi trường biển phát sinh từ các nguồn gây ô nhiễm, trong đó, có 

hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí cũng như khắc phục, xử lý các sự cố này và xử lý 

đối với các chủ thể vi phạm. Trên thực tế có không ít vụ tràn dầu do vỡ đường ống dẫn 

dầu trong quá trình vận chuyển hay do đâm va vào giàn khoan nhưng không có báo 

cáo gì về lượng dầu tràn là bao nhiêu, loại dầu tràn là gì và xử lý vi phạm thế nào. Bên 

cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường các chương trình tập huấn, diễn tập để nâng cao ý 

thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường biển của các tổ chức, cá nhân đang trực tiếp tiến 

hành các hoạt động thăm dò, khai thác, đồng thời, hoàn thiện hệ thống tổ chức và đầu 

tư trang thiết bị để nâng cao năng lực ứng cứu các tình huống khẩn cấp, các sự cố môi 

trường xảy ra trong quá trình thăm dò, khai thác. Ngoài ra, cần thiết phải phát triển hệ 

thống quản lý và xử lý chất thải dầu khí với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện 

Việt Nam, bảo đảm có đủ năng lực tự xử lý các nguồn thải của ngành; lựa chọn và sử 

dụng công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện môi trường, công nghệ có độ tin cậy và an 

toàn cao. 

Với 330.000 km2 đất liền và hàng triệu km thềm lục địa, đến nay đã có hơn 80 

mỏ dầu, khí được phát hiện, trong đó hơn 30 mỏ đã đưa vào khai thác. Sau hơn 30 năm 

tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác, ngoài mỏ Bạch Hổ, một số mỏ khác như 

Ruby, Sư Tử Đen, Rạng Đông là các nguồn cung dầu thô chính tuy nhiên đến nay 

cũng đều suy giảm sản lượng, một số mỏ có mức sản lượng nhỏ như Đại Hùng, Sông 

Đốc, Thăng Long - Đông Đô, Hải Sư Đen - Hải Sư Trắng, Nam Rồng - Đồi Mồi... 

hiện đang phải duy trì hoạt động khai thác ở dưới mức hòa vốn. Thực tế này đòi hỏi 

cần phải có một chiến lược thích hợp trong phát triển các hoạt động thăm dò, khai thác 

tại các mỏ dầu mới, đồng thời cũng cần tiếp tục chú trọng và tăng cường hơn nữa công 

tác bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững nguồn năng lượng cho hiện tại 

và tương lai nhằm hiện thực hoá chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là “từng 

bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và 
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hướng ra biển”, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm 

bảo an ninh, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế./. 
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ĐÁNH GIÁ LẠI CUỘC CẢI LƯƠNG HƯƠNG CHÍNH 

THỜI PHÁP THUỘC VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CHO HOẠT ĐỘNG 

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VIỆT NAM HIỆN NAY 

ThS. Trần Thị Hoa 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 Tóm tắt: Hiện nay, trong hoạt động tổ chức chính quyền địa phương, Đảng và 

Nhà nước ta rất quan tâm tới vấn đề xây dựng chính quyền cơ sở - cấp xã. Trong lịch 

sử, chính quyền cấp cơ sở ở Việt Nam - làng xã tồn tại cơ chế tự quản lâu đời và có 

không ít lần biến đổi với mức độ và phương thức khác nhau. "Cải lương hương chính" 

được Pháp tiến hành từ 1904 đến 1945 đã tác động không nhỏ tới cơ chế tự quản làng 

xã Việt Nam truyền thống. Trước đây, khi đánh giá về cuộc Cải lương hương chính, 

đại đa số các nhà sử học thường đứng từ mục đích của người Pháp làm xuất phát 

điểm để xem xét và cho rằng cuộc cải lương thất bại. Những đánh giá đó không sai 

nhưng có lẽ chưa hoàn toàn khách quan và toàn diện. Trong xu hướng tiếp cận nhà 

nước và pháp luật dưới góc độ đa chiều chúng ta cần đánh giá lại Cuộc cải lương 

hương chính của Pháp. Điều này là thực sự cần thiết bởi từ cái nhìn đa chiều, những 

thành công và thất bại của chính quyền Pháp sẽ giúp chúng ta tìm được những giá trị 

tham khảo và kinh nghiệm trong việc xây dựng chính quyền cơ sở ở Việt Nam hiện 

nay. 

 Từ khóa: Cải lương hương chính, Pháp thuộc, làng xã, chính quyền cơ sở, 

chính quyền địa phương 

 Làng xã Việt Nam là đơn vị tụ cư truyền thống nhiều đời của người Việt, là cơ 

sở hình thành nên hệ thống hành chính quốc gia thời trung, cận đại. Trong lịch sử, mô 

hình tự quản cho phép làng xã tự điều hành công việc nội bộ thông qua Hội đồng kỳ 

mục và quan lại bổ dụng theo cơ chế bầu tuyển. Người ta thường ví làng như một "tiểu 

triều đình", "một nước cộng hòa thu nhỏ" với lãnh thổ, lệ làng, bộ máy cai trị riêng. Đó 

là một đặc trưng độc đáo của cơ cấu làng xã cổ truyền Việt Nam. Dưới thời Pháp 

thuộc, chính quyền Pháp nhận thấy vai trò quan trọng của tổ chức làng xã. Họ vẫn duy 

trì nhưng tìm cách "tấn công" vào nó thông qua cuộc Cải lương hương chính. Tiếp cận, 

nghiên cứu cuộc Cải lương hương chính dưới góc nhìn đa chiều, bài viết hy vọng giúp 

ích cho việc tìm hiểu những nét độc đáo của thiết chế làng xã Việt Nam đặc biệt là khi 

thiết chế này có sự can thiệp mạnh mẽ của chính quyền thực dân. Từ đó có cái nhìn 

khách quan, toàn diện hơn để đánh giá thành công và thất bại của Pháp trong cuộc Cải 

lương hương chính mà họ kiên trì thực hiện trong suốt nửa đầu thế kỉ XX (1904 - 

1945). 
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1. Cuộc cải lương hương chính của Pháp 

Từ giữa thế kỉ XIX, sau khi thiết lập được sự đô hộ trên lãnh thổ Việt Nam, Pháp 

đã thực hiện chính sách cai trị hai mặt, vừa xây dựng một hệ thống chính quyền thực 

dân tư sản vừa duy trì hệ thống chính quyền phong kiến cũ của người bản xứ. Chính 

sách ấy khiến cho chính quyền cơ sở truyền thống ở Việt Nam - làng xã vẫn tồn tại với 

thiết chế tự quản của mình. Bởi người Pháp ý thức được vai trò của một tổ chức làng 

xã tự quản truyền thống ở Việt Nam. Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã nhận 

định: "Theo tôi, duy trì trọn vẹn, thậm chí tăng cường cách tổ chức cũ mà chúng ta đã 

thấy, là một điều tốt. Theo cách tổ chức này, mỗi làng xã là một nước cộng hòa thu 

nhỏ, độc lập trong giới hạn những quyền lợi địa phương. Đó là một tập thể được tổ 

chức rất chặt chẽ, có kỉ luật và có trách nhiệm đối với chính quyền cấp trên về các 

thành viên của nó mà chính quyền cấp trên có thể không biết đến, điều này tạo thuận 

lợi cho công việc của chính quyền"; "việc tổ chức làng xã bản xứ tạo thuận lợi cho 

việc duy trì trật tự và đảm bảo những công việc vì lợi ích xã hội mà chúng ta phải 

gánh vác, đồng thời còn giúp chúng ta giảm bớt khó khăn và chi phí cho việc thu thuế 

trực thu... Thay vì lập sổ thuế đến từng cá nhân, chúng ta chỉ cần ấn định mức thuế 

chung cho từng xã"1. Tuy nhiên, từ đầu thế kỉ XX, người Pháp bước đầu tìm cách can 

thiệp vào hệ thống tự quản ấy của làng. Với cuộc "Cải lương hương chính" được tiến 

hành từ Nam kỳ, Bắc kỳ, Trung kỳ chính quyền Pháp muốn tăng cường kiểm soát 

làng, gián tiếp chi phối hoạt động của chính quyền cơ sở, thông qua đó vừa xây dựng 

vừa củng cố được chỗ dựa xã hội vững chắc cho chính quyền thuộc địa ở nông thôn. 

 Nam kỳ được Pháp thực hiện chính sách cải lương sớm nhất. Bởi đây là vùng 

đất "thuộc địa" của Pháp. Đồng thời, một lí do quan trọng, đây là vùng đất mới của 

người Việt, các yếu tố văn hóa làng xã của người Việt ít nhiều mờ nhạt hơn vùng Bắc 

kỳ và Trung kỳ. Công cuộc cải lương hương chính của Pháp được tiến hành bắt đầu từ 

Nam kỳ vào các năm 1904, 1927, 1944; tiếp đến ở Bắc kỳ vào các năm 1921, 1927 và 

1941; và cuối cùng ở Trung kỳ vào năm 1942. Ở đây bài viết không bàn nhiều vào các 

vấn đề như khái niệm, quá trình cải lương hương chính mà chủ yếu nói tới những nội 

dung chính của cuộc cải lương. Nhìn chung, chính sách cải lương hương chính tuy 

được thực hiện vào các thời điểm khác nhau ở các địa phương và có nhiều lần điều 

chỉnh, nhưng qua quá trình nghiên cứu tư liệu có thể tổng kết một số điểm cốt lõi của 

chính sách này như sau. 

 1.1. Chính quyền Pháp nắm quyền kiểm soát và bổ dụng nhân sự đối với 

chính quyền cấp xã 

 Thông qua các văn bản cải lương của Pháp như Nghị định ngày 27/8/1904 của 

                                                 
1 PAUL DOMER, L'Indochine francaise (souvernirs), Paris 1905 (Trích theo Cục văn thư và Lưu trữ, 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Cải lương hương chính qua tài liệu và tư liệu lưu trữ, Nxb. Thông tin 

và truyền thông, Hà Nội, 2018, tr. 18. 
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Toàn quyền Đông Dương về tổ chức Hội đồng kì mục Nam kì; Quy định về tuyển 

dụng và bầu cử kỳ mục hàng tổng và hàng xã ở Bắc kì 1909 - 1935; Nghị định số 1949 

ngày 12-8-1921 của Thống sứ Bắc kỳ về việc Cải lương hương chính ở Bắc kì; Nghị 

định ngày 30-10-1927 của Toàn quyền Đông Dương quy định về thành phần và vai trò 

của Hội đồng kì mục trong làng xã bản xứ ở Nam kì.... Chúng ta nhận thấy, người 

Pháp chủ trương dùng chính quyền cấp Tỉnh của Pháp (viên chức người Pháp đứng 

đầu cấp Tỉnh - Công sứ (Bắc kỳ), chủ tỉnh (Nam kỳ) nắm quyền kiểm soát và bổ dụng 

nhân sự người Việt ở cấp xã. Điều này được thể hiện trước hết thông qua các quy định 

về cơ cấu tổ chức, thành viên, thẩm quyền cụ thể và hoạt động của bộ phận quyết nghị 

của cấp xã. Ví dụ, trong Nghị định ngày 27 tháng 8 năm 1904 của Toàn quyền Đông 

Dương về việc tổ chức Hội đồng kì mục Nam kỳ: 

"Điều 1: Làng xã bản xứ, đơn vị hành chính nền tảng của chính quyền bản xứ 

Nam kì đặt dưới sự quản lí của Hội đồng kì mục. Mỗi hội đồng phải gồm ít nhất các 

thành viên được liệt kê theo thứ bậc như sau: 

 Chủ tịch: hương cả 

 Phó chủ tịch: hương chủ 

 Các thành viên: hương sự, hương trưởng, hương chánh, hương giáo, hương 

quản, thủ bộ.... 

Điều 2: Danh sách đầy đủ về kì mục của mỗi xã sẽ được lưu và bổ sung thường 

xuyên tại đình làng và các văn phòng của chánh chủ tỉnh. 

Điều 7: Các đại kì mục có quyền hạn như sau: 

1. Hương cả giữ chức chánh hương hội; 

2. Hương chủ thay hương cả làm chánh hương hội trong trường hợp hương cả 

vắng mặt. 

3. Hương cả, hương chủ, hương sự và hương trưởng có quyền chỉ đạo đối với các 

kì mục khác, giám sát tiến độ công việc của những kì hào này theo lệ làng; hương  cả, 

hương chủ, hương sự và hương trưởng quản lí tài sản của xã, lập ngân sách xã, giám 

sát chi tiêu và đóng vai trò là thủ quỹ của xã..."1.  

  Ở Bắc kỳ, trong Nghị định năm 1921, Pháp đã quy định việc bãi bỏ Hội đồng kì 

mục truyền thống ở các làng mà thay vào đó là Hội đồng tộc biểu đóng vai trò quyết 

nghị ở cấp chính quyền này. Trong Nghị định quy định rõ việc thành lập Hội đồng tộc 

biểu, thể lệ bầu cử, quyền hạn của hội đồng, hoạt động của hội đồng... 

 Việc giám sát và can thiệp gián tiếp vào đội ngũ nhân sự trong chính quyền cấp 

                                                 
1 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Cải lương hương chính qua tài liệu và tư liệu 

lưu trữ, NXB. Thông tin và truyền thông, Hà Nội 2018, tr. 36, 37. 
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xã còn thể hiện ở việc quy định thủ tục, điều kiện ứng cử, bầu cử các thành viên trong 

hội đồng kì mục, hội đồng tộc biểu và bộ phận chấp hành ở cấp xã. Đặc biệt là với 

chức Lí trưởng, Phó lí. Trong chính sách của Pháp thời kì này, Lí trưởng, Xã trưởng có 

quyền tham gia vào bàn bạc và quyết nghị các vấn đề của làng (không chỉ dừng lại ở 

việc thực hiện chức năng chấp hành như cơ chế làng xã truyền thống). Bởi họ mong 

muốn thông qua nắm chắc bộ phận này mà can thiệp vào việc làng. Ví dụ: Nghị định 

ngày 25 tháng 6 năm 1922 của Thống sứ Bắc kì quy định điều kiện tuyển dụng và bầu 

cử kì mục hàng tổng và hàng xã:  

"Chương II - Lí trưởng, phần 1 - Bầu cử: 

Điều 7: Thông thường, lí trưởng được tuyển dụng thông qua bầu cử trong số 

những người bản xứ đáp ứng đủ các điều kiện sau ngoài những điều kiện quy định ở 

điều 42: 

 1. Ít nhất 25 tuổi, nhiều nhất 50 tuổi; 

 2. Có thanh danh tốt và luôn có thái độ chính trị không thể chê trách đối với 

chính quyền Pháp; 

 3. Có tài sản đủ để đảm bảo việc quản lí một phần tài sản làng xã; 

 4. Biết chữ quốc ngữ."1 

Điều 29:  quy định về "Cử tri tham gia bầu Lí trưởng",  

Điều 30: quy định rất chi tiết về trình tự, thủ tục bầu Lí trưởng 

 Chính quyền Pháp can thiệp vào nhân sự làng xã thông qua quyền quyết định 

cuối cùng và quyền nâng bậc, kỉ luật, thay thế, khen thưởng đối với các chức vụ trong 

bộ phận chấp hành của xã. Về cơ bản các chức vụ do cử tri bầu nhưng Công sứ tỉnh 

của Pháp sẽ là người ra quyết định cuối cùng. Trong Khoản 5, điều 30 Nghị định nói 

trên có quy định: "Kết thúc bầu cử, biên bản phiên bầu cử phải được lập và gửi ngay 

lên quan sở tại để quan sở tại cho ý kiến và gửi lên công sứ tỉnh trong thời hạn 5 ngày 

kể từ khi bỏ phiếu. Phiếu bầu đính kèm biên bản. Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực sau 

khi công sứ duyệt y"2... Tương tự việc kỉ luật, thay thế, khen thưởng... đều do Công sứ 

tỉnh của Pháp có quyền quyết định. 

1.2. Chính quyền Pháp giám sát và kiểm soát các hoạt động của chính quyền 

cơ sở thông qua quyền duyệt hương ước, sổ thu chi của xã.  

 Hương ước trong các làng không mới, đó được coi là "bộ luật của làng" từ xa 

xưa, là một biểu trưng cho tính tự trị của các làng. Người Pháp sớm nhận thức được 

vai trò của hương ước trong quản lí làng xã. Do vậy, trong quá trình cải lương hương 

chính, họ đã coi hương ước như một biện pháp, công cụ can thiệp vào làng. Pháp yêu cầu 

                                                 
1 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, trang 156 
2 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, trang 159 
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các làng đều phải lập hương ước mới theo mẫu chung quy định. Trước hết, Pháp tiến hành 

diện rộng ở Bắc kì. Về cơ bản mẫu một hương ước cải lương đều có các phần: 

 - Phần mở đầu: "Chủ ý cải lương" thống nhất nội dung: "Khoán ước của làng 

lưu truyền từ xưa hoặc chỉ khẩu truyền mà không có minh văn hoặc có minh văn mà 

không hợp thời thế. Bởi vậy, cần phải cải lương, suy xét hiện tình thời nay, so sánh 

khoán lệ thuở trước, điều nào hại thì đổi, điều nào lợi thì theo. Mục đích để làm cho 

gia tộc được thịnh giàu, dân làng có trật tự, sau sẽ theo trình độ tiến hóa mà cải bổ 

thêm"1 

 - Phần thứ nhất: "Chính trị" sẽ quy định về Tổ chức hội đồng tộc biểu; Quan kỉ; 

Sổ thu chi; Lí phó trưởng; Bổ sưu thuế; Sự kiện cáo; Canh trong làng; Canh ngoài 

đồng; Sự cấp cứu; Sự vệ sinh; Đường sá, cầu cống, đê điều; Sự vệ nông; Các của công; 

Xét gian  lậu; Sự giao thiệp; Sự giáo dục; Ngụ cư, tang kí. 

 - Phần thứ hai: "Nói về tục lệ trong làng" gồm: Sự tế tự; Các danh sắc; Sự khao 

vọng; Sự kính biếu; Thứ vị; Hộn sự; Tang sự; Điền thổ. 

 Trong đó, "Phần chính trị" mở đầu của các bản hương ước mới đều phải ghi: 

Việc chính trị trong làng phải theo nghị định và pháp luật hiện hành của chính phủ. Ví 

dụ: Trong Hương ước xã Cộng Thuế phủ Ứng Hòa, Phần thứ nhất - Chính trị, Tổ chức 

hương hội tộc biểu, Điều 2: Cách thức bầu hương hội xin tuân nghị định quan Thống 

sứ ngày 12 tháng 8 năm 19212. Như vậy, thông qua việc xây dựng thống nhất hương 

ước của các làng, chính quyền Pháp hy vọng luật hóa lệ làng, quản lí được các nước 

cộng hòa tự trị làng xã. 

 Mọi khoản thu chi của các làng xã đều do Hội đồng kì mục lập thành chương 

mục và trình lên chính quyền cấp trên phê duyệt theo đúng quy định về việc xây dựng 

"ngân sách" hàng xã. Trong Nghị định số 1950 ngày 12-8-1921 của Thống sứ Bắc kì 

quy định về Ngân sách các xã ở Bắc kì đã hướng tới kiểm soát tài chính của làng xã. 

Theo đó, Ngân sách xã sẽ do chánh hương hội dự toán với sự trợ giúp của thư kí và lí 

trưởng, sau đó trình lên quan huyện và quan huyện nhận xét trình lên công sứ. Sổ thu 

chi chỉ được thực hiện khi có sự thông qua của công sứ (Điều 2). Không được điều 

chỉnh ngân sách trong quá trình thực hiện nếu không có biểu quyết của Hội đồng tộc 

biểu và được công sứ thông qua3 (Điều 4). Ví dụ, điều 20 Hương ước thôn Trung, xã 

Cao Bộ, tổng Đồng Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông quy định: "Thường năm, 

cứ ngày mồng 1 tháng 1 tây, các tộc biểu hội đồng dự tính sang năm, thu những tiền 

gì, tiêu những việc gì, rồi làm thành sổ, cả hội đồng kí kết, trình quan sở tại kiểm xét, 

đệ tỉnh phúc duyệt, đến mồng 1 tháng Giêng tây mới thi hành"4. Trong các hồ sơ còn 

                                                 
1 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, trang 490 
2 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, trang 490 
3 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, trang 111,112 
4Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, trang 385 
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lưu trữ hiện nay về việc Cải lương hương chính của các làng Bắc bộ, chúng ta thấy 

được người Pháp kiểm duyệt khá chặt chẽ sổ thu chi của các làng. Như trong Hồ sơ 

Cải lương hương chính của làng Mễ Trì Hạ, tổng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, phủ 

Hoài Đức, tỉnh Hà Đông có: Sổ thu chi các năm 1919, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926. 

Sổ thu chi kê khai chi tiết các khoản dự thu và dự chi của làng. Khoản dự thu "tiền 

phải thu", "tiền thu tùy ý", "tiền thu bất thường"1. Các khoản dự chi thường gồm 3 

khoản chính và 1 khoản chi tiêu bất thường. Sổ thu chi được lập có chữ kí của Tổng 

đốc, Tri phủ trình Công sứ duyệt y2. 

 Thậm chí lĩnh vực "công điền công thổ" của làng xã, Pháp cũng từng bước 

muốn can thiệp khi quy định: quyền cho thuê, lĩnh canh hoặc nhượng bán tài sản đều 

do chính quyền cấp tỉnh hoặc cấp xứ quyết định. Điều 16 Nghị định ngày 30 -10-1927 

của Toàn quyền Đông Dương quy định thành phần và vai trò của Hội đồng kì mục 

trong làng xã bản xứ Nam kì: "Việc chuyển nhượng mọi loại hình đất đai trong làng 

chỉ được thực hiện khi Thống đốc cho phép và sau khi có báo cáo của quan cai trị - 

chủ tỉnh ghi rõ mục đích chuyển nhượng. Khế ước chuyển nhượng dưới hình thức thỏa 

thuận hay  bán đấu giá chỉ có hiệu lực sau khi thống đốc phê chuẩn"3. 

 Công cuộc cải lương hương chính của Pháp được tiến hành liên tục ở 3 kì trong 

suốt nửa đầu thế kỉ XX. Trong quá trình thực hiện, người Pháp có nhiều điều chỉnh 

nhằm đạt được mục đích của chính quyền thuộc địa. Trong quá trình ấy, không ít lần 

họ phải thừa nhận sự kém hiệu quả khi tiến hành cải lương ở cấp xã. Ví như công cuộc 

cải lương ở Nam kì từ năm 1904 được tiến hành cho đến năm 1927 khi đánh giá, Pháp 

đã phải thừa nhận: những quy định cải lương "không phù hợp với tập tục truyền thống 

trong làng chỉ dùng để đối phó nên chỉ là những văn bản chết mà thôi"4. Nhưng họ 

không dừng lại mà vẫn tiếp tục thậm chí mở rộng việc cải lương ra cả nước với những 

điều chỉnh nhất định trong các thời kì. Cho đến năm 1945, cuộc cải lương của Pháp cơ 

bản phải chấm dứt khi cách mạng tháng Tám thành công. 

2. Tiếp cận và đánh giá Cải lương hương chính của Pháp từ góc nhìn đa chiều 

 Trong giai đoạn trước đây, khi đánh giá về cuộc Cải lương hương chính, đại đa 

số các nhà sử học, luật học thường đứng từ mục đích nắm giữ, can thiệp vào làng của 

người Pháp làm xuất phát điểm để xem xét. Do vậy, chúng ta thấy được sau rất nhiều 

nỗ lực thì người Pháp vẫn không đạt được mục đích của mình, làng xã của người Việt 

                                                 
1 Theo Nghị định ngày 12-8-1921, các khoản phải thu gồm: tiền thu theo tập quán, tiền hoa lợi từ tư 

điển của xã, tiền cho thuê đất và ruộng, tiền lãi từ tô tức hoặc trái phiếu, lợi tức từ tiền gửi ngân hàng; 

Các khoản thu tùy ý gồm: thuế trâu bò ngựa, thuế thổ trạch, thuế phụ thu của các loại thuế trực thu với 

mức 10%...; Các khoản thu bất thường gồm: tiền trợ cấp, tiền bán công thổ, công điền của làng... 
2Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd,trang 85 
3 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd,trang 203 
4 Xuân Đàn, Thiết chế quản lí nông thôn ở Nam kỳ dưới tác động chính sách thực dân của Pháp, 

http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=f7fbf49c-1d40-497c-aec5-

40f1c8329864&groupId=13025, truy cập 26/11/2020 
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dường như vẫn là những "pháo đài xanh" với truyền thống tự trị tự quản. Không ít các 

nhà nghiên cứu đều cho rằng cuộc cải lương ở làng xã thất bại. Tác giả Vũ Quốc 

Thông cho rằng việc người Pháp đặt ra các hương ước mẫu nhằm thống nhất tục lệ là 

hoàn toàn thất bại vì dân các xã ở Bắc kì chỉ thừa nhận những tục lệ đã sẵn có, dù chỉ 

là những tục lệ truyền khẩu mà thôi, chứ không tuân theo các tục lệ mới ghi trong bản 

hương ước mẫu1. Thậm chí, bản thân người Pháp sau nhiều nỗ lực, nhiều điều chỉnh 

cuối cùng vẫn "cơ bản áp dụng lại những hình thức cũ theo tục lệ. Ngoài ra, chính 

quyền Pháp, do tôn trọng chính thể bảo hộ toàn diện đã khôi phục lại ở làng xã cuộc 

sống của làng mạc bản xứ với tư tưởng và truyền thống An Nam, với tính chất nhất 

quán, tự chủ, trách nhiệm và bản sắc của làng quê"2. Với việc xóa bỏ Hội đồng tộc 

biểu và chỉ duy trì Hội đồng kì mục theo đạo dụ năm 1941 "làng xã bản xứ cải lương 

sẽ trở về màu sắc truyền thống và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của một dân tộc vốn 

đã quen với chế độ phụ hệ kéo dài hàng ngàn năm, tất cả những nỗ lực nhằm thay đổi 

hoặc xóa bỏ thói quen đó đều sẽ là vô ích"3.  

 Những đánh giá nói trên không sai. Nhưng có lẽ điều này chưa đủ, chưa hoàn 

toàn khách quan và toàn diện. Trong xu hướng tiếp cận nhà nước và pháp luật từ góc 

nhìn đa chiều hiện nay, có lẽ chúng ta một lần nữa cần xem xét lại cuộc Cải lương 

hương chính của Pháp. Ở đây, tác giả bài viết không bàn sâu vào những hạn chế mà 

muốn tiếp cận một số quan điểm mới về những thành công, những tác động theo chiều 

hướng tích cực mà cuộc Cải lương hương chính của Pháp mang lại. 

 Thứ nhất, từ phương diện quản lí hành chính, Pháp đã ít nhiều thành công khi 

tiến hành "luật hóa lệ làng". Tiến hành xây dựng các hương ước cải lương ở làng xã, 

việc quy định mẫu hương ước chung cho các làng có những điểm "cứng nhắc" so với 

truyền thống nhưng ở phương diện quản lí hành chính vẫn có thể thấy sự tác động tích 

cực ở mức độ nào đó. Theo tác giả Đỗ Hoàng Anh trong lời dẫn cuốn "Cải lương 

hương chính qua tài liệu và tư liệu lưu trữ" của Nxb. Thông tin và truyền thông, 2018 

thì, "hương ước nào cũng phải ghi “Việc chính trị trong làng nhất nhất phải theo 

nghị định và pháp luật hiện hành của chính phủ”. Chính nhờ việc đưa “luật” vào 

thành “lệ làng” mà mọi người bắt buộc phải tuân theo"4. Có thể điều này xuất 

phát từ chủ ý sâu xa của người Pháp để thực hiện việc thâu tóm chính quyền cấp 

xã, thống nhất quản lí lệ làng, nhưng nhìn ngược lại, có thể thấy với việc đưa 

"luật" thành "lệ làng" được thực hiện liên tục, kiên trì trong suốt hàng chục năm 

                                                 
1 Vũ Quốc Thông, Pháp chế sử, Tủ sách Đại học, Sài Gòn 1972, tr.193-194. 
2 Bài viết cho Tạp chí Đông Dương (Revue Indochinoise) về vấn đề cải lương hương chính bản xứ 

theo đạo Dụ ngày 23-5-1941 dựa trên đề nghị của Thống sứ Bắc kì. Trích theo, Cục văn thư và Lưu 

trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, tr. 267. 
3 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd,tr. 268. 
4 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd,tr. 23. 
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người Pháp đã ít nhiều thành công trong việc dùng "pháp trị" ở làng, khiến cho lệ 

làng ngược lại dần phát triển theo xu hướng "luật hóa". 

 Cũng nhìn từ phương diện quản lí hành chính, có thể thấy cuộc Cải lương 

hương chính của Pháp ít nhiều đã đưa công việc của Hương đảng có trật tự, minh 

bạch và công bằng. Với việc quy định một cách minh bạch tiêu chuẩn, thể thức bầu, 

chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng vị trí trong bộ máy quản lí làng xã 

đã giúp việc thành lập và hoạt động của cơ quan quyết nghị và chấp hành làng xã rõ 

ràng, minh bạch. Đặc biệt việc chính quyền Pháp quy định và quản lí chặt chẽ sổ thu 

chi khiến cho tài chính của làng minh bạch hóa, ít nhiều đã hạn chế "nạn cường hào" 

vốn rất "trầm trọng" trong các làng Việt từ thời phong kiến. Tác giả rất đồng tình với ý 

kiến của  PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn khi cho rằng "ít nhiều người Pháp đã đạt được 

mục đích họ đặt ra là thông qua cải lương hương chính khi đưa công việc của Hương 

đảng có trật tự, minh bạch và công bằng, tránh khỏi nhũng lạm, xa xỉ trong các khoản 

chi tiêu. Điều này có lợi cho thực dân Pháp"1. Điều đó có nghĩa rằng đây cũng là một 

thành công của Pháp trong cuộc Cải lương hương chính.  

 Thứ hai, dưới khía cạnh đào tạo, đổi mới nhân sự Pháp đã thành công 

trong việc "tây hóa" bộ phận chức dịch làng xã. Một trong những mục đích và 

biện pháp của chính quyền Pháp khi thực hiện Cải lương là thông qua việc "thay 

máu" đội ngũ nhân sự mà kiểm soát làng xã. Do vậy, họ từng bước trí thức Tây 

hóa đội ngũ quản lí chính quyền cấp xã khi đưa ra các tiêu chuẩn ứng cử các 

chức vụ trong bộ máy cai trị cấp xã. Theo điều 9, Nghị định năm 1927 của Thống 

sứ Bắc kì về tổ chức Hội đồng kì mục ở Bắc kì, thì "chỉ những người có tên trong 

sổ đinh của làng, đủ 30 tuổi trở lên và thuộc một trong những trường hợp ghi 

dưới đây mới được bầu vào hội đồng kì mục: 1. Có bằng nhất trường, nhị trường, 

khóa sinh, ấm sinh...2. Có một trong những bằng cấp sau: bằng sơ đẳng, bằng sư 

phạm tiểu học và cao hơn, bằng sư phạm trung cấp hoặc cao cấp theo chế độ 

khoa cử Pháp; bằng tiểu học, bằng tú tài Pháp - Việt và cao hơn, bằng sư phạm 

cao cấp và cao hơn theo chế độ khoa cử Pháp - Việt..."2. Cùng với việc đặt ra tiêu 

chuẩn bầu đội ngũ quản lí trong chính quyền làng xã, người Pháp đã đẩy mạnh 

việc đào tạo nhân sự "tân học" làm hậu thuẫn cho chính quyền thực dân. Ví như 

khoảng năm 1915, Pháp đặt ra trường kỳ mục ở huyện Đan Phượng “chỉ chuyên dạy 

cho biết những điều phổ thông, thế mà về việc cải lương phong tục rất có công hiệu, là 

vì dạy được những hạng tân kỳ mục đã có ít nhiều tri thức thông thường, rồi hợp với 

những bọn cựu kỳ mục mà làm, tự nhiên là có kết quả hay, không có sự gì ngăn trở 

                                                 
1 Nguyễn Minh Tuấn, Cải lương hương chính thời chế độ thuộc địa của Pháp ở Việt Nam,  Hội thảo 

khoa học "Pháp luật Pháp và Việt Nam - truyền thống và hiện đại", Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016, trang 110. 
2 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, trang 209-210, 
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cả”1, lại mở trường thư ký các làng nằm cách tỉnh lỵ Hà Đông vài km. Đặc biệt, từ 

năm 1926 người Pháp coi việc cải lương học chính trong làng xã là một nhiệm vụ 

trong cuộc Cải lương hương chính. Từ đó, các trường học làng xã được Pháp xây 

dựng, mở rộng. Theo Thông tư ngày 10-4-1941 của Thống sứ Bắc kì thì sau khi áp 

dụng các nghị định năm 1926, số lượng trường làng xã đã nhiều hơn số lượng trường 

công. Số lượng trường đã tăng lên đến 1600 và con số học sinh đạt 72000... Giáo viên 

được tuyển chọn trong số những người có bằng tiểu học Đông Dương, và được trả 

lương như đối với hương sư2.  

 Nhìn một cách khách quan, việc vừa kết hợp đào tạo vừa tìm cách đưa đội ngũ 

trí thức mới vào bộ máy cai trị làng xã là một thành công của Pháp trong công cuộc cải 

lương hương chính. Dù có những khó khăn và phản ứng từ các làng xã, nhưng kết quả 

của quá trình ấy chính là thực dân Pháp đã thành công trong việc can thiệp vào các 

làng xã thông qua việc “viên chức hoá” các chức dịch, kì hào, kiểm soát về nhân sự, 

tài chính, đưa các thành phần gắn bó với chế độ thực dân vào chính quyền. 

 Thứ ba, từ góc độ dân chủ hóa làng xã, cải lương hương chính đã từng bước 

phá vỡ truyền thống cố cựu "chiếu trên" trong làng, mở rộng cơ hội tham gia vào bộ 

máy làng xã của cử tri. Nét đặc trưng của cuộc cải lương hương chính là thái độ gần 

như phớt lờ mọi tục lệ cũ trong việc bầu cử những người đứng đầu bộ máy quản lí làng 

xã của chính quyền Pháp khi thành lập Hội đồng tộc biểu thay thế cho Hội đồng kì 

mục. "Hội đồng tộc biểu ra đời thì đồng thời một thể chế mới - thể chế tuyển cử ra đời 

thay thế thể chế kỳ mục đương nhiên cổ truyền"3. Theo quy định về bầu cử và ứng cử 

vào Hội đồng tộc biểu về cơ bản, nó đã mở rộng cơ hội cho người dân hàng xã. Mặc 

dù nó vấp phải sự chống đối quyết liệt của Hội đồng kì mục truyền thống, mặc dù cơ 

hội cho những người dân thường là rất ít và hiệu quả chưa thực sự như Pháp mong 

muốn khi họ phải thừa nhận: "Các viên hào lí cũ phần nhiều xa rời cuộc cải lương 

hương chính... Hội đồng được bầu ra thường đối lập với các ông Tiên chỉ, Thứ chỉ, họ 

lặng lẽ hoặc công nhiên chống đối lại cuộc cải cách, gây trở ngại cho việc thực hiện sự 

phát triển bình thường..."4 nhưng cơ chế này đã từng bước phá vỡ chế độ "trọng lão", 

"trọng tước" truyền thống vốn ăn sâu bám rễ cả ngàn đời trong làng. Hội đồng tộc biểu 

ra đời cùng với cơ chế tuyển cử đã thủ tiêu địa vị, uy quyền, lợi lộc có từ lâu đời của 

Hội đồng kì mục. Mặc dù cuối cùng người Pháp phải tái thiết lập lại Hội đồng kì mục, 

nhưng thành phần,cơ chế tuyển cử, ứng cử, hoạt động của Hội đồng kì mục sau cuộc 

                                                 
1 Viện sử học, Nông dân và nông thôn Việt Nam thời cận đại, NXB Khoa học xã hội, Hà nội, 1990, 

trang 227. 
2 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd,trang 270 
3 Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc, Kinh nghiệm tổ chức quản lí nông thôn Việt Nam trong lịch 

sử, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, trang 332 
4 Nguyễn Duy Bính, Bùi Thị Huệ, Bộ máy quản lí làng xã tỉnh Bắc Ninh thời kì 1921 - 1927 qua 

hương ước cải lương, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1/2017, trang 44 
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Cải lương hương chính đã có nhiều thay đổi lớn so với truyền thống. Điều này xét ở cả 

phía Pháp hay với làng Việt đều có tác động tích cực nhất định. 

 Thứ tư, nhìn từ hướng ngược lại, xuất phát từ bản thân làng Việt, có thể thấy 

việc cải lương phần nào xuất phát từ chính nhu cầu nội sinh của cộng đồng cư dân 

làng xã.  Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta coi cải lương hương chính chỉ là hoạt động một 

chiều diễn ra với sự chỉ đạo của chính quyền thực dân. Bởi theo quy luật khách quan, 

thiết chế quản lý nông thôn ở Việt Nam vốn được hình thành và phát triển lâu đời bắt 

nguồn từ nền kinh tế tiểu nông tự cung tự cấp chắc chắn sẽ không thể giữ nguyên mãi 

mãi, nó sẽ phải thay đổi trong sự tác động của chính sách thực dân và trong sự tự vận 

động làm biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội ở Việt Nam thời Pháp thuộc. Hương ước cải 

lương là một sản phẩm ra đời trong cuộc Cải lương hương chính. Theo tôi thì một yếu 

tố quan trọng khác có ảnh hưởng lớn trong sự ra đời của những hương ước này là 

chính các cộng đồng. Dẫu biết rằng, những hương ước với tinh thần đổi mới tồn tại 

được đều phải có sự ủng hộ, tán thành của chính quyền bên trên, song việc một người 

đứng đầu kỳ mục của làng ấp ủ trăn trở với vấn đề cải lương hương tục “mấy lần lập 

điều lệ, sửa đi đổi lại” ở làng Bộ La (Thái Bình), chẳng hạn, vẫn cho thấy phần nào đó 

nhận thức về nhu cầu cải lương hương tục của chính cộng đồng. Chắc hẳn, trước thực 

trạng biến đổi kinh tế - xã hội ở một nước thuộc địa, có một nhu cầu thay đổi các quy 

ước của cộng đồng làng xã ở những mức độ và phạm vi khác nhau vào những năm đầu 

thế kỷ XX. Nhu cầu ấy có thể bắt đầu từ những quan cai trị, những người đứng đầu 

làng xã, hoặc từ những trí thức tân học là thành viên hoặc có liên hệ mật thiết với cộng 

đồng đó, song nó thể hiện nhu cầu cải lương tự thân từ bên dưới/trong cộng đồng. Ở 

mức độ nhất định, đó đây có một sự gặp gỡ giữa nhu cầu cải lương tự thân của làng xã 

với nhu cầu kiểm soát của chính quyền thuộc địa. Nếu theo các Nghị định của chính 

quyền Pháp về cải lương hương chính thì người Pháp chủ yếu yêu cầu tiến hành cải 

lương trên 2 mục là "Hội đồng" và "Sổ thu chi". Nhưng thực thế, theo thống kê các 

bản Hương ước mới thì hai vấn đề này chỉ được non nửa các bản Hương ước quan tâm 

(Lập hội đồng 33 % văn bản, Sổ thu chi 44% văn bản cải lương đề cập). Trong khi đó 

các mục như "Khao vọng", "Cưới hỏi", "Tang ma" là những phần phụ được nói thoáng 

qua trong phần Phụ đính của Nghị định thì lại trở thành phần chính trong các bản 

hương ước mới của các làng xã (Khao vọng 60 %, Cưới hỏi 56%, Tang ma 72%1). 

Điều đó có thể thấy, bản thân người dân cũng nhận thức và có nhu cầu tự cải lương với 

những tập quán trong làng với tinh thần chủ yếu là giảm, bỏ hẳn chi phí cỗ bàn, hoặc 

nộp tiền để chi dùng cho việc công thay thế cho làm cỗ. Nếu biết tệ cỗ bàn trong làng 

làm khổ dân nghèo trong làng bao đời thì sẽ thấy việc cải lương những lệ tục này có ý 

nghĩa với dân rất lớn. Chú trọng cải tiến những tệ cỗ bàn là quan tâm đến vấn đề "thiết 

                                                 
1 Theo Đào Phương Chi, Bước đầu tìm hiểu về Cải lương hương tục thí điểm ở Bắc kì qua một số văn 

bản tục lệ bằng chữ Nôm, Tạp chí Hán Nôm, số 1/2013, trang 59 
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thân" của dân hàng xã, nó làm thay đổi cuộc sống của dân, giúp họ có thể cởi bỏ được 

mối lo lắng triền miên về những món tiền "nợ miệng" mà vẫn có thể sống bình yên tại 

nơi chôn rau cắt rốn của mình. 

3. Một số giá trị của Cuộc cải lương hương chính với hoạt động xây dựng, 

quản lí chính quyền cơ sở hiện nay 

 Hiện nay, trong chủ trương cải cách bộ máy hành chính cấp xã, Đảng và Nhà 

nước đang hướng tới xây dựng mô hình chính quyền tự quản, phát huy dân chủ ở cơ 

sở. Vấn đề đặt ra, cần xây dựng được một chính quyền cơ sở vừa đại diện cho nhà 

nước, nhân danh nhà nước thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương, vừa mềm dẻo, 

linh hoạt để đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi đa dạng của mỗi người dân sao cho vừa 

đúng pháp luật vừa phù hợp với truyền thống và điều kiện của mỗi người dân, mỗi địa 

phương. "Trân trọng quá khứ", "học tập từ quá khứ", nếu chúng ta biết "đãi cát tìm 

vàng" thì từ trong những lớp trầm tích lắng đọng của lịch sử sẽ tìm thấy những bài 

học, kinh nghiệm có giá trị để xây dựng tương lai. Cuộc cải lương hương chính nửa 

đầu thế kỉ XX của Pháp dưới góc nhìn khác nhau có thất bại, có thành công. Từ những 

thành công và thất bại ấy chúng ta có thể tìm được các giá trị có ích cho hoạt động xây 

dựng, quản lí chính quyền cơ sở ở Việt Nam hiện nay.  

 Một là, trong tổ chức và quản lí chính quyền cơ sở cần kết hợp hài hòa giữa 

yếu tố tự quản truyền thống với vai trò quản lí của nhà nước. Làng xã Việt Nam dù ở 

thời kỳ nào, qua nhiều biến động lịch sử vẫn là một thực thể bền vững. Khi nào chúng 

ta có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề làng xã thì khi đó xã hội có sự ổn định và phát 

triển. Một điều đáng chú ý trong Cuộc cải lương hương chính của Pháp là phương 

pháp tiến hành. Mặc dù người Pháp mong muốn can thiệp, thâu tóm làng, thay đổi 

chính quyền làng xã theo hướng có lợi cho họ nhưng không có nghĩa người Pháp can 

thiệp thô bạo vào chính quyền cơ sở của người Việt. Trên thực tế, họ vẫn tôn trọng 

tính tự trị tự quản của làng xã, chưa từng muốn phá vỡ "cấu trúc bên trong" mà họ vốn 

cho rằng "vô cùng hoàn hảo" của các làng. Cho dù chính quyền Pháp có quyền phê 

duyệt những chức vụ đứng đầu, chịu trách nhiệm chính trong hệ thống chính quyền 

làng xã nhưng chưa bao giờ họ chọn thay làng. Tất cả các chức vụ trong bộ máy chính 

quyền ấy dù là cơ quan quyết nghị hay chấp hành (Hội đồng kì mục, Hội đồng tộc 

biểu, Lý trưởng, Phó lí...) đều do làng bầu. Khi tiến hành cải lương hương chính, chính 

quyền Pháp đã cử viên chức người Pháp đứng đầu tỉnh nắm quyền giám sát, kiểm soát 

và lựa chọn nhân sự cấp xã. Cải lương hương chính không làm mất đi tính tự quản của 

làng xã, thực tế Lý trưởng và Hội đồng kỳ mục vẫn có quyền quyết định việc làng xã 

theo quy định. Đó là một phương thức can thiệp vào làng xã rất "tỉnh táo" của chính 

quyền thuộc địa. Đây là lí do khiến cho họ không vấp phải sự phản đối quyết liệt trong 

các làng mà các chính sách cải cách của họ vẫn cứ "ngấm dần" vào làng dù diễn ra 

chậm. 
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 Có thể thời điểm ấy vì nhiều lí do chủ quan và khách quan mà hiệu quả chưa 

thực sự như mọng đợi của người Pháp nhưng rõ ràng đó là một phương pháp quản lí 

chính quyền cơ sở phù hợp. Nó vừa khai thác thế mạnh của chế độ tự trị tự quản vừa 

quản lý làng xã. Hiện nay, trong xu hướng đổi mới phát huy dân chủ chính quyền cơ 

sở có lẽ chúng ta nên xem xét lại phương thức quản lí chính quyền cấp xã, nên trả về 

đúng bản chất quyền tự quản của làng xã dù hiện nay cấp chính quyền cơ sở ấy có 

nhiều biến đổi. Nhà nước chỉ nên thực hiện vai trò quản lí một cách vĩ mô với cấp 

chính quyền này mà thôi. Một lần nữa, tác giả rất đồng tình với ý kiến của PGS.TS 

Nguyễn Minh Tuấn khi cho rằng: Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Trên thực tế không thể và cũng không cần thiết phải nhà nước hóa mọi quan hệ xã hội, 

đặc biệt là những quan hệ điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên của các cộng 

đồng dân cư ở các cơ sở. Do vậy, chúng ta cần phải phân biệt và phân định ranh giới 

giữa tự quản làng xã và quản lí nhà nước ở cấp chính quyền này1. 

 Hai là, cần cân nhắc việc xóa bỏ Hội đồng nhân dân ở cấp xã. Mặc dù cơ cấu 

làng và xã ngày nay so với thời trung, cận đại có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, về cơ bản 

những yếu tố văn hóa chính trị truyền thống ở cấp chính quyền cơ sở còn rất đậm nét. 

Trong thời kỳ Cải lương hương chính, một trong những cải cách mạnh mẽ của Pháp ở 

Bắc kỳ là xóa bỏ Hội đồng kỳ mục - Cơ quan đại diện của làng xã và thay vào đó là 

Hội đồng tộc biểu. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự "nóng vội" của người Pháp 

khiến cho họ vấp phải sự chống đối từ làng và kết quả là người Pháp sau 6 năm đã 

phải lập lại Hội đồng kì mục ở các làng bên cạnh Hội đồng tộc biểu với chức năng mới 

"là kiểm duyệt hành vi của ban hương hội..."2, và rồi đến năm 1941 họ lại "xóa bỏ Hội 

đồng tộc biểu hàng xã. Chỉ giữ lại Hội đồng kì muc và giao cho Hội đồng kì mục các 

quyền hạn của Hội đồng tộc biểu trước đây"3. Như vậy, có thể thấy "Hội đồng kì mục" 

với tư cách là cơ quan quyết nghị, giám sát truyền thống trong làng xã. Nó mang tính 

đại diện cộng đồng rất cao và góp phần quan trọng trong hoạt động tự quản ở chính 

quyền cơ sở.  

 Hiện nay, Hội đồng nhân dân cấp xã, phường được thành lập theo Hiến pháp 

2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi 2019). Đây là cơ quan 

quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 

của nhân dân. HĐND có vai trò trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa 

phương và giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương. Trong chương 

trình cải cách bộ máy hành chính, Nhà nước ta đã và đang thí điểm việc xóa bỏ Hội 

đồng nhân dân cấp phường ở một số địa phương như Đà Nẵng,Thành phố Hồ Chí 

Minh và sắp tới là Hà Nội. Nhiều nhà quản lí, nhà khoa học cho rằng "UBND các 

                                                 
1 Nguyễn Minh Tuấn, sđd trang 215 
2 Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd, trang 212 
3  Cục văn thư và Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Sđd,  trang 265 
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quận, huyện, phường không có HĐND hoạt động ổn định, quyền làm chủ của nhân dân 

vẫn được phát huy. Hiệu quả thể hiện rõ nhất là việc giảm biên chế và bộ máy trung 

gian, giảm chi phí hành chính"1. Tiến sĩ Nguyễn Huyền Hạnh - phó viện trưởng Viện 

Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) - cũng cho rằng, hiện nay tổ chức bộ máy chính 

quyền đô thị vẫn còn nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối dẫn đến phân tán quyền lực và 

nguồn lực."UBND các quận, phường, trong khi có vai trò là cơ quan chấp hành của 

HĐND cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, nhưng do tính hình 

thức của HĐND nên việc UBND chấp hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của 

HĐND cũng mang tính hình thức"2. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: "Thực tế thời 

gian quan, HĐND các địa phương đã phát huy được vai trò cơ quan quyền lực của địa 

phương"3. Chủ trương này của Đảng và Nhà nước đang thí điểm áp dụng với mô hình 

chính quyền đô thị, các thành phố trực thuộc trung ương. Còn tại ở các địa phương thuộc 

các tỉnh thì chưa thực hiện. Theo ý kiến chủ quan của tác giả, có thể việc bỏ Hội đồng 

nhân dân cấp phường ở các đô thị thì phù hợp bởi tính cố kết, cộng đồng của khối cư 

dân trong các đô thị lớn ít nhiều lỏng lẻo hơn so với các địa phương khác nhất là ở các 

vùng nông thôn. Còn ở phần lớn các địa phương, các xã được xác lập trên cơ sở các làng 

truyền thống. Ở đó "văn hóa làng xã" vẫn còn rất đậm nét. Có thể trong cơ cấu tổ chức, 

quản lí chính quyền cơ sở hiện nay có nhiều thay đổi so với truyền thống, không còn 

"Hội đồng kì mục", cũng không còn "nhất làng nhất xã" nhưng rõ ràng văn hóa quản lí 

truyền thống của làng vẫn lưu dấu ấn rất rõ. Hội đồng nhân dân xã dường như đảm 

nhiệm vai trò của Hội đồng kì mục làng xã khi xưa. Bài học của người Pháp khi xóa bỏ 

Hội đồng kì mục đưa tới sự phản đối của dân làng, để rồi lại phải tái lập lại nó thì mới 

có thể phát huy hiệu quả hoạt động quản lý của chính quyền cơ sở trong cuộc Cải lương 

hương chính là điều đáng để chúng ta suy ngẫm trong chủ trương thí điểm tiến tới xóa 

bỏ Hội đồng nhân dân ở cấp chính quyền cơ sở hiện nay. 

 Ba là, cần hiểu đúng và vận dụng đúng khi sử dụng hương ước trong quản lí 

chính quyền và phát huy dân chủ cơ sở. Hiện nay, trong xu hướng trở lại của hương ước, 

Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và sử dụng hương ước trong quản 

lí và phát huy dân chủ ở nông thôn. Quyết định 22/2018//QĐ-TTg của Chính phủ về 

Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đã nêu rõ mục đích: "Phát huy vai trò tự quản 

của cộng đồng cư dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục tập 

                                                 
1 https://tuoitre.vn/bo-hoi-dong-nhan-dan-hai-cap-bo-may-van-chay-tot-20191012083114799.htm, 

truy cập 25/11/2020 
2 https://tuoitre.vn/bo-hoi-dong-nhan-dan-hai-cap-bo-may-van-chay-tot-20191012083114799.htm, 

truy cập 25/11/2020 
3 https://tuoitre.vn/bo-hoi-dong-nhan-dan-hai-cap-bo-may-van-chay-tot-20191012083114799.htm, 

truy cập 25/11/2020 
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quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng cư dân"1. Ý nghĩa của việc 

xây dựng, ban hành hương ước, quy ước ngoài những tác dụng đã nêu trên còn góp 

phần làm cho bộ máy nhà nước gọn nhẹ, năng động hiệu quả hơn, chi phí cho bộ máy 

nhà nước cũng tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thực sự khi sử dụng 

hương ước trong quản lí, phát huy dân chủ cơ sở cần hiểu đúng về hương ước. 

 Bài học của người Pháp khi xây dựng các bản hương ước mới trong quá trình 

Cải lương hương chính đã nhắc nhở chúng ta rằng hương ước và pháp luật có quan hệ 

mật thiết, hương ước hỗ trợ luật nhưng hương ước không phải là luật. Khi chính quyền 

thuộc địa mong muốn đưa luật hóa lệ làng bằng cách ban hành các bản hương ước mẫu 

thì họ đã thất bại. Chính người Pháp phải thừa nhận rằng đó chỉ là "hương ước trên 

giấy tờ" chứ không đi vào đời sống. Họ thất bại bởi họ chưa hiểu đúng bản chất của lệ 

làng được "văn bản hóa thành hương ước". Đó là những quy định, quy tắc được hình 

thành một cách tự thân, xuất phát từ chính nhu cầu của người dân trong làng cho nên 

được dân chấp nhận, tự nguyện thực thi từ đời này sang đời khác. Điều đó khiến cho 

hương ước phát huy được vai trò của nó trong hoạt động tự quản của làng. Bài học của 

Pháp thời cận đại có lẽ là điều chúng ta cần học hỏi khi xây dựng hương ước mới ở các 

vùng nông thôn hiện nay. Khi hiểu đúng rằng "Hương ước, quy ước là văn bản quy 

định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và 

thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân 

cư"2 thì không nên đồng nhất hương ước với luật pháp của nhà nước. Nhà nước có thể 

quản lí để đảm bảo hương ước không trái pháp luật chứ không nên "luật hóa hương 

ước". Nhiều địa phương hiện nay đang tiến hành xây dựng những hương ước, quy chế 

mẫu. Dường như chúng ta đang mắc lại sai lầm của chính người Pháp cách đây gần 1 

thế kỉ. Bởi vậy, cần hiểu đúng bản chất của hương nước thì chúng ta mới xây dựng 

được các hương ước thực sự, và chỉ khi có những hương ước thực sự thì mới có thể 

phát huy vai trò của nó trong hoạt động tự quản, phát huy dân chủ ở cơ sở đúng như 

mục đích của nhà nước khi ban hành Nghị quyết về Xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước. 

 Kết luận: Có thể thấy, xuất phát điểm của Cuộc cải lương hương chính là nhằm 

mục đích kiểm soát làng xã, biến làng xã trở thành hậu thuẫn cho công cuộc cai trị thực 

dân của Pháp. Tuy nhiên, với cái nhìn đa chiều chúng ta thấy được cả thất bại và thành 

công của chính quyền Pháp trong và sau Cải lương hương chính. Có thể xuất phát từ 

nhiều lí do, đặc biệt người Pháp tiến hành cải lương với tư cách là chính quyền cai trị, 

lại trong bối cảnh trình độ dân trí của làng Việt đầu thế kỉ XX còn rất hạn chế khiến cho 

tác động của cuộc cải cách ấy chưa thực sự như mong muốn của chính quyền thực dân, 

                                                 
1 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-22-2018-QD-TTg-xay-dung-

thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-355068.aspx, truy cập 26/11/2020 
2 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-22-2018-QD-TTg-xay-dung-

thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-355068.aspx, truy cập 26/11/2020 
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nhiều yếu tố tiến bộ của nền chính trị, pháp lý phương Tây chưa tiệm cận được đến 

những người nông dân hàng xã. Nhưng rõ ràng, Cuộc cải lương của Pháp dù với mục 

đích chủ quan hay tác động ngoài mong muốn của Pháp cũng lưu dấu ấn nhất định, góp 

phần vào quá trình chuyển mình trong hoạt động quản lí chính quyền làng xã Việt Nam 

thời cận hiện đại. Trong xu hướng khoa học chính trị - pháp lí hiện đại, tiếp cận các vấn 

đề nhà nước và pháp luật từ nhiều khía cạnh, việc đánh giá lại Cuộc cải lương hương 

chính thời thuộc địa là thực sự cần thiết. Có như vậy chúng ta mới trả đúng vị trí của 

cuộc Cải lương hương chính trong tiến trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. 

Đồng thời thấy được những giá trị tinh hoa trong văn hóa chính trị pháp lý truyền thống 

của dân tộc./. 
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NHẬN DIỆN SỰ ĐỘC LẬP CỦA TÒA ÁN 

PGS.TS. Đỗ Minh Khôi 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh  

ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền 

Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt: Độc lập của tòa án được coi là giá trị và chuẩn mực phổ quát trên toàn 

cầu, là một trong những chuẩn mực quan trọng bậc nhất của nhà nước pháp quyền. Sự 

độc lập của tòa án cũng đồng thời là một yếu tố quyết định việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của tòa án. Ở Việt Nam nhận thức và pháp định về sự độc lập của tòa án có 

ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Về mặt thực tiễn, những sự kiện gần đây có liên quan đến hoạt động của hệ thống Tòa 

án Nhân dân đã thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Với bối cảnh đó, bài viết này 

hệ thống và đánh giá những quan điểm, lý thuyết hiện đại về độc lập của tòa án, cung 

cấp một góc nhìn trong quá trình đổi mới tòa án ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Tòa án, Độc lập, Trung lập 

“Đạo luật là quan tòa câm, quan tòa là đạo luật biết nói” (Marcus Tullius Cicero)  

“Tất cả quyền của công dân được ghi nhận và bảo vệ bằng hiến pháp sẽ vô 

nghĩa, là một thứ bong bóng trừ phi nó được đảm bảo bởi tư pháp độc lập và có đạo 

đức” (Andrew Jackson) 

1. Tòa án và tư pháp 

Tòa án có thể hiểu với nhiều cách khác nhau. Nó có thể là trụ sở hay tòa nhà 

(Courthouse) là nơi diễn ra các phiên xét xử.1 Ví dụ ở Anh, về mặt lịch sử, ban đầu tòa 

án là thuật ngữ dùng để chỉ cung điện của vua chúa, nơi mà ở đó diễn ra sự phát xét.2 

Phổ biến nhất, tòa án được tiếp cận dưới góc độ là một cơ quan trong bộ máy nhà nước 

và như vậy tòa án không thể tách rời khái niệm tư pháp. Tư pháp được hiểu là một 

nhánh quyền lực của nhà nước - quyền tư pháp (Judicial power) là quyền trừng trị tội 

phạm và phân xử tranh chấp.3 Theo Black Law, quyền tư pháp là quyền của tòa án để 

ban hành quyết định ràng buộc các bên về bất kỳ vấn đề nào được đưa ra trước tòa;4 là 

quyền giải thích và áp dụng pháp luật khi có tranh chấp phát sinh.5 Tư pháp 

(Judiciary) cũng có thể được hiểu là nhánh cơ quan trong bộ máy nhà nước mà trọng 

tâm là hệ thống tòa án, thành viên là các thẩm phán có trách nhiệm giải thích pháp luật 

                                                 
1 P.H. Collin (2004) Dictionary of Politics and Governmen, Bloomsbury, trang 60. 
2 Roger Scruton (2007) The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, Palgrave, trang 149. 
3 Montesquyeu (2010), Tinh thần pháp luật, Hoàng Tham Đạm dịch, Nxb. Đà Nẵng, trang 102.  
4 Black's Law Dictionary (2004) trang 2494. 
5 Black's Law Dictionary (2004) trang 2478. 

https://www.azquotes.com/author/19724-Andrew_Jackson
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và áp dụng vào từng vụ việc cụ thể.1 Về thành phần, tòa án bao gồm thẩm phán, quan 

tòa, phán quan… là chức vụ thực hiện công việc xét xử và giải quyết tranh chấp2 hoặc 

thẩm phán là một loại quan chức được bổ nhiệm hoặc bầu để xem xét và quyết định 

các vấn đề pháp lý tại tòa án.3  

Về lịch sử, thẩm phán hình thành rất sớm ở phương Tây cổ đại. Trong nhà nước 

La Mã, nó được gọi là Praetor và Diskastai ở Hylạp cổ đại4 các thẩm phán này được 

chọn ngẫu nhiên và luân phiên từ những công dân trên 30 tuổi trong từng bộ lạc 

(Athen) và đại hội bình dân (Roma) để đảm nhiệm công việc xét xử.5 Trong thời kỳ 

trung cổ Tây Âu, dù sự tồn tại của nền quân chủ chuyên chế là phổ biến nhưng tòa án 

vẫn có vai trò kiểm soát quyền lực của nhà vua ở mức độ nhất định và đặc biệt, tòa án 

ở Anh có mức độ độc lập rất cao bởi truyền thống Thông luật (Common law).6 

Bồi thẩm hay hội thẩm (Jury, Lay magistrate, Lay judge) là một nhóm người 

được lựa chọn theo quy định pháp luật và có chức năng quyết định các vấn đề về sự 

kiện trong phiên tòa7 và có vai trò quyết định bằng phiếu kín để quyết định ai đó có tội 

hay không có tội, dựa trên những bằng chứng trước tòa.8 Phiên tòa xét xử có bồi thẩm 

đoàn bắt đầu từ thời kỳ chinh phục của người Norman và trở thành tập quán trong triều 

đại của Henry II vào cuối thế kỷ thứ mười hai. Nó được coi là một đặc điểm chính của 

nền công lý Anh, rằng tội lỗi của những người bị buộc tội hình sự nên được xác định 

bởi các cư dân trong cùng cộng đồng và xét xử bởi bồi thẩm đoàn và vì vậy giúp đưa 

luật pháp đến gần với dân hơn.9 

Sức mạnh và sự độc lập, trung lập của tòa án dựa trên niềm tin của công chúng vì 

“Niềm tin của công chúng là tài sản quý giá nhất của ngành tư pháp. Đây cũng là một 

trong những nền tảng giá trị quan trọng nhất của quốc gia”. Những yếu tố cơ bản 

nhất tạo niềm tin vào tòa án là: (1) cảm nhận được hiệu lực của công lý hay nói cách 

khác, công lý không chỉ được thực thi mà phải thấy được, quan sát được sự thực thi 

công lý đó (not only be done but also seen to be done) đương nhiên là có những ngoại 

lệ vì không phải vụ việc nào cũng có thể công khai để công chúng tiếp cận được; (2) 

                                                 
1 Duncan Watts (2007) A Glossary of UK Government and Politics, Edinburgh University, trang 132. 
2 P.H. Collin (2004) Dictionary Of Politics And Governmen, Bloomsbury, trang 128. 
3 Bryan A. Garner (2009), trang 916. 
4 Thuật ngữ này chỉ một loại chức vụ mà thực hiện vai trò như hội thẩm và thẩm phán hiện đại, 

Adriaan Lanni (2006) Law and Justice in the Courts of Classical Athens, Cambridge University Press, 

trang 38. 
5 Bruno Aguilera-Barchet (2015) A History of Western Public Law Between Nation and State, 

Springer, trang 18, 25, 42- 46; Adriaan Lanni (2006) trang 38. 
6 Bruno Aguilera-Barchet (2015) trang 238 -240. 
7 Bryan A. Garner (2009), trang 934; L. B. Curzon, P. Richards (2007), Longman Dictionary Of Law, 

Pearson Education, trang 342. 
8 P.H. Collin (2004)  trang 129; L. B. Curzon, P. Richards (2007) trang 329; Gerald N. Hill and 

Kathleen Thompson Hill (2009) Nolo’s Plain-English Law Dictionary, trang 238. 
9 Duncan Watts (2007) trang 132. 
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niềm tin cũng phụ thuộc vào nghĩa vụ công khai quyết định và lý lẽ để đi đến quyết 

định đó của tòa án; (3) quy định về xem xét sự thiên vị của thẩm phán (không chỉ là 

bằng chứng có sự thiên vị mà bao gồm cả khả năng thiên vị); (4) hành xử của thẩm 

phán ngoài phiên tòa; (5) mức độ tòa án phản ánh những lợi ích, quan điểm khác nhau; 

(6) ứng xử của tòa án với những chỉ trích của công luận.1 

Niềm tin vào tòa án là nền tảng cho tính chính đáng của tòa án bởi công dân hầu 

như không có khả năng xác định động cơ ẩn sau những phán quyết và cũng không có 

khả năng đánh giá tính đúng đắn của phán quyết. Hơn thế, niềm tin của công chúng 

không chỉ phụ thuộc vào cá nhân thẩm phán mà nó còn phụ thuộc vào thể chế tư pháp 

nói riêng và thể chế nhà nước và đặc biệt là sự liêm chính của thẩm phán. Sự liêm 

chính của tòa án và thẩm phán chịu sự tác động của nhiều yếu tố và có sự khác nhau 

giữa các yếu tố tùy thuộc vào mức độ phát triển dân chủ. Ví dụ, ở những nước dân chủ 

phát triển, sự thất bại của công lý; sự thiên vị; vi phạm của thẩm phán; hiệu quả xét xử 

và độc lập của tư pháp là yếu tố ảnh hưởng đến tính chính trực của thẩm phán. Ở 

những nước có nền dân chủ chưa phát triển, ngoài các yếu tố trên, tham nhũng; can 

thiệp chính trị và tha hóa của ngành tư pháp ảnh hưởng đến sự chính trực của thẩm 

phán. Vì thế, có thể nói, tính chuyên nghiệp và sự liêm chính của thẩm phán là những 

yếu tố cơ bản tạo niềm tin vào tòa án và đó cũng là những chuẩn mực, giá trị của xã 

hội văn minh. 2 

Quyền lực của tòa án một mặt thể hiện là tòa án có khả năng ban hành được 

quyết định giải quyết tranh chấp và phải tạo ra sự tuân thủ, buộc các bên thực hiện 

quyết định đó. Như vậy, quyền lực của tòa án có tính thụ động (chỉ phát sinh khi có vụ 

kiện) hay còn gọi tòa án là cơ quan không có quyền lực dạng áp đặt ý chí, nó chỉ có sự 

phán xét.3 Hiện nay, trên thực tế, có xu hướng gia tăng quyền lực của tòa án bởi những 

lý do như sau: thứ nhất, tòa án gia tăng quyền lực bởi hàng loạt các cuộc cải cách tư 

pháp gia tăng quyền lực trong phiên tòa. Thứ hai, sự gia tăng tính phức tạp của xã hội 

khiến quy định của luật không theo kịp xã hội và vì thế vai trò áp dụng pháp luật của 

tòa án ngày càng quan trọng hơn. Cuối cùng, hội nhập quốc tế khiến tòa án có vai trò 

trung tâm của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền và trong nhiều trường hợp nó 

kiểm chứng pháp luật quốc gia theo chuẩn mực pháp luật quốc tế.4 Tuy nhiên, ngay 

khi tòa án có quyền lực và có khả năng kiểm soát quyền lực, có thể dẫn đến một 

nghịch lý là tòa án vừa phải tuân theo quyền lực chính trị và đồng thời không tuân theo 

(hay phải kiểm soát) quyền lực chính trị đó. Vì thế, giải pháp cho nghịch lý này là 

                                                 
1 Shimon Shetreet (2011), trang 6; James L. Gibson et al. (1998) On the Legitimacy of National High 

Courts, The American Political Science Review, Vol. 92, No. 2, pp. 343-358 
2 Jonathan Soeharno (2009) The Integrity of The Judge A Philosophical Inquyry, Ashgate, trang 2-22. 
3 Julio Ríos-Figueroa (2015) trang 197. 
4 Jonathan Soeharno (2009) trang 16. 
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phân định rõ chức năng chính trị - kiểm soát quyền lực và chức năng chuyên môn – xét 

xử và giải quyết tranh chấp.1 Có thể nói, tòa án với tư cách là cơ quan xét xử và giải 

quyết tranh chấp, nó phải có sức mạnh, niềm tin và sự liêm chính. Những yếu tố này là 

nền tảng cho sự độc lập của tòa án và sự độc lập cũng thúc đẩy niềm tin và sức mạnh 

của tòa án. 

2. Độc lập và trung lập là gì? 

Độc lập của tư pháp được coi là giá trị và chuẩn mực chung trên thế giới, là bảo 

đảm quan trọng nhất cho nhà nước pháp quyền và được coi là nguyên tắc chung, nổi 

tiếng nhất của nền văn minh pháp luật.2 Tuy nhiên, khái niệm về độc lập của tư pháp ít 

được tìm hiểu nhất trong lĩnh vực pháp lý và chính trị và khái niệm này vẫn còn nhiều 

tranh cãi3 bởi có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về tư pháp và độc lập của tư pháp. 

Khái niệm này thường được định nghĩa rất rộng, rất nhiều yêu cầu và tiêu chí khiến nó 

trở nên vô nghĩa và rất khó xác định.4 Tiếp cận độc lập tư pháp có thể chia thành hai 

nhóm, nhóm thứ nhất phát triển một mô hình áp dụng toàn cầu để tư pháp độc lập trên 

cơ sở các quy tắc pháp lý và sắp xếp thể chế. Nhóm thứ hai cho rằng dù có đặc điểm 

chung nhưng độc lập tư pháp định hình theo theo bối cảnh và có ý nghĩa thực tiễn cho 

việc thúc đẩy độc lập tư pháp trong từng trường hợp cụ thể5. 

Về mặt thuật ngữ, độc lập được hiểu là một trạng thái tự tồn tại, hoạt động không 

phụ thuộc6 hoặc không bị kiểm soát, không phụ thuộc vào ai, không phụ thuộc về một 

vấn đề nào.7 Theo nghĩa chủ động, độc lập tư pháp được hiểu là sự tự chủ, được thực 

hiện công lý một cách trung lập.8 Độc lập theo nghĩa thụ động là trạng thái theo đó tư 

pháp không bị kiểm soát, lôi kéo, đe dọa, gây áp lực nhằm cản trở thực hiện hoạt động 

hợp pháp của tư pháp.  

Dưới góc độ chính trị, có quan điểm định nghĩa độc lập tư pháp là khả năng của 

tòa án đưa ra các quyết định mà không bị ảnh hưởng bởi áp lực chính trị từ bên ngoài 

                                                 
1 Héctor Fix-Fierro (2003) Courts, Justice and Efficiency A Socio-Legal Study of Economic Rationality 

in Adjudication, Hart Publishing, trang 211. 
2 Péter Paczolay (2019) The Notion of Judicial Independence: Impartiality and Effectiveness of 

Judges, trong Judicial Power in a Globalized World, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof 

Wojtyczek, Springer, trang 332. 
3 Anja Seibert-Fohr (2012) Judicial Independence – The Normativity of an Evolving Transnational 

Principle Trong, Judicial Independence in Transition, Anja Seibert-Fohr (eds), Springer, trang 1279; 

Christopher M. Larkins (1996) Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and 

Conceptual Analysis, The American Journal of Comparative Law, Vol. 44, No. 4, trang 605- 626. 
4 Lydia Brashear Tiede (2006) Judicial Independence: Often Cited, Rarely Understood, Journal Of 

Contemporary Legal Issues, Vol. 15: 129. 
5 Lorne Neudorf (2017) The Dynamics of Judicial Independence A Comparative Study of Courts in 

Malaysia 

and Pakistan, Springer, trang 3. 
6 Hoang Phê (1997) Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng, trang 325. 
7 Bryan A Garner - eds (2009) Black’s Law Dictionary, West, trang 838; L. B. Curzon ed (2007) 

Longman dictionary of law, Pearson, trang 327. 
8 Vicki C. Jackson (2012) Judicial Independence: Structure, Context, Attitude, Trong, Judicial 

Independence in Transition, Anja Seibert-Fohr (eds), Springer, trang 20. 
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hệ thống tư pháp.1Có quan điểm định nghĩa độc lập tư pháp là (1) mức độ mà tòa án 

tin rằng họ có thể ra phán quyết và thi hành phán quyết theo quan điểm của mình; (2) 

đối lập với những người có quyền lực hoặc có quan điểm về vấn đề của phán quyết đó; 

(3) đặc biệt trong trường hợp phán quyết mang lại bất lợi cho người có quyền lực mà 

những người này có thể trả thù thẩm phán hoặc tòa.2 Một cách định nghĩa khác rộng 

hơn, cho rằng độc lập của tư pháp bao hàm hai thành tố: độc lập với những thế lực 

nhất định và độc lập để thực hiện công lý một cách trung lập.3 Độc lập tư pháp dưới 

góc độ chính trị cũng có thể được hiểu là tòa án không phải chịu trách nhiệm chính trị 

về việc thực hiện không đúng chức năng quy định.4 

Quan điểm về độc lập tư pháp, do vậy không chỉ bó hẹp là độc lập với cơ quan 

nhà nước mà độc lập với các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội. Độc lập tư pháp là 

“sự tồn tại của các thẩm phán mà không bị thao túng vì lợi ích chính trị; thẩm phán là 

người trung lập với các bên tranh chấp và là người kiến tạo nhánh tư pháp có quyền 

lực như một thiết chế để kiểm soát tính hợp pháp về hành vi của chính quyền; thực thi 

công lý trung lập và xác định các giá trị hợp hiến và hợp pháp”.5 Như vậy, có thể 

thấy, tiếp cận độc lập tư pháp và định nghĩa của giới hàn lâm khá khái quát trong khi 

đó tiếp cận của giới thực hành thực tế hơn và thường định nghĩa liệt kê. 

Độc lập của tư pháp đôi khi được hiểu là một phạm trù mang tính tương đối. 

Điều đó có nghĩa là không có tòa án nào hoàn toàn độc lập với tất cả các chủ thể và 

độc lập về mọi vấn đề hoặc không có một mức độ độc lập, hoàn toàn phụ thuộc. Nói 

cách khác, tư pháp, tòa án độc lập ở mức độ nào đó chứ không có trạng thái độc lập 

hoàn toàn, độc lập tuyệt đối. Có lẽ vì vậy mà có quan điểm định nghĩa độc lập của tư 

pháp là một mức độ mà không phải là một trạng thái.6  

Từ góc độ thực tiễn, độc lập của tư pháp không phải là đặc quyền của tòa án, 

thẩm phán và sự độc lập này dựa trên sự đánh giá sự thật của vụ việc và sự hiểu biết 

chuyên môn về luật pháp mà không có sự can thiệp từ bên ngoài (lập pháp, hành pháp, 

truyền thông) cũng như từ bên trong (độc lập với đồng nghiệp, chánh án và thứ bậc 

quyền lực trong hệ thống tư pháp; không phải báo cáo về việc xét xử) và mọi sự can 

thiệp phải bị ngăn chặn. Sự độc lập cũng biểu hiện là độc lập với xã hội nói chung và 

                                                 
1 Clark, Thomas S (2011) The limits of Judicial Independence, Cambridge University Press, trang 5. 
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Press, trang  24; Keith S. Rosenn (1987) The Protection of Judicial Independence in Latin America, 

The University of Miami Inter-American Law Review, Vol. 19, No. 1, pp. 1-35  
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4 Xavier Bioy (2019) Judicial Independence: Constitutional Principle or Human Right? Trong 
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các bên tranh chấp trong vụ việc mà thẩm phán giải quyết. Tuy nhiên, sự độc lập 

không phải là cô lập, liên hệ với cộng đồng là cần thiết bởi tòa án cần phải có niềm tin 

từ cộng đồng.1 

Tư pháp độc lập không hoàn toàn đồng nghĩa với trung lập mặc dù hai khái niệm 

này có liên hệ chặt chẽ với nhau và cùng là những yêu cầu quan trọng nhất đối với 

thẩm phán và tòa án. Vô tư, trung lập là phẩm chất cơ bản cần có của một thẩm phán 

và thuộc tính cốt lõi của tư pháp. Có lẽ vì vậy mà có quan điểm cho rằng sứ mạng của 

tòa án là chức năng giải quyết tranh chấp, theo đó tòa án với tư cách là bên thứ ba, 

phải trung lập với các bên xung đột, nếu không sẽ là tình trạng “hai đánh một” (Two 

against one).2 

Một thẩm phán độc lập có thể không trung lập nhưng thẩm phán không độc lập 

thì chắc chắn là thiên vị. Vì vậy, có thể nói, độc lập là tiền đề quan trọng cho sự trung 

lập của tư pháp. Sự trung lập thể hiện về mặt chủ quan là thẩm phán không có định 

kiến hoặc thiên vị cá nhân và về mặt khách quan là phải có đảm bảo nhằm loại trừ sự 

nghi ngờ chính đáng về tính trung lập hay nói cách khác là loại trừ những nghi ngờ có 

căn cứ. Sự trung lập không chỉ liên quan đến việc không có sự thiên vị (của thẩm 

phán) mà cả sự nhận thức về sự không thiên vị hay sự biết rõ (của người liên quan) về 

sự không thiên vị đó. Nói một cách đơn giản, yêu cầu về trung lập là bản thân thẩm 

phán phải cho thấy mình không thiên vị và người bị xét xử cũng nhận thức và được 

biết rõ ràng về sự không thiên vị đó. Sự thiên vị có thể thể hiện bằng ngôn ngữ, bằng 

hành động hoặc các dạng biểu hiện có tính vật chất khác (sắp xếp phiên tòa, vị trí các 

bên…) nhưng quan điểm, nhận thức pháp lý của thẩm phán có thể không bị coi là biểu 

hiện của thiên vị, không trung lập. Để đảm bảo sự trung lập, vô tư, thẩm phán phải 

tránh những ứng xử trong và ngoài tòa án, trước và sau phiên tòa mà có thể hiểu, đánh 

giá là thiên vị, thậm chí phải hạn chế cả thành viên của gia đình mình. Nếu thấy việc 

xét xử có thể không vô tư, thẩm phán phải từ chối thực hiện nhiệm vụ.3 

Độc lập, trung lập của tư pháp là trả lời các câu hỏi sau:  

Thứ nhất, ai trong nhánh tư pháp được độc lập?  

Khái niệm tư pháp trong chương 1 đã phân tích, nó không chỉ bao hàm tòa án, dù 

đây là cơ quan quan trọng nhất trong nhánh tư pháp mà nó còn bao hàm các cơ quan, 

tổ chức khác, tùy theo hệ thống pháp luật4. Hơn nữa, ngay trong tòa án, độc lập của tư 

                                                 
1 The Bangalore Code of Judicial Conduct (2002) Value 1, trang 3 ; Commentary on the Bangalore 

Principles of Judicial Conduct, United Nations Office on Drugs and Crime (2007), trang 27. 
2 Martin Shapiro (1981) Courts: A Comparative and Political Analysis, University of Chicago Press, 

trang 1. 
3 The Bangalore Code of Judicial Conduct (2002) Value 2, trang 3; Commentary on the Bangalore 

Principles of Judicial Conduct, United Nations Office on Drugs and Crime (2007), trang 43. 
4 Việc sử dụng tương đồng các thuật ngữ tư pháp, tòa án, thẩm phán tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau 

về độc lập tư pháp. Xem thêm,  Lydia Brashear Tiede (2006).  
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pháp không chỉ là độc lập của tòa án, nó còn bao hàm cả độc lập của hội đồng xét xử, 

độc lập của cá nhân thẩm phán và hội thẩm, bồi thẩm với sự tác động ngay chính trong 

nhánh tư pháp.   

Thứ hai, tư pháp độc lập với ai?  

Một cách chung nhất, tư pháp cần phải độc lập với các cơ quan nhà nước khác 

như lập pháp, hành pháp để thực hiện chức năng xét xử và nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. 

Hơn thế, tòa án cũng cần phải độc lập với các cá nhân, tổ chức trong xã hội, không bị 

tác động hay chi phối trong việc ra quyết định của mình. Tòa án cũng phải độc lập với 

các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp, độc lập trong trường hợp này có thể gọi 

là trung lập với các bên để không chịu ảnh hưởng, tác động trong quá trình giải quyết 

tranh chấp. Tòa án cũng cần độc lập với dư luận và ý chí của đa số và việc ra phán 

quyết của tòa án không cần trưng cầu ý kiến công chúng như hành pháp và lập pháp. 

Nếu coi độc lập tư pháp độc lập với một đối tượng không chỉ là con người hay tổ 

chức của con người thì1 tòa án nên độc lập cả với những luật hà khắc, phi công lý, tòa 

phải được quyền ra quyết định mà không bị chi phối bởi những luật vô lý. Tòa độc lập 

và chỉ tuân theo pháp luật nhưng không thể hiểu là tòa án sẽ bị cơ quan lập pháp chi 

phối bởi quyền làm luật của mình.2 Trong trường hợp này, với hiến pháp thành văn và 

quyền kiểm duyệt tư pháp có thể đảm bảo độc lập cho tòa án ở mức độ nhất định.  

Thứ ba, tư pháp độc lập về cái gì?  

Có rất nhiều vấn đề mà tư pháp cần phải được độc lập tùy theo cách tiếp cận khác 

nhau. Tuy nhiên, có thể tổng hợp được phần lớn các vấn đề liên quan đến độc lập của tư 

pháp. Nếu liệt kê một cách cơ học, số lượng ít nhất là 29 vấn đề (xem Bảng). Tuy nhiên, 

trả lời ngắn gọn về tư pháp độc lập về cái gì có thể gom lại mấy vấn đề khái quát: độc 

lập về tổ chức; tài chính, ngân sách; quyền lực, thẩm quyền; hoạt động ngoài tòa án; tư 

tưởng, quan điểm; điều kiện thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và thực hiện pháp luật. 

Trong Bảng dưới đây, những yếu tố được coi là quan trọng đối với độc lập của 

tòa án tùy theo từng quan điểm và cách tiếp cận. Ví dụ, có quan điểm cho rằng độc lập 

về mặt tổ chức, hay nói cụ thể hơn, độc lập trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và nhiệm 

kỳ được coi là một trong những yêu cầu quan trọng nhất và nó lại phụ thuộc vào sự tự 

trị, tự quản của tư pháp.3  

Vậy tư pháp không độc lập, biểu hiện như thế nào? Thứ nhất, nếu hành pháp 

không thi hành phán quyết cụ thể của tư pháp, hoặc nếu Quốc hội cố gắng cản trở 

thẩm phán xét xử một vụ án hoặc đưa ra một phán quyết cụ thể, tư pháp sẽ không độc 

                                                 
1 Salzberger, Eli M (1993) "A positive analysis of the doctrine of separation of powers, or: Why do we 

have an independent judiciary?," International Review of Law and Economics, Elsevier, vol. 13(4), 

pages 349-379, 
2 Frank Cross (2008) Judicial Independence, trong The Oxford Handbook of Law and Politics, Keithe. 

Whittington, R. Daniel Kelemen, Gregorya Caldeira, eds, Oxford University Press, trang 560. 
3 John Bell (2006) trang 26-29 

https://ideas.repec.org/a/eee/irlaec/v13y1993i4p349-379.html
https://ideas.repec.org/a/eee/irlaec/v13y1993i4p349-379.html
https://ideas.repec.org/s/eee/irlaec.html
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lập. Thứ hai, nếu các nhánh quyền lực khác có thể can thiệp một cách hợp pháp vào cơ 

quan tư pháp bằng cách bổ nhiệm các thẩm phán mới trong tòa án; điều chỉnh thẩm 

quyền tài phán của họ hoặc ban hành luật nhằm tác động đến cách giải thích của tư 

pháp về các đạo luật nào đó, thì tòa án không còn độc lập và cơ quan gây tác động 

không cần phải cố gắng buộc một thẩm phán cụ thể thay đổi phán quyết.1 Có thể nói, 

trường hợp trên chính là biểu hiện không độc lập cơ bản và quan trọng nhất của tư 

pháp. Ngoài ra, tư pháp, tòa án không độc lập có thể biểu hiện là tòa án bị tác động, lôi 

kéo, gây áp lực bởi truyền thông, dư luận xã hội hoặc áp lực bởi các thẩm phán đồng 

nghiệp, bị tác động bởi các bên trong quan hệ tranh chấp mà thẩm phán đang giải 

quyết. Có quan điểm liệt kê các biểu hiện không độc lập của tư pháp trên thực tế như 

sau: (1) chính thức bãi bỏ độc lập của tư pháp; (2) bãi bỏ tòa án thường và thay bằng 

tòa án đặc biệt; (3) sa thải thẩm phán; (4) chuyển đổi hoặc phân công lại thẩm phán; 

(5) đảm bảo lương của thẩm phán một cách hình thức; (6) không bảo đảm thực thi 

phán quyết tư pháp; và hành pháp chi phối tư pháp.2 

Một câu hỏi tiếp theo là tòa án độc lập để làm gì? Đương nhiên là tòa án độc lập 

không phải là để ra phán quyết một cách tùy tiện. Tòa án độc lập để xét xử, hành xử 

một cách trung lập, công bằng và vô tư và từ đó, nhiệm vụ bảo vệ sự nghiêm minh của 

pháp luật, thực hiện công lý mới thành hiện thực.3 Độc lập của thẩm phán cũng có 

nghĩa là độc lập để thực hiện chức năng bảo vệ pháp luật, tự do để chịu trách nhiệm 

bảo vệ pháp luật, phục vụ công lý. Tuy nhiên, độc lập về tư pháp không thể hiểu là tư 

pháp không chịu một ràng buộc nào, độc lập tư pháp phải trong khung khổ hiến pháp 

và pháp luật, tư pháp không thể độc lập với trách nhiệm quốc gia, độc lập với mục 

đích thực thi công lý.4 Nói cách khác, độc lập của tư pháp đi liền với trách nhiệm của 

tư pháp. Có quan điểm đề xuất ba mô hình kiểm soát trách nhiệm tư pháp, mô hình thứ 

nhất giao quyền kiểm soát trách nhiệm cho các nhánh quyền lực chính trị (lập pháp và 

hành pháp), mô hình thứ hai giao việc kiểm soát trách nhiệm cho chính nhánh tư pháp 

và mô hình thứ ba, mô hình hỗn hợp không chỉ giao quyền kiểm soát tư pháp cho 

nhánh tư pháp hoặc nhánh hành pháp và lập pháp. Về hình thức trách nhiệm, tư pháp 

chịu trách nhiệm dưới nhiều dạng khác nhau, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm công 

(giám sát bởi lập pháp và hành pháp), trách nhiệm phi chính thức và trách nhiệm xã 

hội (thường được thực hiện không công khai, mang tính nghề nghiệp, phi chính thức). 

Ngoài ra, tính công khai trong hoạt động của tư pháp cũng là một dạng kiểm soát trách 

nhiệm tư pháp. Sự góp ý, tranh luận, phẩn biện của dư luận, truyền thông, giới luật 

                                                 
1 John Ferejohn (1999) Independent Judges, Dependent Judiciary: Explaining Judicial Independence, 

Southern California Law Review, Vol. 72, pp 353. 
2 Keith S. Rosenn (1987) 
3 Frank Cross (2008) trang 561. 
4 Yash Vyas (1992) The Independence of the Judiciary: A Third World Perspective, Third World 

Legal Studies: Vol. 11. 
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gia… là một hình thức kiểm soát trách nhiệm cần thiết đối với tư pháp.1  

3. Tại sao tòa án phải độc lập? 

Cơ sở lý thuyết cho sự độc lập của tư pháp xuất phát từ lý thuyết phân chia quyền 

lực nhà nước, theo đó không chỉ là sự phân tách ba quyền lập pháp, hành pháp và tư 

pháp mà nó còn hàm chứa nội dung cân bằng và kiểm soát (Checks and balances) 

quyền lực giữa ba nhánh này. Nói một cách ngắn gọn, ngành tư pháp phải độc lập để 

thực hiện chức năng kiểm soát và cân bằng với hai nhánh quyền lực hành pháp và lập 

pháp.2 Hơn thế, có quan điểm cho rằng, sự phân chia quyền lực là sự bảo đảm cơ bản 

cho sự độc lập của tư pháp bất kể truyền thống pháp lý của các quốc gia thành viên 

trong Liên minh Châu Âu3 và mở rộng hơn, phân quyền cũng là cơ sở cho sự bảo vệ tư  

pháp nói chung và quá trình tố tụng nói riêng.4 

Sự độc lập của tư pháp cũng bắt nguồn từ lý thuyết về nhà nước pháp quyền hay 

sự tối thượng của pháp luật. Theo đó, pháp luật chỉ có thể tối thượng khi sự vi phạm 

phải được xét xử theo đúng pháp luật hay nói cách khác, pháp luật phải được bảo vệ 

khỏi sự vi phạm. Muốn vậy, cơ quan bảo vệ pháp luật phải độc lập và chỉ tuân theo 

pháp luật khi thực hiện chức năng xét xử của mình. Chính vì lẽ đó, hầu hết các quan 

điểm của giới hàn lâm hay ứng dụng về nhà nước pháp quyền đều thông nhất về một 

trong những tiêu chí cơ bản của nhà nước pháp quyền là tư pháp độc lập.5 

Đặc trưng của sự độc lập tư pháp là các quyết định của các thẩm phán chỉ dựa 

trên luật pháp và không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích chính trị cụ thể hoặc các quyền 

lực hiến định khác và mức độ độc lập ảnh hưởng đến tính chính đáng của thẩm phán 

(Legitimacy) mà tính chính đáng này là niềm tin của công chúng vào tòa án. Với nhánh 

hành pháp và lập pháp, mức độ và chất lượng dân chủ cao hay thấp phụ thuộc vào sự 

ngờ vực lành mạnh của công dân, những người không mù quáng tuân theo sự cai trị 

của giới tinh hoa chính trị nhưng đối với tư pháp, đóng góp về dân chủ của nó phải dựa 

trên niềm tin của công chúng. Nói cách khác, nếu sự nghi ngờ là tiền đề quan trọng để 

kiểm soát lập pháp và hành pháp thì mức độ tin cậy vào tòa án thấp sẽ ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến nền dân chủ. Một mặt, độc lập của tòa án tạo và gia tăng niềm tin 

của công chúng vào tòa án. Mặt khác, niềm tin vào tòa án cũng là điều kiện quan trọng 

                                                 
1 Shimon Shetreet (2019) Reflections on Contemporary Issues of Judicial Independence Trong 

Judicial Power in a Globalized World, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek, Springer, 

trang 516. 
2 Shimon Shetreet (2011) Judicial Independence and Accountability: Core Values in Liberal 

Democracies trong H.P. Lee (2011), trang 9. 
3 Gianluca Esposito (2019) Judicial Integrity and Judicial Independence: Two Sides of the Same Coin 

Trong Judicial Power in a Globalized World, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek, 

Springer, trang 168. 
4 Xavier Bioy (2019) tr 64. 
5 Xem: Đỗ Minh Khôi (2016) The Impact of the Rule of Law on Protection of Human Rights in Viet 

Nam, Asia-pacific journal on human rights and the law, Số 17 (2016) 11-27. 
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để tòa án có sức mạnh để cân bằng và kiểm soát hai nhánh quyền lực còn lại và dân 

chủ chỉ có thể tồn tại trong khuôn khổ pháp quyền. Có thể nói, một mặt, niềm tin công 

chúng vào tư pháp, tòa án có ảnh hưởng nhất định tới nền dân chủ. Mặt khác, sức 

mạnh của nền tư pháp nói chung và sự độc lập của tòa án nói riêng nếu không muốn 

nói là nguồn duy nhất của tính hợp pháp cho tư pháp là niềm tin vào tư pháp.1 

Lý do độc lập của tư pháp cũng xuất phát từ nhiệm vụ của nó. Tư pháp, tòa án 

được coi là người “đứng giữa”, trung lập, độc lập trong tranh chấp giữa các cá nhân, 

giữa cá nhân với nhà nước, là thành lũy chống sự lạm quyền, ngăn chặn sự vi phạm 

pháp luật.2 Công việc của tòa án là cân nhắc giữa những lợi ích khác nhau để ra phán 

quyết mà phán quyết này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ 

tranh chấp nói riêng và quyền và lợi ích cá nhân, tổ chức trong xã hội nói chung. Nói 

một cách khái quát, tòa án mang lại công bằng và công lý cho xã hội. Vì phải thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ như vậy, tư pháp, tòa án phải độc lập và trung lập. Ngược lại, nếu 

tòa án không độc lập, phụ thuộc vào quyền lực, phục vụ quyền lực thì công việc của 

nó làm không phải là xét xử, giải quyết tranh chấp. Nói một cách ngắn gọn, công bằng, 

độc lập giúp tòa án thực hiện được chức năng cơ bản của nó, chức năng giải quyết 

tranh chấp.3  

Cũng xét từ góc độ chức năng, nếu một tổ chức đại diện cho cử tri, không thực 

hiện chức năng giải quyết tranh chấp, yêu cầu độc lập không thể đặt ra, nó phải phụ 

thuộc vào cử tri. Tư pháp, tòa án độc lập không có mục đích tự thân, không là mục 

đích tồn tại của nó.4 Độc lập của tư pháp phải gắn với chức năng xét xử và giải quyết 

tranh chấp và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, thực thi công lý. Nói một cách đơn 

giản, độc lập tư pháp như là một điều kiện, một yêu cầu hay một phương tiện để thực 

hiện được chức năng và nhiệm vụ của tư pháp, tòa án. 

4. Biểu hiện của sự độc lập của tòa án 

Ở mức độ khái quát nhất, sự độc lập của tòa án chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu 

tố. Ví dụ, thể chế chính trị, truyền thống văn hóa pháp lý…Xét từ góc độ pháp lý, khác 

biệt về hệ thống pháp luật được coi là yếu tố có ảnh hưởng đến sự độc lập của tòa án. 

Ví dụ, có quan điểm cho rằng thẩm phán trong hệ thống dân luật có mức độ độc lập 

cao hơn bởi họ được đào tạo có tính chất chuyên nghiệp để làm thẩm phán (không bổ 

nhiệm từ luật gia như hệ thống Thông luật) và vì qua đào tạo, giám sát có tính hệ 

thống nên thẩm phán ít thiên vị hơn. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, do được luật 

                                                 
1 M. Bu¨hlmann and R. Kunz (2011) Confidence in the Judiciary: Comparing the Independence and 

Legitimacy of Judicial Systems, West European Politics, 34:2, 317-345 
2 Yash Vyas (1992). 
3 Shimon Shetreet (2011) trang 4. 
4 Julio Rios-Figueroa (2006) Judicial independence: Definition, measurement, and its effects on 

corruption- An analysis of Latin America, PH.D dissertation, New York University, USA, trang 16. 
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hóa nên thẩm phán trong hệ thống dân luật chịu sự kiểm soát, tác động từ phía nhà 

nước nhiều hơn hệ thống Thông luật và vì thẩm phán trong hệ thống Thông luật có thể 

giải thích và tạo tiền lệ nên họ có mức độ độc lập cao hơn.1 

Phân tích về sự độc lập theo thẩm quyền tư pháp, có quan điểm chia độc lập tư 

pháp thành 5 loại: (1) độc lập về thể chế nói đến các biện pháp đảm bảo thẩm phán độc 

lập bằng lương và nhiệm kỳ; (2) Độc lập để đối lập đa số (Countermajoritarian 

independence) là khả năng tư pháp giải thích và thực thi các quy định của Hiến pháp 

một cách đối lập với đa số; (3) độc lập phán quyết là khả năng giải thích, áp dụng các 

quy định để giải quyết vụ việc cụ thể một cách phù hợp; (4) độc lập làm luật là khả 

năng tư pháp tạo các quy tắc có tính áp dụng chung trong xét xử; (5) độc lập phán xét 

là khả năng tư pháp thực hiện quyền xét xử mà không bị xử lại bởi cơ quan khác.2 

Có quan điểm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến độc lập của tư pháp trong một 

cấu trúc pháp lý phức tạp, đan xen nhiều yếu tố hoặc tổ hợp các yếu tố sau: (1) Lựa 

chọn thẩm phán (bao hàm phương pháp, tiêu chí và số lượng); (2) Nhiệm kỳ thẩm 

phán; (3) Lương bổng, thu nhập; (4) Quy định về hoạt động xã hội ngoài tòa án của 

thẩm phán; (5) Thẩm quyền xét xử của tòa án; (6) Sự kiểm soát lập pháp đối với thủ 

tục, thẩm quyền của tư pháp và khả năng sửa hiến pháp; (7) Việc phân bổ án; (8) Quan 

điểm của tòa án là phải thống nhất hay cá nhân có quan điểm riêng; (9) Thẩm quyền 

cách chức, miễn nhiệm, định kỳ đánh giá và đề bạt thẩm phán; (10) Miễn trừ trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do phán quyết; (11) Điều kiện làm việc; (12) Quản trị bộ 

máy và ngân sách; (13) Đào tạo bắt buộc đối với thẩm phán.3  

Nội dung độc lập của tư pháp cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm trong của giới 

học thuật và giới hành nghề luật. Ví dụ, Đại hội lần thứ VII của Liên Hợp Quốc về 

Phòng chống tội phạm và đối xử với người phạm tội tổ chức tại Milan (Italia) từ 26/8 

đến 6/9 năm 1985 đã đặt ra bảy nguyên tắc (hay bảy dấu hiệu) cơ bản về sự độc lập 

của tư pháp và những nguyên tắc này đã được thông qua bằng Nghị quyết Đại hội 

đồng số 40/32 ngày 29/11/1985 và số 40/146 ngày 13/12//1985 bao gồm: (1) Sự độc 

lập của tư pháp phải được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật của quốc gia và được 

bảo đảm thực hiện bởi nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác; (2) Tòa án phán quyết 

dựa trên các sự kiện và trong khuôn khổ pháp luật mà không có sự can thiệp trực tiếp 

hay gián tiếp và với bất kỳ lý do nào; (3) Tòa án độc quyền theo pháp luật ra phán quyết 

cho những vụ việc được đưa ra trước tòa; (4) Không có sự can thiệp hay xem xét lại 

                                                 
1 Roderick A. Macdonald, Hoi Kong (2012) Judicial Independence as a Constitutional Virtue, trong 

The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Michel Rosenfeld, András Sajó, eds, 

Oxford University Press, trang 852. 
2 Redish, Martin H (2017) Judicial Independence and The American Constitution: A Democratic 

Paradox, Stanford University Press, trang 53. 
3 Vicki C. Jackson (2012) trang 19-86. 
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quyết định của tòa; (5) Mọi người có quyền được xét xử bởi tòa án thường hay hội đồng 

xét xử và việc xét xử phải theo những trình tự luật định; (6) Nguyên tắc độc lập đặt ra 

yêu cầu các cơ quan tư pháp bảo đảm quy trình tố tụng được thực hiện một cách công 

bằng và quyền của các bên được tôn trọng; (7) Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ 

cung cấp nguồn lực bảo đảm cho ngành tư pháp thực hiện đúng chức năng của mình. 

Các nước tham gia Hội nghị về An ninh và hợp tác ở Châu Âu (CSCE) tại 

Matxcơva năm 1991 ra tuyên bố và cam kết thực hiện những yêu cầu và nguyên tắc cơ 

bản về sự độc lập của tư pháp như sau: (1) Ngăn cấm những tác động không chính 

đáng đến tư pháp; (2) Ngăn chặn việc sửa bản án từ hành pháp trừ trường hợp giảm 

hoặc thay đổi hình phạt theo đúng thẩm quyền; (3) bảo vệ quyền tự do ngôn luận và 

lập hội của tư pháp và nó chỉ chịu những hạn chế nếu những hạn chế này phù hợp với 

chức năng của tư pháp; (4) Đảm bảo rằng các thẩm phán có chuyên môn, được đào tạo 

và được lựa chọn phù hợp và trên cơ sở không phân biệt đối xử; (5) Đảm bảo về nhiệm 

kỳ, điều kiện làm việc và vấn đề đề bạt thẩm phán (nếu áp dụng đề bạt) một cách phù 

hợp; (6) Tôn trọng quyền miễn trừ của thẩm phán; (7) đảm bảo rằng việc xử lý kỷ luật, 

đình chỉ và bãi nhiệm thẩm phán được quy định và thực hiện theo pháp luật.1 

Nhìn chung, giá trị cốt lõi của khái niệm độc lập tư pháp thể hiện qua các nội 

dung sau: 

Thứ nhất, độc lập thực chất và độc lập của cá nhân thẩm phán. Độc lập cá nhân 

có nghĩa là thẩm phán phải được tự do quyết án, không sợ hãi hay phải lường trước sự 

trừng phạt hay khen thưởng (trái pháp luật)2. Độc lập của cá nhân thẩm phán cũng 

được hiểu là các điều khoản trong quy định pháp luật và điều kiện công việc của thẩm 

phán được bảo đảm đầy đủ và cá nhân thẩm phán không chịu sự kiểm soát của hành 

pháp. Các đặc điểm của sự độc lập cá nhân bao gồm vị trí công tác, nhiệm kỳ trọn đời, 

chế độ đãi ngộ và lương bổng đầy đủ. Độc lập thực chất liên quan đến quyền tự do để 

thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân thẩm phán một cách đúng pháp 

luật. Trong việc thực thi chức năng xét xử của mình, thẩm phán chỉ chịu trách nhiệm 

trước luật pháp và của lương tâm của mình.3 

Thứ hai, độc lập của tư pháp không nên giản lược là độc lập của cá nhân thẩm 

phán trong quá trình xét xử. Độc lập của tư pháp cần bao hàm cả độc lập của toàn bộ 

hệ thống tư pháp. Nếu sự can thiệp vào tính độc lập của cá nhân các thẩm phán được 

coi là vi phạm nghiêm trọng tính tối thượng của pháp luật thì sự can thiệp vào tính độc 

lập của toàn bộ hệ thống tư pháp cũng có tác động tiêu cực đến cá nhân các thẩm phán 

                                                 
1 Document of the Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, II 

(19.2), Moscow, 3 October 1991, URL: https://www.osce.org/odihr/elections/14310?download=true  
2 John Ferejohn (1999). 
3 Mount scopus International standards of judicial independence, Consolidated 2018, mục 2.2.1 và 

2.2.2, URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/a1a798_21e6dfdcb80a44d388ed136999ddf63d.pdf  

https://www.osce.org/odihr/elections/14310?download=true
https://docs.wixstatic.com/ugd/a1a798_21e6dfdcb80a44d388ed136999ddf63d.pdf
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khi họ xét xử.1 Trong mối quan hệ giữa độc lập của cá nhân thẩm phán và độc lập của 

hệ thống tư pháp, có quan điểm cho rằng: “chúng ta muốn các thẩm phán được bảo vệ 

về mặt thể chế để họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn mà không phải lo lắng về hậu 

quả mà cá nhân họ phải nhận bởi các quyết định đó. Nhưng tạo ra sự bảo vệ cá nhân 

cho các thẩm phán không đảm bảo rằng họ sẽ tuân thủ hiến pháp và pháp luật theo 

những cách mà chúng ta mong muốn.”2 Như vậy, độc lập của cá nhân thẩm phán (khía 

cạnh chuẩn tắc) phải có tiền đề là sự bảo đảm bằng độc lập của hệ thống tư pháp (khía 

cạnh thể chế).  

Thứ ba, độc lập trong nội bộ ngành tư pháp. Độc lập trong nội bộ nhánh tư pháp 

được hiểu là các thẩm phán trong quá trình xét xử, không chịu sự chỉ đạo hoặc áp lực 

từ các đồng nghiệp hoặc những người có trách nhiệm quản lý tại tòa án (chánh án). 

Độc lập tư pháp tức là nhánh tư pháp chủ động kiểm soát các vấn đề của mình. Ví dụ, 

tư pháp cần chủ động về bổ nhiệm, sa thải và quản lý chuyên môn, cũng như trong 

việc điều hành hệ thống tòa án3. Độc lập trong nội bộ của nhánh tư pháp trong các hệ 

thống pháp luật cũng rất khác nhau bởi nó ít nhiều phụ thuộc vào hệ thống pháp luật. 

Ví dụ, nguồn bổ nhiệm thẩm phán, vai trò của án lệ… dẫn đến tính chất, mức độ và 

biểu hiện sự độc lập sẽ khác nhau. Tuy nhiên, quan điểm phổ biến hiện nay thường 

chấp nhận rằng các thẩm phán không thể đòi hỏi sự độc lập hoàn toàn và tuyệt đối với 

sự hướng dẫn và giám sát cần thiết mà được xem xét từ khía quản trị tòa án. 4 

Thứ tư, độc lập của tư pháp nói chung và của tòa án nói riêng phải thể hiện phần 

lớn trong hiến pháp, bằng các quy định của hiến pháp và một số nội dung có thể trong 

luật thường. Ghi nhận trong hiến pháp có ý nghĩa ở chỗ, thay đổi địa vị pháp lý hiến 

định của tòa án là phải sửa hiến pháp trong khi thay đổi luật chỉ với đa số trong lập 

pháp. Do vậy, để bảo đảm sự độc lập của tòa án, những vấn đề quan trọng như chức 

năng của tòa án, nhiệm kỳ của thẩm phán phải được hiến định thay vì luật định. Có 

quan điểm đưa ra sáu nguyên tắc về hiến định độc lập của tòa án (không lập tòa theo 

vụ việc cụ thể (Ad hoc); (1) cấm thay đổi thẩm quyền nhằm kiểm soát sự độc lập; (2) 

thẩm phán phải được lựa chọn để xét xử các vụ án theo một kế hoạch nội bộ hoặc lịch 

phân công được xác định trước khi thụ lý vụ việc; (3) thẩm phán cần được độc lập 

ngay cả sau khi ra quyết định hợp pháp; (4) thẩm phán không là bộ phận của nhánh 

hành pháp, phải là chức vụ hiến định, luật định một cách độc lập; (5) thẩm phán phải 

tách biệt hoàn toàn với nền công vụ và (6) thay đổi nhiệm kỳ của thẩm phán không áp 

dụng cho thẩm phán đương nhiệm trừ khi sự thay đổi đó tạo điều kiện phục vụ của 

                                                 
1 Shimon Shetreet (2011) trang 16. 
2 John Ferejohn (1999). 
3 John Bell (2006) trang 26-29. 
4 Shimon Shetreet (2011) trang 17. 
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thẩm phán.1    

5. Tiêu chí, căn cứ đo lường sự độc lập của tòa án 

Trên cơ sở cách tiếp cận, nội dung và nguyên tắc độc lập của tư pháp, giới khoa 

học và hoạt động thực tiễn cũng đã có rất nhiều cách đánh giá khác nhau về sự độc lập 

của tư pháp. Phần lớn các quan điểm cho rằng đánh giá sự độc lập của tòa án về thực 

tế (De facto) quan trọng hơn so với đánh giá sự độc lập về mặt pháp lý hình thức (De 

jure) và giữa hai mặt này không có mối liên hệ trực tiếp hay quan hệ nhân quả. Theo 

đó, độc lập về mặt pháp lý và độc lập trên thực tế không hoàn toàn gắn kết với nhau, 

liên hệ trực tiếp với nhau hay là nguyên nhân và kết quả của nhau.2  

Có đánh giá thực nghiệm rút ra kết luận là: sự thay đổi trong hệ thống chính trị 

hướng đến mức độ dân chủ hơn không ảnh hưởng nhiều đến mức độ độc lập thực tế 

của tư pháp. Sự độc lập thực tế tăng lên khi hiện diện quyền tự do thông tin và đặc 

biệt, đánh giá này cho rằng sự kiến tạo các quy định pháp lý hình thức cho sự độc lập 

của tư pháp là một trong những cách thức gia tăng sự độc lập thực tế của tư pháp3. 

Như vậy, có thể nói, độc lập tư pháp về mặt pháp lý là một trong những yếu tố quan 

trọng nhất để xác định sự độc lập trên thực tế của tư pháp.4  

Đánh giá sự độc lập của tư pháp trong mối liên hệ với việc bảo vệ quyền con 

người, Linda Camp Keith xây dựng bảy tiêu chí: (1) Bảo đảm về nhiệm kỳ; (2) Phán 

quyết chung cuộc; (3) Độc quyền ra phán quyết mà không bị can thiệp; (4) Quyền 

được xét xử bởi tòa án thường và ngăn cấm xử bằng tòa đặc biệt; (5) Độc lập ngân 

sách; (6) Phân quyền; (7) Lựa chọn thẩm phán dựa trên tính chuyên nghiệp, hiệu quả, 

đạo đức.5 Tuy nhiên, các tiêu chí này khá chung chung và khó có thể định lượng để 

đánh giá nội dung này trong các quy định của pháp luật. 

Về mức độ độc lập thực tế của tòa án, có quan điểm đánh giá dựa trên các tiêu 

chí: (1) Độ dài của nhiệm kỳ thẩm phán trên 20 năm; (2) Sự chênh lệch giữa nhiệm kỳ 

trong luật và thực tế (3) Bãi nhiệm thẩm phán trước khi kết thúc nhiệm kỳ; (4) Số 

lượng các thẩm phán cùng tòa và sự ảnh hưởng của họ đến nhau; (5) Thu nhập tương 

xứng; (6) Bộ máy thư ký, giúp việc, cơ sở vật chất - liên quan đến ngân sách tư pháp; 

(7) Sự thay đổi của pháp luật về tư pháp; (8) Mức độ phụ thuộc vào hoạt động của các 

nhánh quyền lực khác trong việc áp dụng phán quyết của tòa.6  

                                                 
1 Shimon Shetreet (2011) trang 20. 
2 Bernd Hayo and Stefan Voigt (2007), Explaining de factojudicial independence, International 

Review of Law and Economics 27, trang 269–290. 
3 Bernd Hayo and Stefan Voigt (2007). 
4 Bernd Hayo and Stefan Voigt (2014), Mapping Constitutionally Safeguarded Judicial 

Independence—A Global Survey, Journal of Empirical Legal Studies, Volume 11, Issue 1, 159–195. 
5 Linda Camp Keith (2002), Judicial independence and human rights protection around the world, 

Judicature, Volume 85, Number 4. 
6 Lars P. Feld and Stefan Voigt (2003), Economic growth and judicial independence: cross-country 

evidence using a new set of indicators, European Journal of Political Economy 19, 497–527. 
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Cũng đánh giá này, sự độc lập của tư pháp trong hiến pháp và pháp luật (De jure) 

được dựa trên 12 tiêu chí cơ bản: (1) Tòa án tối cao có được quy định trong hiến pháp; 

(2) Khả năng sửa hiến pháp; (3) Bổ nhiệm mang tính chuyên môn hay chính trị; (4) Độ 

dài nhiệm kỳ; (5) Khả năng miễn nhiệm; (6) Quy định về tái nhiệm; (7) Lương của 

thẩm phán; (8) Trả lương tương xứng; (9) Khả  năng tiếp cận tòa án; (10) Phân bổ án 

cho các thẩm phán; (11) Quy định về tóa án hiến pháp; (12) Minh bạch và công khai 

phán quyết của tòa án. Nghiên cứu này cũng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng khác như: 

địa lý; lịch sử; bối cảnh thể chế hiến định (chế độ bầu cử; chính thể; hình thức cấu trúc 

nhà nước; hình thức dân chủ; tuổi thọ hiến pháp); cấu trúc hệ thống tư pháp; phân hóa 

xã hội. 

Những tiêu chí trên khá dài dòng, phức tạp và có nhiều điểm trùng lắp, vì vậy, 

đánh giá về sự độc lập của tư pháp về mặt pháp lý theo các tiêu chí sau có thể ngắn 

gọn và hiệu quả hơn:  

(1) Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm sự độc lập của tòa án một cách rõ ràng hay 

không có ý nghĩa rất thiết thực bởi đây là cơ sở hiến định cho sự độc lập trong luật và 

trên thực tế. Rõ ràng, trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, việc ghi nhận sự 

độc lập của tư pháp là dấu hiện và sự cam kết quan trọng;  

(2) Thủ tục bổ nhiệm thẩm phán có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ độc lập thẩm 

phán. Nếu nhánh lập pháp và hành pháp cần phải phụ thuộc vào quyền lực chính trị thì 

nhánh tư pháp phải độc lập với quyền lực chính trị và việc bổ nhiệm thẩm phán nên 

được thực hiện một cách chuyên nghiệp, bởi các chuyên gia hơn là bằng con đường 

chính trị;  

(3) Nhiệm kỳ thẩm phán có ảnh hưởng quan trọng đến mức độ độc lập của tòa án 

và nếu được bổ nhiệm suốt đời, không bị bãi nhiệm và được theo thủ tục chặt chẽ, mức 

độ độc lập sẽ cao hơn;  

(4) Ngân sách tư pháp và lương của thẩm phán cũng là một yếu tố tác động đến 

sự độc lập của tòa án và nếu lương của thẩm phán và kiểm soát ngân sách do nhánh 

quyền lực khác quyết định sẽ giảm mức độ độc lập của tòa án;  

(5) Kiểm hiến (kiểm duyệt tư pháp) tuy không trực tiếp ảnh hưởng đến sự độc lập 

của tòa án nhưng việc phán quyết một luật và hành vi hành pháp có hợp hiến hay 

không sẽ giúp tòa án độc lập và chỉ tuân theo luật hơn, hay nói cách khác, nếu tòa án 

phụ thuộc vào thẩm quyền làm luật và thực thi pháp luật một cách tùy tiện của nhánh 

quyền lực khác, nó sẽ không thể bảo vệ được sự tối thượng của hiến pháp và pháp luật, 

bảo vệ công lý;  

(6) Nếu tòa án có trách nhiệm phải công bố (Publish) các quan điểm của mình thì 

việc công bố này có thể gia tăng sự độc lập và trách nhiệm của tòa án bởi tính minh 

bạch là cơ sở cho sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động bảo vệ pháp luật. Sự độc 
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lập cũng gia tăng hơn nếu cho phép công bố quan điểm bất đồng và lý do của những 

bất đồng đó. Công bố quan điểm thông qua công khai bản án có tác dụng tạo động lực 

cho thẩm phán ra bản án có tính hợp pháp, thuyết phục và ngăn cản sự can thiệp vào 

quyết định của tòa án1. Thực chất, đây cũng là một hình thức giám sát tòa án bằng 

công luận và nâng cao trách nhiệm của tòa án;  

(7) Phân bổ án và quản trị tòa án cũng là một tiêu chí đánh giá sự độc lập của tòa 

án. Nếu phân bổ án không mang tính khách quan có thể làm giảm tính độc lập của 

phiên tòa và của thẩm phán. Quản trị cơ quan tư pháp và tòa án trong việc thực hiện 

chức năng xét xử nếu được thực hiện trên cơ sở những quy tắc khách quan, minh bạch 

sẽ tăng khả năng độc lập của thẩm phán, phiên tòa;  

(8) Độc quyền xét xử và phán quyết chung cuộc cũng là một tiêu chí quan trọng 

để đánh giá sự độc lập của tư pháp về mặt pháp lý cũng như thực tế. Bởi lẽ, phán quyết 

của tòa không thể bị xét lại và thẩm phán độc quyền quyết định dựa trên năng lực và 

không bị can thiệp từ bên ngoài. Nói cách khác, đây là sự phân công lao động dựa trên 

chuyên môn và phân công thẩm quyền trong hoạt động của bộ máy nhà nước nói 

chung. Một khảo sát về xu hướng phát triển của độc lập tư pháp từ 1976 đến 1996 cho 

thấy hai nội dung này thay đổi theo hướng tăng lên nhanh nhất trong các nội dung biểu 

hiện sự độc lập của tư pháp.2 

Đánh giá sự độc lập hình thức của tư pháp tuy nó không có mối liên hệ trực tiếp 

với độc lập thực tế nhưng nó có ý nghĩa quan trọng để xác định độc lập thực tế và là 

một tiêu chí quan trọng để đánh giá độc lập thực tế. Độc lập về mặt pháp lý thực sự có 

ảnh hưởng thực tế đến hành vi của nhà nước liên quan đến quyền con người.3 Thậm 

chí, có quan điểm cho rằng một trong những biểu hiện quan trọng nhất để bảo đảm cho 

tư pháp độc lập là sự ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật.4 

Bảng: So sánh các căn cứ và tiêu chí độc lập của tư pháp 

STT Tiêu chí/căn cứ UN CSCE LCK L&S VK 

1 Ghi nhận trong luật X   X  

2 Phán quyết không bị xét lại X     

3 Độc quyền phán quyết X  X  X 

4 Thủ tục xét xử công bằng X     

5 Quyền được xét xử công bằng X  X   

                                                 
1 Bernd Hayo and Stefan Voigt (2014). 
2 Linda Camp Keith (2002), Judicial independence and human rights protection around the world, 

Judicature, Volume 85, Number 4. 
3 Linda Camp Keith (2002). 
4 C. Neal Tate, Linda Camp Keith, “Conceptualizing and Operationalizing Judicial Independence 

Globally” URL: https://www.universityoftexasatdallascomets.com/~lck016000/APSA2006.doc  

https://www.universityoftexasatdallascomets.com/~lck016000/APSA2006.doc
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6 Không bị tác động, can thiệp  X X X   

7 Tôn trọng, cam kết (quốc gia) X X    

8 Phân quyền   X   

9 Kiểm hiến    X  

10 Tự do ngôn luận của tư pháp  X    

11 Tiếp cận tòa án    X  

12 Quyền miễn trừ  X    

13 Không bị sửa bản án X X    

14 Phụ thuộc thi hành phán quyết     X  

15 Lương và ngân sách độc lập   X X X 

16 Phát ngôn, hoạt động ngoài tòa  X   X 

17 Sự thay đổi quy định pháp luật    X X 

18 Đảm bảo nhiệm kỳ  X X X X 

19 Tôn trọng quyền miễn trừ  X   X 

20 Cách chọn thẩm phán hợp lý  X X X X 

21 Kỷ luật, bãi nhiệm hợp pháp  X  X X 

22 Điều kiện làm việc  X  X X 

23 Đề bạt, khen thưởng  X   X 

24 Số thẩm phán trong tòa    X  

25 Phân bổ án    X X 

26 Công khai bản án    X  

27 Quan điểm cá nhân-tập thể     X 

28 Đào tạo bắt buộc     X 

29 Quản trị bộ máy và ngân sách     X 

 UN: Liên hợp Quốc;  

 CSCE: Hội nghị về An ninh và hợp tác ở Châu Âu;   

 LCK: Linda Camp Keith;  

 L&S: Lars P. Feld and Stefan Voigt  

 VK: Vicki C. Jackson 

6. Kết luận 

Độc lập của tư pháp, tòa án là một trong những giá trị căn bản, một yêu cầu, điều 

kiện quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người mà đã được ghi nhận trong Tuyên 



162 

ngôn nhân quyền thế giới (1948), Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 

(1966). Độc lập và trung lập của tư pháp đã trở thành giá trị, chuẩn mực pháp lý xuyên 

quốc gia, thu hút nhiều sự quan tâm cũng như được ghi nhận trong đa số hiến pháp 

quốc gia và pháp luật quốc tế.1 Tuy nhiên, về mặt học thuật, độc lập của tư pháp, tòa 

án còn nhiều bất đồng, tùy thuộc vào góc độ tiếp cận, tiêu chí và căn cứ đánh giá. Điều 

đáng lạc quan là có hai nội dung về độc lập tư pháp đạt được sự thống nhất phổ biến: 

(1) độc lập, trung lập của tư pháp được coi là giá trị phổ quát, một yêu cầu, điều kiện 

tất yếu để xây dựng nhà nước pháp quyền và; (2) độc lập tư pháp không chỉ độc lập 

với các cơ quan nhà nước mà nó cần phải độc lập trong chính nhánh tư pháp và với 

truyền thông, xã hội nói chung. Từ đó, có thể suy luận rằng, tòa án không chỉ độc lập 

và chỉ tuân theo pháp luật trong xét xử, tòa án, thẩm phán phải được độc lập ngoài 

phiên tòa Tòa án cũng không chỉ độc lập với nội bộ ngành tư pháp mà với toàn bộ bộ 

máy nhà nước, với xã hội nói chung và sự độc lập này phải gắn với chức năng xét xử 

và nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, thực thi công lý. 
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VAI TRÒ CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VIỆT NAM 

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

ThS. Mai Thị Mai 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Hướng đến Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

Quốc hội Việt Namđã và đang xem xét và quyết định các vấn đề thuộc về các lĩnh vực 

khác nhau, giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn đề của đời sống xã hội. Một yêu cầu 

khách quan được đặt ra là cần từng bước chuyển từ một Quốc hội hoạt động không 

thường xuyên sang một Quốc hội hoạt động thường xuyên. Khi Quốc hội tiến đến hoạt 

động ngày càng chuyên nghiệp hơn, thì mọi vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc 

hội sẽ được các đại biểu Quốc hội xử lý và giải quyết trong các kỳ họp đều đặn, liên tục. 

Số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng đang tăng theo từng khoá gần đây, trình 

độ của các ĐBQH cũng được nâng lên, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì 

sẽ kéo theo nhu cầu phải đổi mới lại mối quan hệ giữa Quốc hội với UBTVQH. Đó là lý 

do cần nhận thức lại về vai trò của UBTVQH trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khoá: Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Quốc hội; tổ chức, hoạt động 

1.  Một số vấn đề lý luận về vai trò của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các 

yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay 

Quốc hội là một thiết chế dân chủ, thảo luận và quyết định các vấn đề theo đa số. 

Theo nguyên tắc này thì không có khái niệm về vai trò người lãnh đạo cá nhân như 

nhánh hành pháp. Quốc hội với tư cách là một tổ chức, một tập hợp của số đông các 

nghị sĩ, về nguyên tắc, các đại biểu ngang quyền trong hoạt động và đưa ra các quyết 

sách của Quốc hội. Do đó cần có những cá nhân hoặc một nhóm giữ vai trò điều hành 

nghị sự, giải quyết các vấn đề thủ tục, điều phối, điều hành công việc và bảo đảm các 

điều kiện hoạt động của Quốc hội. Luận giải cho cách thức làm việc không thường 

xuyên của  cơ quan lập pháp – Quốc hội, John Locke có viết: “Vì các luật vốn được 

thực thi thường trực và luôn duy trì sức mạnh nhưng lại có thể làm ra trong khoảng 

thời gian ngắn hơn, nên cơ quan lập pháp không cần phải luôn hiện diện, luôn có việc 

để làm.”[2] Và để tránh những người có quyền tìm cách tập trung quyền lực vào cho 

chính mình thì theo Locke: “Quyền lập pháp được đặt vào tay nhiều người khác nhau, 

tập hợp lại đúng lúc, để tự chính họ hay cùng với những người khác nước thực hiện 

quyền làm luật; và khi đã hoàn thành công việc, tách lại ra như trước, bản thân mỗi 

người họ cũng sẽ là đối tượng của các luật do mình làm ra, như một sự ràng buộc mới 

và mật thiết, để họ cẩn trọng, rằng mình làm ra luật là vì lợi ích chung.”[3] Do đó, cơ 

applewebdata://A44CAF43-607B-47FD-8D11-E9A97D6B48B8/#_ftn2
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quan lập pháp – Quốc hội (với hình thức là sự tập hợp của đầy đủ các đại biểu) các 

nước phần đông đều hoạt động không thường xuyên, với hình thức hoạt động quan 

trọng nhất là kỳ họp.Đặc trưng này, đưa đến xu hướng chung của Quốc hội hiện đại và 

Quốc hội Việt Nam đều có nhu cầu tồn tại một cơ quan/nhóm/cá nhân đóng vai trò là 

cơ quan thường trực. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có cách thức tổ chức và quy định 

hoạt động khác nhau đối với vị trí này. Nhưng tựu chung lại, trong cơ cấu tổ chức của 

Quốc hội hiện đại luôn có một thiết chế đóng vai trò điều phối hoạt động, giải quyết 

các vấn đề thủ tục để đảm bảo sự hoạt động một cách bình thường và hiệu quả của 

nghị viện ví dụ như: Đoàn Chủ tịch của Nghị viện Singapore, Đoàn Chủ tịch của Hạ 

nghị viện Đức (The presidium of Ge Budestag); Nghị viện Moldova; hay speaker of 

parliament (Chủ tịch Hạ viện của UK), Chủ tịch Quốc hội của Hạ nghị viện hay 

Thượng nghị viện Hoa Kỳ - thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến điều khiển phiên 

họp của Quốc hội và chứng thực các quyết định được Quốc hội thông qua. Đây cũng là 

những nhiệm vụ “thuần khiết”, nguyên thủy của mọi Chủ tịch Quốc hội trên thế giới.  

Về mặt bản chất, việc cải cách, đổi mới tổ chức của Quốc hội đều xuất phát từ 

nhu cầu thực tiễn của sự phát triển của bộ máy nhà nước phù hợp với các nhiệm vụ 

cách mạng trong từng giai đoạn. Xuất phát từ đặc thù Quốc hội Việt Nam một năm 

cũng chỉ tiến hành họp thường xuyên hai lần (trừ những trường hợp đặc biệt có thể tiến 

hành họp bất thường) nên để đảm bảo vị trí là một cơ quan đại diện cho toàn thể nhân 

dân, thay mặt nhân dân để đưa ra những quyết sách quan trọng của đất nước, thể hiện 

tính chất là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đòi hỏi Quốc hội Việt Nam trong cơ 

cấu tổ chức của mình cần có một thiết chế đóng vai trò là cơ quan thường trực, điều 

phối hoạt động của Quốc hội, đóng vai trò đúng nghĩa là “bộ mặt, là tiếng nói” của 

Quốc hội. Thiết chế đó cần đáp ứng được các yêu cầu tương ứng với mỗi mô hình lựa 

chọn, cụ thể: 

+ Nếu thiết chế này được tổ chức dưới hình thức là tập thể/ một nhóm người tạm 

được gọi là “Đoàn Chủ tịch” thì thiết chế này chịu ảnh hưởng chung theo nguyên tắc 

hoạt động của nghị viện đó là thảo luận tập thể và quyết định về các vấn đề bằng cách 

biểu quyết theo đa số. Các phiên họp của Đoàn Chủ tịch được triệu tập theo yêu cầu 

của Chủ tịch Quốc hội hoặc của hơn 1/3 tổng số ĐBQH.  

+ Nếu thiết chế này được thiết kế là cá nhân – Chủ tịch Quốc hội thì vai trò của 

Chủ tịch Quốc hội sẽ được đề cao và rõ nét hơn, thể hiện nhiều ở khía cạnh mang tính 

nghi lễ và giữ vai trò điều hành quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội. Chủ tịch 

Quốc hội quyết định các vấn đề liên quan đến quy trình ra quyết định của Quốc hội. 

Lúc này Chủ tịch Quốc hội sau khi tham khảo các ý kiến của  Ủy ban, được sự hỗ trợ 

của cơ quan giúp việc (Văn phòng Quốc hội) sẽ đề xuất chương trình làm việc của kỳ 

họp của Quốc hội. UBTVQH sẽ đóng vai trò thực hiện các công việc chuẩn bị cho kỳ 
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họp như: sắp xếp nội dung, thiết kế các chương trình nghị sự, là diễn đàn để các nhà 

soạn thảo và các nhóm đại biểu Quốc hội có ý kiến trái chiều có thể thảo luận, giải 

quyết và đưa ra các giải pháp phù hợp để đóng góp cho nội dung các dự thảo (thay vì 

các thành viên UBTVQH hiện nay đang tự thảo luận với nhau và quyết định xem phần 

nào là phần được giữ lại trong dự thảo, phần nào là phần cắt bớt hay tự ý sửa đổi dự 

thảo luật), các nội dung của những buổi thảo luận này có thể đưa vào hồ sơ của các dự 

án luật.  

Xuất phát từ đặc thù Quốc hội hoạt động không thường xuyên. Cùng với nguyên 

tắc hoạt động theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số nên trong thiết chế của 

Quốc hội cần tồn tại một thiết chế thường trực, mang tính điều phối hoạt động, điều 

hành các phiên họp đáp ứng các yêu cầu cụ thể: 

Một là,Thiết chế này được thành lập nhằm bảo đảm tính khách quan trong quy 

trình làm việc của Quốc hội và thực hiện việc giám sát các quy trình thảo luận tại Quốc 

hội. Tuy nhiên, không được làm thay Quốc hội, làm suy giảm vai trò của Quốc hội. 

Hai là,Thiết chế này được thiết kế phù hợp với đặc điểm của Quốc hội trong từng 

thời kỳ, chú trọng cao về tính chất điều phối hoạt động của các uỷ ban và điều hành 

của kỳ họp của Quốc hội.  

Ba là,Thiết chế này hoạt động mang tính thường trực nhưng cần được tổ chức 

khéo léo, với quy định nhiệm vụ quyền hạn rõ ràng, tránh việc tạo thêm tầng nấc mới 

trong cơ cấu của Quốc hội, biến thành một Quốc hội thu nhỏ trong một Quốc hội to. 

Trong bối cảnh hướng đến xây dựng một Quốc hội hoạt động thường xuyên và chuyên 

nghiệp của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, cần thiết cho sự thiết kế và tồn tại 

một cơ quan thường trực với đáp ứng được các yêu cầu như vậy. 

2.  Thực trạng quy định về Uỷ ban thường vụ Quốc hội Việt Nam và thực 

tiễn thi hành 

2.1. Thực trạng các quy định của pháp luật về Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Việt Nam 

· Giai đoạn trước Hiến pháp năm 1946 

Lùi sâu vào lịch sử để tìm hiều về sự hình thành và phát triển UBTVQH, 

nhậnthấyđây là một trong những cơ quan xuất hiện ngay từ đầu trong Quốc hội. Cụ 

thể: Sau cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc lịch sử ngày 6/1/1946, Quốc hội của nước 

VNDCCH ra đời với 333 ĐBQH trên phạm vi toàn quốc. Kỳhọp thứ 1 của Quốc hội 

khóa I khai mạc vào ngày 2/3/1946 tại Hà Nội, nhìn thấy những khó khăn có thể xảy ra 

cho sự hoạt động của Quốc hội khi mà một cuộc kháng chiến toàn quốc có thể nổ ra 

bất cứ khi nào, nên ngay trong kỳ họp đầu tiên này, cụ Ngô Tử Hạ - nguyên Chủ tịch 

Quốc hội khóa I đã phát biểu: “Đứng trước tình thế nghiêm trọng, QH không thể kéo 
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dài phiên họp và phải tạm bế mạc ngay ngày hôm nay, vậy chúng tôi đề nghị lập một 

Ban thường trực để thay mặt Quốc hội, và một Ban Dự thảo Hiến pháp.”[4] 

Quyền hạn của Ban thường trực Quốc hội đã được toàn thể Quốc hội thống nhất, 

cụ thể là: 

1. Góp ý kiến với Chính phủ 

2. Phê bình Chính phủ và khi Chính phủ đi ngược lại quyền lợi quốc dân thì có 

quyền hiệu triệu quốc dân. 

3. Triệu tập Quốc hội trong những trường hợp sau: 

a/ Khi Chính phủ yêu cầu 

b/ Khi quá nửa tổng số đại biểu yêu cầu. 

c/ Khi quá nửa Ủy viên thường trực xét thấy cần phải triệu tập 

4. Khi tuyên chiến hay đình chiến bắt buộc được hỏi ý kiến 

5. Khi ký hiệp ước với nước ngoài phải triệu tập Quốc hội để chuẩn y. 

(Toàn thể giơ tay tán thành) 

Như vậy, Ban thường trực của Quốc hội khóa I chính là tiền thân của UBTVQH 

của Quốc hội ngày nay, với những nhiệm vụ quyền hạn vẫn tiếp tục được duy trì cho 

đến ngày nay và được ghi nhận là nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH trong Hiến pháp 

2013 và trong Luật tổ chức của Quốc hội năm 2014 như: 1/Góp ý với Chính phủ; 2/ 

triệu tập Quốc hội… Dođó, có thể khẳng định rằng: Lý do nguyên thủy cho sự ra đời 

của cơ quan được coi như tiền thân của UBTVQH đó chính là vì đất nước lúc bấy giờ 

đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, điều kiện 

đó không cho phép các ĐBQH (khoá I) từ khắp nơi trên tổ quốc tụ hội về Hà Nội để 

họp bàn các vấn đề quan trọng, nên các ĐBQH đã đồng lòng, nhất trí thành lập ra một 

“Ban thường trực” để thay mặt cho Quốc hội. Như vậy có thể xem rằng Ban Thường 

trực của Quốc hội là đại diện của cơ quan đại diện cho nhân dân Việt Nam. 

· Giai đoạn Hiến pháp năm 1946 

Trên quan điểm cho rằng trong cơ quan dân cử với tính chất là đại diện cho toàn 

bộ người dân Việt Nam trên phạm vi cả nước, nhưng lại hoạt động không thường 

xuyên (Nghị viện nhân dân họp một năm hai lần)[5]nên Ban Dự thảo Hiến pháp năm 

1946 cũng đã đưa nội dung về việc cần có một cơ quan “thường trực” để hỗ trợ cho 

hoạt động của Nghị viện nhân dân. Do đó,nội dung bản Hiến pháp năm 1946 được 

Quốc hội thông qua vào ngày 9/11/1946 đã ghi nhận một cách chính thức cơ quan 

thường trực của Nghị viện nhân dân mang tên là: “Ban thường vụ Nghị viện nhân 

dân”, đồng thời bổ sung những quy định cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ 

quan này.  

applewebdata://A44CAF43-607B-47FD-8D11-E9A97D6B48B8/#_ftn4
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Điều thứ 27, Hiến pháp 1946: 

“Nghị viện nhân dân bầu một Nghị trưởng, 2 phó Nghị trưởng, 12 Ủy viên chính 

thức, 3 Ủy viên dự khuyết để thành lập Ban Thường vụ Nghị viện” 

Điều thứ 36: 

“Khi Nghị viện không họp, Ban Thường vụ có quyền: 

a/ Biểu quyết những dự án sắc luật của Chính phủ. Những sắc luật đó phải đem 

trình Nghị viện vào phiên họp gần nhất để Nghị viện ưng chuẩn hoặc phế bỏ 

b/ Triệu tập Nghị viện nhân dân 

c/ Kiểm soát và phê bình Chính phủ 

Điều thứ 38: “Khi Nghị viện không họp được, Ban thường vụ cùng Chính phủ 

có quyền quyết định tuyên chiến hay đình chiến” 

Điều thứ 40:“ Nếu chưa được Nghị viện nhân dân đồng ý hay trong lúc Nghị 

viện không họp mà chưa được Ban thường vụ đồng ý thì Chính phủ không được bắt 

giam và xét xử những Nghị viên” 

… 

Trong trường hợp phạm pháp quả tang, Chính phủ có thể bắt giam nghị viên 

ngay nhưng chậm nhất là 24 giờ phải thông tri cho Ban thường vụ. Ban thường vụ 

hoặc Nghị viện sẽ định đoạt.” 

Có thể thấy, các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thường vụ nghị viện nhân dân 

ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 đã được bổ sung đầy đủ hơn so với thời điểm 

được ghi nhận là “ Ban thường trực của Quốc hội.” Tuy nhiên, Kỳ họp thứ 2 của Quốc 

hội khóa Isaukhi đã thông qua Hiếnpháp năm 1946 vào ngày 9/11/1946. Do chiến 

tranh xâm lược của thực dân Pháp đangcận kề ngay, việc bầu Nghị viện nhân dân theo 

quy định của hiếnphápchưa thể tổ chức được. Quốc hội chưa hết nhiệm vụ cần phải 

tiếp tục hoạt động cho đến khi bầu được Nghị viện nhân dân.[6] 

Cũng phải nói thêm rằng, trong cuộc họp bàn về việc thành lập và quyết định các 

nhiệm vụ của Ban thường trực Quốc hội tại phiên họp khai mạc của Quốc hội khoá I 

ngày 2 tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội, cũng đã nổ ra cuộc tranh cãi xem nên đặt tên cơ 

quan này là như thế nào? Đã có Đại biểu đưa ra ý kiến phân biệt về hai thuật ngữ : 

"Thường vụ và Thường trực”, cụ thể: 

Ông Đoàn Phú Tứ: “ Tôi tưởng trước khi bàn quyền hạn Ban thường trực ta cần 

định nghĩa rõ: Chính phủ và Ban Thường trực trong hai cơ quan đó, cơ qua nào phải 

ở trên cơ quan nào 

Chưa có Hiến pháp thì cũng phải phân định quyền hạn rõ rệt” 

Ông Thu: “Xin định nghĩa Thường vụ và Thường trực” 
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Ông Nguyễn Đình Thi: “Sự phân biệt đó chưa có Hiến pháp nên chưa có thể 

định rõ ràng được…”[7] 

Do đó, có thể kết luận rằng, trên thực tế mặc dù nghĩa “Thường vụ” và “Thường 

trực” có thể mang nghĩa khác nhau, nhưng vào thời điểm quyết định thành lập và đặt 

tên cho cơ quan này thì về cơ bản nhận thức của Quốc hội Khoá 1 ở thời điểm thành 

lập Ban Thường trực Quốc hội hay trong Bản Hiến pháp năm 1946 khi quy định Ban 

Thường vụ Nghị viện nhân dân, được hiểu là như nhau. 

Như ở trên đã phân tích, có thể thấy việc thành lập cơ quan thường trực của Quốc 

hội là do hoàn cảnh lịch sử đặt ra khi đất nước đứng trước cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp. Và cũng do chưa có sự phân biệt rạch ròi giữa Thường trực hay 

Thường vụ nên thủa ban đầu thành lập, cơ quan mang tên là Ban Thường trực Quốc 

hội, sau đó đến Hiến pháp năm 1946 thì được đổi tên lại là Thường vụ Nghị viện nhân 

dân với nhiệm vụ và quyền hạn khá là tương đồng nhau. Thêm vào đó, do điều kiện 

thực tiễn nên Nghị viện nhân dân theo Hiến pháp năm 1946 không được bầu, mà Quốc 

hội khoá I tiếp tục hoạt động. Ngày 11/11/1946, Ban Thường trực Quốc hội đã họp để 

bầu ra Ban Thường Vụ gồm 5 người gồm: 1 Trưởng Ban; 2 phó trưởng ban; 1 thư ký 

và lâp các tiểu ban gồm: Ban Pháp Chế (gồm 8 người); Ban Tài Chính kinh tế (gồm 6 

người).[8]Từ đây có thể thấy, thiết chế Ban Thường vụ của Quốc hội đã được chính 

thức hình thành, chịu trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thường 

vụ Nghị viện trong Hiến pháp năm 1946. 

·  Giai đoạn Hiến pháp năm 1959 

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội theo Hiến pháp năm 1959 đã có cải cách một bước so 

với Hiến pháp năm 1946. Chính thức ghi nhận tên cơ quan UBTVQH trong Hiến pháp:  

Điều 51- Hiếnpháp 1959: 

“UBTVQH là cơ quan thường trực của Quốchội, do Quốc hội bầu ra. UBTVQH 

gồm có: 

- Chủ tịch, 

- Các phó Chủ tịch 

- Tổng thư ký 

- Các Ủy viên” 

Bên cạnh một số quyền hạn tiếp tục duy trì với tư cách là cơ quan thường trực 

của Quốc hội trong giai đoạn trước như: “Tuyên bố và chủ trì việc tuyển cử đại biểu 

Quốchội”;  Triệu tập Quốchội”,…[9]UBTVQH trong Hiến pháp năm 1959 được bổ 

sung rất nhiều các nhiệm vụ, quyền hạn so với giai đoạn trước, mang tính chất là một 

cơ quan độc lập. Ví dụ như: Giải thích pháp luật;Ra pháp lệnh; Quyết định việc trưng 
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cầu ý kiến nhân dân; Sửa đổi hoặc bãi bỏ những nghị định, nghị quyết, chỉ thị của Hội 

đồng nhà nước trái với Hiến pháp, pháp luật, pháp lệnh; sửa đổi hoặc bãi bỏ những 

nghị quyết không thích đáng của Hội đồng nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực 

thuộc Trung ương, và giải tán các Hội đồng nhân dân nói trên trong trường hợp các 

Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại đến quyền lợi của nhân dân một cách nghiêm 

trọng; UBTVQH bổ nhiệm và bãi miễn Phó Chánh án, thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao và Phó Viện trưởng, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của 

Chủ tịch UBTVQH; Quyết định việc bổ nhiệm hoặc bãi miễn các đại diện toàn quyền 

ngoại giao của nước VN dân chủ cộng hòa ở nước ngoài; UBTVQH quyết định cử và 

triệu hồi, quyết định bổ nhiệm và bãi miễn các đại diện toàn quyền ngoại giao nước 

Việt Nam dân chủ cộng hoà ở nước ngoài theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ; 

Quyết định phê chuẩn hoặc bãi bỏ các hiệp ước ký với nước ngoài, trừ trường hợp mà 

UBTVQH xét cần phải trình QH quyết định; Quy định hàm và cấp quân sự, ngoại giao 

và những hàm cấp khác; Quyết định đặc xá; Quy định và quyết định việc tặng thưởng 

huân chương và danh hiệu vinh dự của Nhà nước; Trong thời gian QH không họp, 

quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược; Quyết định 

việc tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Quyết định việc giới nghiêm trong toàn 

quốc hoặc từng địa phương.[10] 

Lý giải điều này có thể dựa trên hai lý do: Thứ nhất, trong giai đoạn từ năm 

1946 đến thời điểm năm 1954, Ban thường vụ Quốc hội (được bầu ra trong kỳ họp đầu 

tiên của Quốc hội khoá I) đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần không nhỏ trong cuộc 

kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của toàn dân Việt Nam, do đó khi ban 

hành bản Hiến pháp mới – Hiến pháp năm 1959 thì xu thế tất yếu là muốn mở rộng 

hơn quyền hạn cho cơ quan này để phát huy hiệu quả hoạt động. Thứ hai, sau Hiệp 

định Giơ -ne-vơ được ký kết, với sự hỗ trợ của Liên bang Xô viết, Việt Nam đã đồng ý 

thoả thuận với hình thức đất nước tạm thời chia cắt thành hai khu vực riêng  biệt, Miền 

Nam tiếp tục làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Miền Bắc đi lên xây 

dựng XHCN, theo đó thì định hướng phát triển của Miền Bắc Việt Nam về chính trị - 

kinh tế cũng như tổ chức và hoạt động của BMNN nói chung và của Quốc hội nói 

riêng cũng bắt đầu học tập theo mô hình của liên bang Xô viết cụ thể là theo Hiến 

pháp của Liên bang Xô viết năm 1936. Có thể đối chiếu một vài quy định trong Hiến 

pháp này về cơ quan thường trực của Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của CHLB 

Xô viết để thấy được sự tương đồng[11], Cụ thể: 

“Điều 48.Xô viết tối cao của CHLB Xô viết trong một cuộc họp chung của cả hai 

viện bầu ra Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao của CHLB Xô viết, bao gồm: 1 Chủ tịch của 

Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao với 16 phó Chủ tịch, 1 thư ký của Đoàn Chủ tịch và 20 

thành viên của Đoàn Chủ tịch. 
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Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao của CHLB Xô viết chịu trách nhiệm trước Xô viết 

tối cao của CHLB Xô viết về mọi hoạt động của mình.”[12] 

Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao của CHLB Xô 

viết.[13] 

Có thể thấy, rất nhiều quyền hạn mới của UBTVQH trong Hiến pháp năm 1959 

giống với những quyền hạn của Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao trong Hiến pháp CHLB 

Xô viết năm 1936. Điều này thể hiện việc học tập mô hình BMNN bước đầu đi lên con 

đường xây dựng CNXH ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ nét để khẳng định 

rằng giai đoạn Hiến pháp năm 1959 của Việt Nam mới chỉ là bước đầu học tập mô 

hình bộ máy nhà nước XHCN mà chưa phải là hoàn toàn là trong nội dung của Hiến 

pháp năm 1959, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam vẫn ghi nhận sự tồn tại chức 

danh Chủ tịch nước với tư cách là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho nước 

CHXHCN Việt Nam, trong khi đó trong Hiến pháp năm 1936 của CHLB Xô viết thì 

không ghi nhận chức danh này trong BMNN, mà một số nội dung mang tính chất đại 

diện cho Quốc gia thì sẽ được trao cho Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao như: Thẩm 

quyền ký công bố Luật…[14] 

· Giai đoạn Hiến pháp năm 1980 

Nếu như bản Hiến pháp năm 1959 được coi là có sự tham khảo từ bản Hiến pháp 

của CHLB Xô viết năm 1936 thì Hiến pháp năm 1980 của nước CHXHCN Việt Nam 

có thể được xem là sự học tập, đầy đủ và trọn vẹn các nội dung trong Hiến pháp của 

CHLB Xô viết năm 1977, đặc biệt là trong mô hình tổ chức BMNN nói chung và trong 

việc quy định về cơ quan thường trực của cơ quan quyền lực nhà nước nói riêng.  

Theo quy định của Hiến pháp năm 1980 thì chức danh Chủ tịch nước với tư cách 

là đại diện cho nước Việt Nam không còn là một cá nhân và đứng độc lập như trong 

Hiến pháp năm 1959 mà đã được tích hợp vào cơ quan thường trực của cơ quan quyền 

lực nhà nước với tên gọi là Hội đồng nhà nước (HĐNN) (Chương VII – Hiến pháp 

năm 1980), cụ thể là: 

Điều 98: “Hội đồng Nhà nước là cơ quan cao nhất hoạt động thường xuyên của 

Quốc hội, là Chủ tịch tập thể của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Như 

vậy, HĐNN là nguyên thủ tập thể của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Mặt khác, là 

cơ quan cao nhất hoạt động thường xuyên của Quốc hội, HĐNN quán xuyến những 

công việc quan trọng bảo đảm tính liên tục của công tác Quốc hội[15], HĐNN chịu 

trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. 

Đối chiếu vào BMNN của CHLB Xô viết theo Hiến pháp năm 1977, có thể thấy, 

HĐNN chính là được xây dựng theo mô hình Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao vừa là cơ 

quan thường trực của cơ quan quyền lực nhà nước, vừa tiến hành cách công việc với tư 
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cách đại diện cho Nhà nước. Mặc dù về mặt kỹ thuật, trong Hiến pháp CHLB Xô viết 

không quy định trực tiếp như vậy, nhưng qua tìm hiểu về nhiệm vụ và quyền hạn của 

Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao quy định trong Hiến pháp năm 1977 có thể thấy rõ các 

nhóm quyền hạn với tư cách là cơ quan thường trực của Xô viết tối cao, cũng như các 

quyền hạn với tư cách là đại diện, đứng đầu nhà nước.[16]Cụ thể: Quyền hạn của Đoàn 

Chủ tịch Xô viết tối cao được liệt kê từ Điều 121 đến Điều 123 Hiến pháp CHLB Xô 

viết năm 1977. Trong đó, bên cạnh các quyền hạn nguyên thủy trong hiến pháp trước, 

như: Quyền ấn định ngày bầu cử Xô viết tối cao cho Liên bang; Quyền triệu tập Xô 

viết tối cao để bầu ra người đứng đầu các Ủy ban thường trực của các viện của Xô viết 

tối cao; thực hiện quyền giám sát việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật liên bang; giải 

thích hiến pháp và pháp luật của Xô viết; phê chuẩn và hủy bỏ các điều ước quốc tế; 

Hủy bỏ các nghị quyết, mệnh lệnh và các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng CHLB 

Xô viết ban hành nếu thấy rằng nó không phù hợp với luật liên bang; Quyền thực thi 

nhiệm vụ của Xô viết tối cao trong thời gian Xô viết tối cao không họp, tất nhiên tất cả 

những quyết định đó sau này phải trình lên Xô viết tối cao phê chuẩn, nếu Xô viết tối 

cao liên bang không phê chuẩn thì những quyết định đó có thể bị hủy bỏ về sau; quyền 

cấp, từ chối, và xác định tính hợp lệ của việc đơn phương từ bỏ quốc tịch của công dân 

Xô viết). 

Nổi bật trong số các quyền lực ban đầu mới ban hành cho Đoàn Chủ tịch Xô viết 

tối cao ghi nhận tại Điều 121 là quyền thành lập Hội đồng Quốc phòng Xô viết và bổ 

nhiệm các thành viên của nó và quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm chỉ huy cao cấp của lực 

lượng vũ trang của CHLB Xô viết.[17] 

Lý do để tồn tại Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao theo như trong Hiến pháp của 

Liên bang Xô viết nổi bật được đưa ra đó là: Vì Xô viết tối cao (của liên bang) chỉ họp 

hai năm một lần, và do đặc thù lãnh thổ quá rộng lớn (cấu trúc lãnh thổ liên bang), cho 

nên rất khó để duy trì tính liên tục và hiệu quả hoạt động cũng như sự thảo luận ý kiến 

của Xô viết tối cao do đó Hiến pháp của Cộng hoà XHCN Xô viết đưa ra các quyền 

lập pháp nhất định cho Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao. Theo đó, các thành viên của cơ 

quan này được bầu trong số các đại biểu của Xô viết tối cao. Cơ quan bao gồm 39 

thành viên vào tại thời điểm hình thành, với Chủ tịch, phó Chủ tịch thứ nhất, 15 phó 

Chủ tịch đại diện cho 15 nước Cộng hòa, thư ký, và 21 thành viên bình thường.[18] 

Ở Việt Nam, việc tập trung những nhiệm vụ, quyền hạn của UBTVQH và Chủ 

tịch nước trong Hiến pháp năm 1959 vào HĐNN, được lý giải rằng làm cho HĐNN có 

vai trò rất quan trọng trong hệ thống cơ quan nhà nước và hoạt động của HĐNN sẽ 

nhạy bén hơn, BMNN của chính quyền trung ương sẽ gọn nhẹ hơn.[19] 

Qua phân tích ở trên có thể đưa ra đánh giá rằng, đến Hiến pháp năm 1980 thì 

HĐNN chính là “sự hoá thân” đầy đủ về vị trí và thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Xô 
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viết tối cao của Hiến pháp CHLB Xô viết năm 1977. Điều này là một minh chứng có 

sức nặng cho khẳng định nói rằng đây là giai đoạn mà Hiến pháp Việt Nam nói chung 

và tổ chức BMNN CHXHCN Việt Nam nói riêng mang màu sắc XHCN đậm nét. 

·  Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 

Thiết chế UBTVQH có thể nói là một thiết chế có vị trí đặc biệt trong tổ chức và 

hoạt động của BMNN, xuất hiện chính thức từ Hiến pháp năm 1959, nhưng đến Hiến 

pháp năm 1980 thì UBTVQH được thay thế bằng HĐNN – cơ quan cao nhất hoạt 

động thường xuyên của Quốc hội, đồng thời là Chủ tịch tập thể của nước CHXHCN 

Việt Nam. Đến Hiến pháp năm 1992 lại quay trở lại với mô hình của Hiến pháp năm 

1959 với vị trí và vai trò là cơ quan thường trực của Quốc hội.[20]Mô hình này tiếp tục 

được duy trì trong bản hiến pháp hiện hành – Hiến pháp năm 2013. 

Nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH trong Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp 

năm 2013 được quy định rất đầy đủ trong các lĩnh vực, từ việc triệu tập và chủ trì kỳ 

họp của Quốc hội, đến các hoạt động trên lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các 

vấn đề quan trọng của đất nước, đến việc chỉ đạo, điều hoà phối hợp hoạt động của các 

cơ quan của Quốc hội, trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các 

cấp…[21]Với việc trao cho UBTVQH trong hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp hiện 

hành có quá nhiều thẩm quyền trên các lĩnh vực đã đưa đến một thực trạng là: 

UBTVQH là “Quốc hội thu nhỏ”, là cơ quan “cấp trên”của Hội đồng dân tộc (HĐDT), 

các  Ủy ban của Quốc hội. Thậm chí, còn cao hơn cả Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vì các chủ thể này đều phải báo 

cáo UBTVQH. [22] 

Có thể nói, trong quá trình tồn tại, hoạt động, UBTVQH đã có nhiều đóng góp 

trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh trước đó và trong thời 

gian giữa hai kỳ họp Quốc hội hiện nay. Tuy nhiên, Hiến pháp hiện hành chưa xác 

định rõ ràng vị trí, chức năng và vai trò của UBTVQH trong mối quan hệ với chủ thể 

thành lập và bộ máy tổng thể của Quốc hội mà chỉ là sự sao – chép lại những quy định 

của HĐNN trong Hiến pháp năm 1980. Hay nói cách khác, những quy định trong Hiến 

pháp năm 1992 là sự “phẫu thuật” cơ học các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐNN thành hai 

thiết chế là UBTVQH và Chủ tịch nước[23], mà chưa có được sự lý giải và lập luận chặt 

chẽ, khoa học dưới góc độ lý luận cho sự tồn tại nhưng quy định đó. Điều này lại tiếp 

tục tái diễn khi chúng ta soạn thảo và ban hành Hiến pháp năm 2013. Đây cũng là lý do 

đưa đến quan điểm cho những băn khoăn, trăn trở về việc tồn tại UBTVQH hiện nay. 

2.2. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam 

theo quy định của pháp luật hiện hành 

Quốc hội Việt Nam làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số 

nhưng Quốc hội lại có hình thức hoạt động không thường xuyên. Chính do đặc điểm 
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này mà một yêu cầu đặt ra là phải có một cơ quan thường trực của Quốc hội với nhiệm 

vụ và quyền hạn nhất định để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội là 

một tất yếu khách quan. Các thành viên của cơ quan thường trực này đều là các ĐBQH 

hoạt động chuyên trách – UBTVQH. Mặc dù về mặt cơ cấu tổ chức cũng như nhiệm 

vụ quyền hạn có những điểm khác nhau qua các bản Hiến pháp, nhưng tính chất luôn 

được xác định rõ nét là cơ quan thường trực của Quốc hội, là một bộ phận cấu thành 

của Quốc hội, được Quốc hội phân quyền và  Ủy quyền trong một số lĩnh vực.  

UBTVQH là cơ quan do Quốc hội thành lập ra trong suốt nhiệm kỳ hoạt động 

của mình để thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn giữa hai kỳ họp của Quốc hội. 

Thành phần của cơ quan này thường bao gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch 

Quốc hội và các lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội. Có thể nói, đây là loại cơ quan khá 

đặc thù trong cơ cấu tổ chức của Quốc hội trên thế giới. Khác với ủy ban phổ biến của 

Quốc hội các nước, UBTVQH Việt Nam được giao một số nhiệm vụ quyền hạn độc 

lập, được thực hiện giữa hai kỳ họp như phê chuẩn một số chức danh nhà nước, ban 

hành một số loại hình văn bản quy phạm pháp luật .v.v. Do đó, UBTVQH Việt Nam 

không đơn thuần là cơ quan giúp việc cho Quốc hội Việt Nam mà giống như một cơ 

quan độc lập với những nhiệm vụ quyền hạn riêng. Vì vậy cũng có thể xếp cơ quan 

này ra khỏi nhóm các Ủy ban của Quốc hội theo mô hình phổ biến trên thế giới.  

Dưới góc nhìn tổng quát, nhiệm vụ và quyền hạn của UBTVQH theo quy định 

của pháp luật hiện hành được ghi nhận tại 13 khoản của Điều 74, tương đương với các 

nhiệm vụ quyền hạn lớn. Tất nhiên, mỗi nội dung ghi nhận về quyền hạn của 

UBTVQH trong Hiến pháp được quy định chi tiết và cụ thể hơn tại Chương III của 

Luật Tổ chức QH năm 2014. Với 13 khoản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của 

UBTVQH ghi nhận trong Hiến pháp 2013, có thể được chia thành 2 nhóm: 1) Nhóm 

nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH có được do được QH “ủy quyền”, nói cách khác, 

đây thực chất là những quyền hạn, nhiệm vụ của QH. 2) Nhóm nhiệm vụ, quyền hạn 

của riêng UBTVQH được quy định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp 

luật khác. Trong nhóm nhiệm vụ này lại được chia thành hai nhóm nhỏ hơn: i) Các 

nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH đóng vai trò hành chính, chuẩn bị cho hoạt động 

của QH; ii) nhóm các nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH với tư cách là một cơ quan 

độc lập.  

Dưới góc độ lý luận, có thể coi UBTVQH là cơ quan của Quốc hội (hỗ trợ và 

giúp thực hiện các chức năng của Quốc hội) hay coi UBTVQH là một cơ quan độc lập 

(có chức năng, có nhiệm vụ quyền hạn riêng) hiện nay vẫn đang còn tranh cãi. Tuy 

nhiên, soi chiếu vào thực tế ghi nhận trong trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện 

nay thì UBTVQH thực tế là đóng cả hai vai, vừa là cơ quan thường trực của Quốc hội, 

nhưng vẫn được trao những nhiệm vụ độc lập. 
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• Đối với nhóm nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH có được do được Quốc hội 

“ủy quyền” Cụ thể gồm: khoản 2, khoản 3, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, 

khoản 13 (Điều 74. Hiến pháp năm 2013) 

Trên thực tế, vì UBTVQH có vị trí là cơ quan thường trực của Quốc hội, do 

Quốc hội Việt Nam hoạt động theo hình thức không thường xuyên nên tất yếu sẽ rơi 

vào trường hợp là có những nhiệm vụ quyền hạn lẽ ra Quốc hội với tư cách là cơ quan 

đại diện cao nhất của nhân dân cả nước, được nhân dân cả nước trao quyền lực phải 

trực tiếp thực hiện thì lại “ Ủy quyền” cho cơ quan khác, cụ thể là UBTVQH. Bao gồm 

các nhiệm vụ quyền hạn sau: Xây dựng luật, pháp lệnh; Giám sát của UBTVQH; 

Quyết định tình trạng chiến tranh, quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ, 

ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; Trách nhiệm của UBTVQH trong việc thực hiện 

quan hệ đối ngoại của Quốc hội; UBTVQH tổ chức trưng cầu ý dân.   

Thứ nhất, thẩm quyền trong hoạt động xây dựng luật của Quốc hội. 

Theo quy định tại Điều 48, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Quốc hội  Ủy 

quyền cho UBTVQH việc chuẩn bị lập dự án về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

và chỉ đạo việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; điều chỉnh chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất; có lẽ cũng khá 

phù hợp, vì UBTVQH là cơ quan hoạt động thường xuyên, hỗ trợ Quốc hội trong việc 

chuẩn bị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; hơn nữa dù Quốc hội Ủy quyền 

nhưng Quốc hội vẫn là “chốt chặn” cuối cùng khi mọi hoạt động chuẩn bị và chỉ đạo 

đó vẫn phải “báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”. Tuy nhiên, việc để cho UBTVQH 

“cho ý kiến về các dự án luật trước khi trình Quốc hội; chỉ đạo việc nghiên cứu tiếp 

thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật và 

trình Quốc hội xem xét, thông qua” là vấn đề cần phải suy nghĩ và cân nhắc. Bởi Luật vốn 

được coi là hình thức văn bản do Quốc hội ban hành, hơn thế nữa quy trình ban hành luật 

cũng khá chặt chẽ bởi các thủ tục ghi nhận trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015. Cuối cùng dự thảo luật nên được đưa ra bàn thảo và quyết định bởi các đại 

diện của nhân dân cả nước – các đại biểu Quốc hội trên cơ sở các tài liệu, văn bản mà các 

đại biểu được cung cấp và lắng nghe giải trình của cơ quan soạn thảo.  

Tuy nhiên, quy định này đã khiến UBTVQH trở thành một cấp trung gian giữa 

chủ thể soạn thảo luật và Quốc hội; đồng thời cho phép UBTVQH cho ý kiến về dự án 

luật, chỉ đạo việc tiếp thu để chỉnh lý… đối với dự thảo luật trước khi trình Quốc hội 

xem xét thông qua. Quy định này đã khiến UBTVQH trở thành Quốc hội nhỏ trong 

một Quốc hội to, vì có quyền quyết định ý kiến đối với dự thảo trước khi trình Quốc 

hội xem xét. Trong khi đó, UBTVQH chỉ có số lượng thành viên nhất định, không thể 

nắm rõ hết được các lĩnh vực, các khía cạnh khác nhau. Do đó sẽ đưa đến trường hợp, 

có những vấn đề có thể quan trọng nhưng UBTVQH lại cho là không nên đã chủ động 
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chỉnh lý dự thảo trước khi trình Quốc hội, và khi đến lúc đưa ra để Quốc hội xem xét 

thì vấn đề được trình đã không còn đầy đủ và hoàn chỉnh như ý muốn của cơ quan 

soạn thảo. Thực tế đã ghi nhận có những trường hợp các dự thảo đến lúc đưa ra Quốc 

hội thảo luận thì đã không còn phản ánh đúng ý chí của cơ quan soạn thảo. Điều này 

trên thực tế đã làm giảm chất lượng của các Luật do Quốc hội thông qua. Về mặt lý 

luận, quy định này đã khiến cho UBTVQH làm thay việc của Quốc hội, tự mình đại 

diện cho Quốc hội để đánh giá, thảo luận và quyết định các vấn đề lẽ ra nên là vấn đề 

do Quốc hội thảo luận và quyết định. 

Thứ hai,về thẩm quyền ban hành pháp lệnh của UBTVQH 

 Đây là quyền hạn được coi như quan trọng nhất của cơ quan này, quyền hạn này 

của UBTVQH là một trong những lý do chính đưa đến quan điểm UBTVQH là cơ 

quan độc lập của BMNN. Nếu QH là cơ quan lập pháp thì UBTVQH là cơ quan lập 

pháp lệnh, mà pháp lệnh ở đây thực chất là luật. Theo quy định của pháp luật, pháp 

lệnh trong chừng mực nào đó chỉ tồn tại do “vắng” luật, nó đóng vai trò quá độ, thử 

nghiệm của một dự luật.  Do đó, trên thực tế pháp lệnh chính là “luật”. Việc Quốc hội 

trao cho “nhóm” trong Quốc hội – UBTVQH làm công việc của Quốc hội -  tự mình 

điều chỉnh một quan hệ xã hội mang tính phổ biến mà không cần có sự ủy quyền về 

mặt nội dung cụ thể. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với lý thuyết tổ chức và vận 

hành BMNN của Việt Nam. Bởi lẽ, xuất phát từ bản chất nhà nước Việt Nam ghi nhận 

trong Hiến pháp 2013, tại Điều 2 đó là: “Nước CHXHCN Việt Nam do Nhân dân làm 

chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…” Như vậy, Nhân dân là chủ thể 

của quyền lực nhà nước. Một trong những kết quả của định đề được khẳng định là chỉ 

có Nhân dân mới có quyền đặt ra pháp luật để hạn chế hành vi của chính mình. Để thể 

hiện và thực hiện điều đó, Nhân dân bầu ra cơ quan đại diện cho mình và trao cho cơ 

quan này quyền thay mặt mình đặt ra pháp luật. Do đó, chỉ có Quốc hội - đại diện cho 

toàn thể nhân dân cả nước mới có tính chính danh để ban hành Luật.  

Thứ ba, Hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội  

Việc Quốc hội trao cho UBTVQH quá nhiều quyền trong hoạt động giám sát như 

tại Khoản 3. Điều 74 của Hiến pháp và được cụ thể hoá tại Điều 50 của Luật Tổ chức 

Quốc hội như trên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Bởi 

vì UBTVQH không phải là cơ quan chuyên môn của Quốc hội, nên không đủ nhân sự, 

chuyên gia cho hoạt động giám sát. Trên thực tế, thành viên của UBTVQH là người 

đứng đầu HĐDT và các ủy ban thường trực, có thể coi là cấp quản lý, nên không đủ thời 

gian, nhân lực và chuyên môn cho hoạt động giám sát. Điều này đưa đến hoạt động 

giám sát không hiệu quả mà gây chồng chéo công việc, hiệu quả giám sát không cao.  

Thứ tư, về đình chỉ, bãi bỏ văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương, Phê 
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chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” …và các quy định khác 

về nhiệm vụ của UBTVQH liên quan đến việc quyết định về cơ cấu tổ chức BMNN 

hay quyết định các chức danh khác trong tổ chức bộ máy nhà nước trong Luật Tổ chức 

Toà án nhân dân năm 2014; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014. Những 

quy định này đã khiến UBTVQH trở thành một cơ quan cấp trên của chính phủ, của 

Toà án nhân dân, của Viện Kiểm sát nhân dân. Trong khi đó mặt lý luận về nguyên tắc 

tổ chức quyền lực của BMNN thì không nhắc đến đến UBTVQH. 

Quyền của UBTVQH trong việc quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình 

trạng đặc biệt của đất nước, như tổng động viên, động viên cục bộ, quyết định tình 

trạng khẩn cấp…  Do đặc điểm của những nhiệm vụ này là phải giải quyết mau lẹ, kịp 

thời nhằm hạn chế các thiệt hại do tình hình đặc biệt này gây ra, nên về nguyên tắc, 

Hiến pháp một số nước phát triển (như Hoa Kỳ) không giao nhiệm vụ này cho các cơ 

quan cho chế độ làm việc tập thể như Quốc hội, mà giao cho Tổng thống  nhằm phản 

ứng linh hoạt trước yêu cầu của tình hình. Hơn thế nữa, quy định như vậy bởi những 

nhiệm vụ này thường liên quan đến nguyên thủ quốc gia với tư cách thống lĩnh lực 

lượng vũ trang, thể hiện cho sự thống nhất và sức mạnh của quốc gia. Bình luận về 

quy định về nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH, có quan điểm cho rằng có 2 lý do 

chính[24]: về mặt khách quan: có thể “nhát dao mổ” của các nhà phẫu thuật (lập pháp) 

khi tách hai bộ phận cơ thể bộ máy nhà nước dính vào nhau (Hội đồng nhà nước) một 

cách cơ học đã không thực sự chuẩn xác, nên đáng lẽ nhiệm vụ thẩm quyền này nên 

thuộc về quyền hạn của Nguyên thủ quốc gia – Chủ tịch nước thì lại bị lệch sang thẩm 

quyền của UBTVQH. Có thể nhìn nhận,  quy định này chịu sự chi phối và ảnh hưởng 

của nguyên tắc trách nhiệm tập thể trong chế độ XHCN, nguyên tắc này đề cao tính 

tập thể nên chưa tin tưởng giao trách nhiệm cho cá nhân nguyên thủ quốc gia mà giao 

cho Quốc hội, sau đó Quốc hội lại Ủy quyền cho UBTVQH.  

Không thể phủ nhận sự cần thiết của UBTVQH khi đóng vai trò là cơ quan 

thường trực của Quốc hội trong điều kiện Quốc hội Việt Nam hoạt động không thường 

xuyên. Việc UBTVQH tồn tại sẽ giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh của 

đất nước thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội khi Quốc hội không họp. Tuy 

nhiên, với những quy định phân tích ở trên có thể thấy, ngoài những nội dung phù hợp 

với tư cách là cơ quan thường trực thì Quốc hội đã trao cho UBTVQH quá nhiều các 

quyền hạn, chưa kể là có thể đi ngược lại với lý luận về tổ chức của BMNN Việt Nam. 

Thêm vào đó, trong bối cảnh Việt Nam đi lên xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, 

các cải cách và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội là hướng đến việc chuyển 

đổi từ Quốc hội hoạt động không thường xuyên, chưa chuyên nghiệp thành một Quốc 

hội hoạt động chuyên nghiệp. Thì cần cân nhắc đến sự cần thiết hay không của việc 

applewebdata://A44CAF43-607B-47FD-8D11-E9A97D6B48B8/#_ftn24
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tồn tại cơ quan thường trực của Quốc hội, khi mà Quốc hội đã hoạt động thường xuyên 

và chuyên nghiệp. 

• Nhóm nhiệm vụ quyền hạn của riêng UBTVQH được quy định trong Hiến pháp 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác 

Như đã phân tích ở trên, nhóm quyền hạn riêng của UBTVQH được quy định 

trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác được phân loại thành hai 

nhóm nhỏ, gồm: Thứ nhất, đó là các nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH đóng vai trò 

là các công việc hành chính, chuẩn bị cho hoạt động của Quốc hội; thứ hai, nhóm các 

nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH với tư cách là một cơ quan độc lập. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của UBTVQH đóng vai trò, chuẩn bị cho hoạt động của 

Quốc hội. Cụ thể Điều 74, Hiến pháp năm 2013 gồm: Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập 

và chủ trì kỳ họp của Quốc hội; Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của HĐDT và 

các  Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của ĐBQH. Với 

vai trò là cơ quan thường trực của QH, thì nhiệm vụ không kém phần quan trọng của 

UBTVQH đó là: “chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp của Quốc hội” với các nội dung 

như: Dự kiến chương trình kỳ họp; quyết định triệu tập kỳ họp Quốc hội; Chỉ đạo, điều 

hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ 

họp; xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị các dự án luật, dự thảo nghị quyết, các báo 

cáo và các dự án khác trình Quốc hội; …  Đây là những nội dung mang tính chất phục 

vụ cho kỳ họp của Quốc hội, khi mà Quốc hội chuyển sang hình thức hoạt động 

thường xuyên, các kỳ họp diễn ra liên tục hơn, không cần chuẩn bị kỹ càng và quy mô 

như thời điểm hiện nay thì các công việc này không còn quá quan trọng mà hoàn toàn 

mang tính chất hành chính đơn thuần.  

+ Nhóm các nhiệm vụ quyền hạn của UBTVQH với tư cách là một cơ quan độc 

lập, ghi nhận tại Điều 74 Hiến pháp năm 2013, cụ thể gồm: khoản 2, khoản 6, khoản 7, 

khoản 8. Các quyền hạn của UBTVQH nêu trên được cụ thể hoá trong Luật Tổ chức 

Quốc hội năm 2014. 

Đây là những nhiệm vụ quyền hạn được trao cho UBTVQH với tư cách là cơ quan 

độc lập (tức là tự mình thực hiện). Bởi lẽ vấn đề lý luận chưa giải quyết rõ ràng là 

UBTVQH là cơ quan độc lập hay chỉ là cơ quan thường trực của QH. Do đó, trong việc 

ghi nhận về nhiệm vụ, quyền hạn của UBTVQH, có những nội dung là cơ quan được  

Ủy quyền, nhưng lại có những quy định được trao quyền một cách độc lập, cụ thể:  

Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh  

Quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh của UBTVQH là một trong những 

quyền hạn rất độc lập của riêng cơ quan này (bắt đầu được ghi nhận từ Hiến pháp năm 

1959 đến nay). Được coi là sự học tập từ quy định về nhiệm vụ giải thích Hiến pháp, 
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luật của Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao của CHLB Xô viết. Tuy nhiên, nếu quy định 

quyền hạn này của UBTVQH qua các giai đoạn là sự học tập mô hình của Liên bang 

Xô viết, thì lý do nào khiến Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao lại được quy định cho một 

quyền hạn rất đặc thù như vậy? Dưới góc độ lý luận, quy định này có xuất phát từ 

nguyên tắc của hệ thống pháp luật văn bản của Châu Âu lục địa theo quan niệm: 

“Người làm được việc lớn, thì tất nhiên bao giờ cũng làm được việc nhỏ” của hệ thống 

La Mã cổ đại . Ở các nước phát triển, Hiến pháp giao thẩm quyền giải thích Hiến pháp, 

luật cho thẩm phán của toà án. Bởi muốn giải thích được các điều luật một cách chính 

xác thì buộc phải đặt việc giải thích trong một vụ việc cụ thể, gắn với các sự kiện pháp 

lý cụ thể. Chỉ có Tòa án với nguyên tắc nghĩa vụ phải xét xử của Thẩm phán mới có 

điều kiện cũng như nghĩa vụ giải thích các điều luật. Điều này có nghĩa là giải thích 

điều luật phải gắn với một trường hợp cụ thể và các trường hợp tương tự chứ không 

phải giải thích chung chung. Theo GS.TS. Nguyễn Đăng Dung cho rằng trao quyền 

này cho UBTVQH tức là không phân biệt rõ lập pháp và tư pháp. Còn trong góc nhìn 

khác về khía cạnh chính trị, việc giải thích pháp luật nói chung (mà ở đây là hiến pháp 

và luật) thì “hoàn toàn không chỉ có ý nghĩa pháp lý hình thức mà nó chứa đựng một ý 

nghĩa chính trị sâu sắc” Theo Ph.Ăng – ghen đã chỉ rõ các quan toà tư sản: “giải thích 

luật theo nghĩa mà từ đó luật được xây dựng nên, mặt khác, chính họ, những người tư 

sản thấy cơ sở chủ yếu của mọi trật tự thực sự là ở trong những lợi ích của giai cấp 

mình” V.I.Lê-nin đã nhận xét ở nước Nga sa hoàng có hàng nghìn quan chức tư sản và 

luật gia “biết cách giải thích luật pháp sao cho công nhân và nông dân bình thường 

không thể phá vỡ cái hàng rào dây thép gai do những pháp luật đó dựng lên”. Sự đánh 

giá đó đúng với việc giải thích pháp luật của các nhà nước tư sản. Ở các nước XHCN, 

tình hình lại khác hẳn.Việc giải thích pháp luật ở đây đáp ứng các lợi ích giai cấp của 

nhân dân lao động và góp phần thực hiện pháp luật trong sự phù hợp với chức năng xã 

hội của nó trong xã hội chủ nghĩa.   

Trên thực tế số lần UBTVQH sử dụng quyền này là quá ít so với nhu cầu đòi hỏi 

giải thích hiến pháp và pháp luật. Kể từ lần đầu tiên được quy định trong Hiến pháp 

1959, qua gần 50 năm phát triển và hoàn thiện cơ sở pháp lý, cho đến nay, UBTVQH 

đã hai lần thực hiện thẩm quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh và cả hai lần đều 

là giải thích luật; đối với giải thích Hiến pháp và giải thích pháp lệnh thì chưa thực 

hiện. Vì không phải là chủ thể trực tiếp áp dụng Hiến pháp và pháp luật trên thực tế 

nên UBTVQH không thể nhận thấy cũng như có thể giải thích sự vướng mắc của các 

quy phạm pháp luật. 

3. Quan điểm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội Việt Nam 

Tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong các thời kỳ khác nhau đã thể hiện chủ 
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trương lớn của Đảng ta đó là xây dựng, hoàn thiện và không ngừng mở rộng nền dân 

chủ XHCN. Hoạt động của Quốc hội ngày càng thu hút sự quan tâm, theo dõi của dân 

chúng. Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, kết hợp với ý kiến của của cử tri cả 

nước, Quốc hội đã xem xét và quyết định các vấn đề thuộc vê các lĩnh vực khác nhau. 

Do tính chất và tầm quan trọng trong hoạt động của một cơ quan quyền lực nhà nước 

trước các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phải giải quyết và các đòi hỏi của qua trình phát 

triển và hội nhập quốc tế hiện nay, một yêu cầu khách quan được đặt ra là cần từng 

bước chuyển từ một Quốc hội hoạt động không thường xuyên sang một Quốc hội hoạt 

động thường xuyên. Khi Quốc hội tiến đến hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn, 

thì mọi vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ được các đại biểu Quốc 

hội xử lý và giải quyết trong các kỳ họp đều đặn, liên tục. Số lượng đại biểu Quốc hội 

chuyên trách cũng đang tăng theo từng khoá gần đây, trình độ của các ĐBQH cũng 

được nâng lên, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì sẽ kéo theo nhu cầu 

phải đổi mới lại mối quan hệ giữa Quốc hội, UBTVQH cũng như các  Ủy ban của 

Quốc hội. Đã đến lúc cần cơ cấu lại mối quan hệ giữa Quốc hội và  Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, cũng như xa hơn nữa thì cần tìm câu trả lời cho câu hỏi: Có nên tồn tại 

UBTVQH với nhiệm vụ và quyền hạn như hiện nay trong một Quốc hội hoạt động 

chuyên nghiệp không? 

Thứ nhất,Với những phân tích ở trên, có thể thấy sự ra đời của UBTVQH là phù 

hợp và cần thiết trong điều kiện của Việt Nam khi đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến 

tranh. Bối cảnh thời chiến không cho phép việc triệu tập các kỳ họp từ các Đại biểu 

Quốc hội trên phạm vi toàn quốc thường xuyên, nên việc hình thành cơ quan thường 

trực Quốc hội là sự tất yếu, thậm chí có thể coi đó là việc điều chỉnh hoàn toàn phù 

hợp và thức thời của những nhà lãnh đạo của Bộ máy nhà nước Việt Nam thời điểm 

đó. Cùng với chiều dài lịch sử và sự học tập mô hình của BMNN của các nước XHCN, 

mà điển hình là CHLB Xô viết thì hiện nay UBTVQH đã trở thành cơ quan với vị trí 

pháp lý là “cơ quan thường trực” của Quốc hội với số lượng quyền hạn rộng lớn trải 

dài trên các lĩnh vực từ lập pháp đến tổ chức nhân sự, đến hoạt động giám sát…Tuy 

nhiên, các yếu tố về lý do ra đời và tồn tại về mặt lịch sử của UBTVQH đến thời điểm 

này cũng không còn nữa (yếu tố lịch sử cho sự ra đời cũng như mô hình tổ chức của 

CHLB Xô viết cũng không còn là mô hình tổ chức phổ biến và hiệu quả).  

Thêm vào đó, qua nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động của Quốc hội một số 

nước trên thế giới, có thể nhận thấy bộ máy nhà nước Việt Nam nói chung và cơ quan 

lập pháp nói riêng của Việt Nam rất gần gũi với Trung Quốc, từ nguồn gốc lý luận cho 

đến xu hướng chính trị. Trong đó, cơ quan lập pháp của Trung Quốc – Đại hội đại biểu 

nhân dân toàn quốc cũng có một cơ quan thường trực với tên gọi là:  Ủy ban thường 

vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Mô hình này có thể nói là có nhiều đặc điểm 
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tương đồng nhiều nhất với mô hình của cơ quan lập pháp ở Việt Nam, với việc Đại hội 

đại biểu nhân dân toàn quốc là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hoạt động không 

thường xuyên, Hiến pháp trao cho Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn 

quốc rất nhiều quyền hạn như: Giải thích Hiến pháp, giám sát việc thi hành Hiến pháp, 

Ban hành và sửa đổi các văn bản pháp luật ngoài những văn bản pháp luật nhất thiết 

phải do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ban hành, giải thích luật...[25]Hiện nay, 

Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì mô hình này, lý do là bởi Trung Quốc với đặc thù lãnh 

thổ rộng lớn với 9.600.000 km2 và dân số lên đến hơn 1,328 tỉ người (được thống kê 

vào khoảng cuối năm 2008)[26], cùng với đó khu vực hành chính được tổ chức khác 

biệt, đa dạng với đặc khu hành chính (Ma cao, Hồng Kông), khu tự trị... trong khi đó 

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc lại hoạt động không thường 

xuyên, với số lượng đại biểu quá lớn, lên đến 3000 đại biểu nên việc cần phải có một 

cơ quan thường trực của Đại hội đại biểu nhân dân với rất nhiều những nhiệm vụ 

quyền hạn, thậm chí được hiến định trong Hiến pháp quyền lập pháp.[27]Đây là những 

đặc điểm khác biệt so với Việt Nam. Do đó, thay đổi mô hình tổ chức UBTVQH của 

Việt Nam thời điểm này là vấn đề đáng để cân nhắc. 

Thứ hai, Cơ cấu lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam được tổ chức qua các bản hiến 

pháp theo mô hình cơ quan lãnh đạo Quốc hội của các nước XHCN, rất phức tạp và 

luôn biến đổi theo các giai đoạn phát triển của Quốc hội. Vào những năm 70, đầu thập 

niên 80 của thế kỷ XX, có học giả cho rằng Ủy ban thường vụ Quốc hội (Hiến pháp 

1959) hay Hội đồng nhà nước (Hiến pháp năm 1980) là một phần của cơ quan đại diện 

quyền lực tối cao, nhưng không phủ nhận đây đều là những cơ quan độc lập của quyền 

lực nhà nước tối cao.[28]Theo dòng lịch sử, UBTVQH của Việt Nam hiện nay với vị trí 

là cơ quan thường trực, bao gồm: Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch quốc hội, các 

ủy viên  Ủy ban thường vụ quốc hội. Về góc nhìn lý luận cũng như về ghi nhận trong 

vị trí pháp lý Chủ tịch Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội và bản thân UBTVQH là 

những thực thể pháp lý độc lập theo quy định của hiến pháp và pháp luật hiện hành, 

tuy nhiên trong tổ chức và hoạt động của các chủ thể này lại lồng ghép và phụ thuộc 

vào nhau và trên thực tế bị lẫn lộn với nhau. Làm cho UBTVQH trở thành cơ quan có 

vị trí rất đặc biệt và phức tạp khi soi chiếu vào lý luận đối với các mô hình tổ chức 

Quốc hội trên thế giới. Việc tổ chức UBTVQH như mô hình hiện nay trên thực tế đã 

làm giảm sút vai trò của các Uỷ ban và làm giảm đi đáng kể vai trò của Quốc hội bởi 

lẽ, những vấn đề mà UBTVQH đã cho ý kiến, khi đưa ra phiên họp toàn thể của Quốc 

hội thường không có nhiều ý kiến nữa. 

Thứ tư, trên thực tế thì hiện nay, mô hình tổ chức cơ quan lập pháp – nghị viện 

các nước trên thế giới thì cách thức tổ chức có cơ quan thường trực như cách thức tổ 

chức cơ quan lập pháp của Việt Nam không phổ biến. Hầu hết các nước phát triển, do 
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Nghị viện hoạt động thường xuyên nên cơ quan thường vụ (Đoàn Chủ tịch) không 

được thành lập hoặc nếu có chỉ là cơ quan điều hành phiên họp của Nghị viện, phối 

hợp hoạt động của các Ủy ban trực thuộc.[29]Có thể xây dựng UBTVQH thành một cơ 

quan điều hành với tên gọi khác nhau theo mô hình của Nghị viện các nước như Ban 

thường vụ, Đoàn chủ tịch, Hội nghị của Chủ tịch Hạ viện (“Speakerconference”) 

thường gồm có chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên khác; là tập thể giúp đỡ 

chủ tịch thực hiện các hoạt động của mình. Ở một số quốc gia thì cơ quan điều hành 

còn bao gồm cả thư ký và các thành viên khác. Ví dụ như: Cơ quan điều hành Quốc 

hội Phần Lan gồm có Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các chủ nhiệm uỷ ban của Quốc hội. 

Ban thường vụ của Quốc hội Pháp gồm có 1 Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch, 3 nghị sĩ phụ 

trách tài vụ và 12 thư ký. Hay như Ban thường vụ của mỗi viện của Nghị viện Tây Ban 

Nha gồm có 21 thành viên để theo dõi các vấn đề giữa các kỳ họp của Nghị viện Tây 

Ban Nha. [30] Uỷ ban thường vụ liên viện Mexico có 29 thành viên (không họp... Các  

Ủy ban thường vụ nêu ra ở trên được lập ra chỉ để theo dõi các vấn đề giữa các kỳ họp 

của Quốc hội, mà không có quyền ban hành cáchình thức văn bản quy phạm pháp luật 

và có quyền hạn quyết định các vấn đề một cách độc lập. Trong cơ cấu của Nghị viện 

các nước thường có các Ủy ban chuyên môn. Trên thực tế đây mới là “công xưởng” 

cho việc vận hành các hoạt động chủ yếu của Quốc hội. Cùng với đó, một quy tắc giản 

dị và thiết thực để vận hành dân chủ đó là: Nếu quyền lực thuộc về Nhân dân thì chỉ có 

những người được Nhân dân giao quyền – Quốc hội mới có thẩm quyền.[31] Do đó, có 

lẽ Quốc hội không nên đặt ra một cơ quan đóng vai thành cấp trung gian như 

UBTVQH hiện “Quốc hội thu nhỏ” như hiện nay mà chuyển dần sang mô hình 

UBTVQH là một cơ quan điều phối hoạt động của HĐDT với các Uỷ ban của Quốc hội. 

 

[2]Xem, John Locke, “Khảo luận thứ 2 về chính quyền”, Lê Tuấn Huy dịch, chú 

thích và giới thiệu, Nhà xuất bản trẻ, 2006, tr.143, trang 197. 

[3]XemJohn Locke, sđd, tr. 143, trang 198 

[4]Xem:Vũ Đình Hoè(2006), “Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh”, Nhà xuất 

bản Văn hoá thông tin, Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây,Nhóm tư liệu C (Phụ 

lục 8-9-10), phụ lục Điện văn gửi cho quốc tế, trang 457. 

[5]Xem Điều thứ28. Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 – 

Trong Hiến pháp năm 1946, Cơ quan dân cử mang tên là Nghị viện nhân dân. 

[6]Xem Văn phòng Quốc hội (1994) Lịch sử Quốc hội ViệtNam1946 – 1960, Nxb. 

Chính trị Quốc gia, tr. 110, 111. 

[7]Xem: Vũ Đình Hoè, Tlđd, tr 463. 

[8]XemVăn phòng Quốc hội (1994), Lịch sử Quốc hội ViệtNam 1946 – 1960, 
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Nxb. Chính trị Quốc gia, tr.112 

[9]XemKhoản 1, Khoản 2. Điều 53, Hiến pháp năm 1959. 

[10]XemĐiều 53 Hiến pháp năm 1959 và Điều 31 Luật Tổ chức Quốc hội năm 

1960. 

[11]Cơquan quyền lực nhà nước cao nhất của CHLB Xô viết là: Xô Viết Tối cao 

(tương đương như Quốc hội của Việt Nam); Cơ quan thường trực của Xô Viết Tối cao 

là Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao (tương đương như UBTVQH của Việt Nam. 

[12]Xem Điều 48, Hiến pháp Liên bang cộng hoà XHCN Xô viết 1936 

Xem:https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1936/12/05.htm, 

truy cập ngày 28/2/2018 

[13]Xem Điều 48, 49 của Liên bang cộng hoà XHCN Xô viết ( USSR) 1936 

Xem: https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1936/12/05.htm, 

truy cập ngày 28/2/2018 

Điều 49:  

a) Triệu các phiên họp của Xô viết tối cao của CHLB Xô viết; 

b) Giải thích pháp luật của CHLB Xô viết đang có hiệu lực, ban hành các nghị 

định; 

c) Giải thể Xô viết tối cao phù hợp với Điều 47 của Hiến pháp CHLB Xô viết và 

ra lệnh bầu cử mới; 

d) Tiến hành trưng cầu dân ý theo sáng kiến của riêng mình hoặc theo yêu cầu 

của một trong các nước Cộng hoà trong Liên bang; 

e) Bãi bỏ các quyết định, lệnh của Hội đồng  Ủy viên Nhân dân của CHLB Xô 

viết và của Hội đồng Ủy viên Nhân dân của các nước Cộng hoà Liên bang trong 

trường hợp không phù hợp với pháp luật; 

f) Trong các khoảng thời gian giữa các kỳ họp của Xô viết tối cao, miễn nhiệm 

chức vụ của họ và bổ nhiệm Ủy ban Nhân dân Liên bang Xô viết theo đề nghị của Chủ 

tịch Hội đồng các Ủy ban Nhân dân Liên Xô, và sau đó phải được sự phê chuẩn của 

Xô viết tối cao của Cộng hoà XHCN Liên bang Xô viết; 

g) Tặng thưởng huân huy chương và trao danh hiệu danh dự của Cộng hoà 

XHCN Liên bang Xô viết; 

h) Thực hiện quyền đặc xá; 

i) Bổ nhiệm hoặc cách chức các cấp chỉ huy cao cấp của các lực lượng vũ trang 

của CHLB Xô viết;  

j) Trong khoảng thời gian giữa các kỳ họp của Xô viết Tối cao của Cộng hoà 
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XHCN Liên bang Xô viết, tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp bị tấn 

công vũ trang vào CHLB Xô viết hoặc bất cứ khi nào cần thiết để hoàn thành các 

nghĩa vụ của hiệp ước quốc tế liên quan đến việc bảo vệ lẫn nhau chống lại sự xâm 

lược; 

k) Yêu cầu tổng động viên hoặc động viên một phần; 

l) Phê chuẩn các điều ước quốc tế; 

m) Bổ nhiệm và triệu hồi các đại diện toàn quyền của CHLB Xô viết ở nước 

ngoài; 

n) Nhận giấy Ủy nhiệm và thư triệu hồi của các đại diện ngoại giao của nước 

ngoài; 

o) Tuyên bố thiết quân luật ở các địa phương riêng lẻ hoặc trên toàn lãnh thổ 

CHLB Xô viết vì lợi ích của sự phòng thủ của CHLB Xô viết hoặc nhằm mục đích đảm 

bảo trật tự công cộng và an ninh quốc gia 

[14]Xem, nguyên văn:  

ARTICLE 40. Laws passed by the Supreme Soviet of the U.S.S.R. are published 

in the languages of the Union Republics over the signatures of the President and 

Secretary of the Presidium of the Supreme Soviet of the U.S.S.R 

[15]XemĐiều 100, Hiến pháp năm 1980 

[16]Xem Nguyên mẫu: Article 121. The Presidium of the Supreme Soviet of the 

USSR shall: 

[17]Xem:Nguyên mẫu: Article 121. The Presidium of the Supreme Soviet of the 

USSR shall 

[18]Xem:christopher osakwe (Professor of Law and Director, Institute of 

Comparative Law, Tulane Uni- versity School of Law. LL.B. 1966, LL.M. 1967, 

Ph.D. 1970, Moscow State University (Lomonosov); J.S.D. 1974, University of 

Illinois)  Soviet constitutional law: An analysis of the 1977 USSR constitution, 

University of Pennsylvania law review.Page1416. 

Nguyên văn:Because the Supreme Sovietmeets only twice a year (Each session 

of the Supreme Soviet lasts only two to five days. This means that during the entire 

five-year term of a Supreme Soviet, the full membership is convened only for 

approximately twenty to fifty days)and is too large to engage in any meaning- ful 

deliberation, in the interest of maintaining continuity of the legislative processes the 

USSR Constitution vests certain legislative powers in the Presidium of the USSR 

Supreme Soviet. The Presid- ium is elected by and accountable to the USSR Supreme 

Soviet (Constitution) art. 119 (USSR) Its members are elected from among the 
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deputies of the Supreme Soviet. The body consists of thirty-nine members at the 

present time: the chairman, the 

[19]Xem: Vũ Như Giới(1981), Phần: Hội Đồng Nhà nước, Tìm hiểu Hiến pháp 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Pháp lý, Hà Nội, tr.127. 

[20]Xem: Báo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp 

năm 1992. 

[21]Xemthêm trong Bộ pháp điển về Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Nhà 

xuất bản chính trị - hành chính, năm 2009. 

[22]Xem:Viện Nghiên cứu lập pháp (2013), Báo cáo kết quả các nghiên cứu 

chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992, UBTVQH, tr.241. 

[23]Xem:Xem Viện Nghiên cứu lập pháp (2013),Báo cáo kết quả các nghiên cứu 

chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992, UBTVQH, tr.240 - 241 

 [25]XemĐiều 67, Hiến pháp CHND Trung Hoa 1949. 

[26]XemDoãn Trung Khánh(2012), “Chế độ chính trị Trung Quốc”, Nxb Truyền 

bá ngũ châu và Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2012, tr 13. 

[27]Xemthêm tại Điều 58 Hiến pháp CHDCND Trung Hoa 1949. 
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CÁCH TIẾP CẬN HẠN CHẾ QUYỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA LIÊN HỢP QUỐC 

VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU: CÁC GIÁ TRỊ THAM KHẢO ĐỂ HOÀN THIỆN 

PHÁP LUẬT VỀ HẠN CHẾ QUYỀN TẠI VIỆT NAM 

       ThS. Lê Quỳnh Mai,1 

Học viện An ninh nhân dân 

Tóm tắt: Các điều ước quốc tế về quyền con người đều quy định mệnh đề hạn 

chế quyền bằng việc đặt ra các điều kiện, theo đó quyền bị hạn chế. Điều khoản hạn 

chế quyền có những điểm tương đồng trong các Công ước quốc tế về quyền con người 

như Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền (UDHR)2, Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị (ICCPR)3, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế-văn hóa-xã hội 

(ICESCR)4, Công ước Châu Âu về Nhân quyền (ECHR)5. Có hai cách thức quy định 

hạn chế quyền trong các Công ước trên là ghi nhận một điều khoản hạn chế quyền duy 

nhất áp dụng cho tất cả các quyền và tại mỗi điều khoản ghi nhận quyền có mệnh đề 

hạn chế dành riêng cho quyền đó. Đóng góp của bài viết ủng hộ luận điểm rằng Hiến 

pháp Việt Nam năm 2013 đã có cách tiếp cận hạn chế quyền có điểm tương đồng với 

quy định của Liên Hợp quốc và Liên minh châu Âu, những điểm khác biệt nêu ra là để 

phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cần tham 

khảo kinh nghiệm các quốc gia về việc thiết lập cơ quan giám sát Hiến pháp và tìm 

kiếm phương pháp để có thể tuyên bố các điều kiện hạn chế quyền là hợp hiến. 

Từ khóa: hạn chế quyền, cơ chế giám sát, Hiến pháp năm 2013 

1. Giới thiệu 

Trong bài viết này sẽ phân tích khá cụ thể, vấn đề dường như bị đánh giá là 

không quá phức tạp khi ghi nhận hạn chế quyền trong các văn bản pháp luật quốc tế về 

quyền con người. Chúng ta không chỉ xem xét các quy định trong các Công ước quốc 

tế là công thức chuẩn mực, mà là giải thích và áp dụng quy định này trên thực tế như 

thế nào mới là vấn đề đầy thách thức và không đơn giản. Đây là một thực tiễn mà mỗi 

quốc gia khi soạn thảo Hiến pháp không có quyền coi thường. Bởi việc hạn chế quyền 

không chỉ là sự ghi nhận trong các văn kiện nhân quyền quốc tế với những tuyên bố lý 

tưởng, mà nó còn phụ thuộc vào tính khả thi của việc thi hành tại mỗi quốc gia khi cụ 

thể hóa trong Hiến pháp và văn bản luật. Và mỗi quốc gia cần tạo ra cơ chế giám sát 

                                                 
1 Bài viết này là một phần của luận án tiến sĩ "Pháp luật về hạn chế quyền con người, quyền công dân 

ở Việt Nam” mà NCS Mai đang thực hiện tại Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội. 

Email: mailq.hlu@gmail.com 
2 Điều  29(2), UDHR 
3 Điều 12, 18, 19, 21, 22 ICCPR 
4 Điều 4 ICESCR 
5 Điều 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) ECHR 
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Hiến pháp, phương pháp xác định để đảm bảo hạn chế quyền không vượt quá thẩm 

quyền và tuyên bố các quy định hạn chế quyền trong các văn bản luật là hợp hiến. 

Các văn kiện quốc tế về nhân quyền đều có quy định nhằm hạn chế phạm vi mà 

quyền được bảo vệ, dù không có chuẩn mực chung của những hạn chế này, nhưng việc 

đưa quy định hạn chế quyền đều được xác định bởi hai yếu tố chính: (1) bản chất của 

quyền được ghi nhận và bảo vệ; (2) các điều kiện hạn chế quyền phụ thuộc vào cách tiếp 

cận của chủ thể ban hành. Từ bản chất của quyền để các văn bản này phân loại quyền 

tuyệt đối - quyền mà không có bất kỳ sự hạn chế hay loại trừ nào và quyền tương đối – 

quyền có thể bị bị hạn chế để bảo vệ các quyền và lợi ích chung khác. Mặc dù có danh 

sách quyền tuyệt đối khác nhau tại các bản bản của Liên hợp quốc và Liên minh châu 

Âu do cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều thống nhất ở điểm là số lượng lớn các quyền 

và tự do có thể bị hạn chế trên cơ sở của một thủ tục cụ thể và những lý do cho trước.  

Liên Hợp quốc đặt quyền của mỗi cá nhân trong mối quan hệ với cộng đồng mà họ 

sinh sống, bởi khi ghi nhận hạn chế quyền là hàm ý trong đó có sự xung đột về việc 

hưởng thụ quyền và lợi ích của cá nhân với quyền, lợi ích của số đông còn lại trong xã 

hội. Vì vậy, nhu cầu đặt ra là cần phải xác định phạm vi mà mỗi cá nhân được hưởng 

thụ quyền, đây chính là quy định hạn chế quyền. Nhưng làm thế nào để quy định hạn 

chế quyền mà vẫn đảm bảo công bằng, hợp lý hay ngăn ngừa sự tùy tiện của cơ quan 

nhà nước thì mỗi văn kiện có sự lý giải khác nhau, hạn chế quyền là nhằm mục đích 

đảm bảo sự tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác1, thúc đẩy 

phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ2, để bảo vệ các lợi ích chung của quốc gia3 

như: bảo vệ an ninh quốc gia (national security), bảo đảm an toàn cho cộng đồng 

(publicsafety), để bảo vệ sức khỏe hay đạo đức cộng đồng (public health or moral)…. 

Nhưng điều ngạc nhiên rằng, chỉ có ICCPR quy định về đình chỉ quyền 

(derogation from rights) tại Điều 4 và ghi nhận hạn chế quyền (limitation of rights) 

trong mỗi điều khoản cụ thể. Hai văn kiện UDHR và ICESCR lại không quy định rõ 

ràng về đình chỉ quyền. Nên câu hỏi đặt ra rằng liệu mệnh đề hạn chế quyền có thể áp 

dụng cho đình chỉ quyền? khi mà có những nhận định rằng hạn chế quyền hay đình chỉ 

quyền đều là cách mà quyền bị vi phạm.4 

Tại châu Âu, các nhà nghiên cứu cho rằng ECHR hay bất kỳ công ước nào về 

quyền con người cũng đều ưu tiên việc bảo vệ quyền. Mục tiêu của các công ước này 

là bảo vệ một số lợi ích cơ bản của cá nhân và lợi ích tập thể từ tính chuyên quyền của 

các Nhà nước. Vì vậy, ECtHR nhận định “yếu tố căn bản trong Công ước là tìm kiếm 

                                                 
1 Điều 29 UDHR,  
2 Điều 4 ICESCR 
3 Xem thêm ICCPR 
4 Conte A and Burchill R Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence of the United Nations 

Human Rights Committee (2009) at 43-51 
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sự cân bằng công bằng giữa các nhu cầu về lợi ích chung của cộng đồng và các yêu 

cầu về bảo vệ các quyền cơ bản của cá nhân”1. Theo đó, ECtHR sẽ sử dụng phương 

pháp tương xứng được coi như là phương pháp giải thích và phương pháp xem xét để 

đánh giá các quy định hạn chế quyền có đạt mục đích hợp pháp và đảm bảo rằng đó là 

sự cần thiết trong một xã hội dân chủ. 

Quyền hiến định là các quyền cơ bản được các quốc gia công nhận, tôn trọng, 

bảo vệ, bảo đảm, đó là các quyền dành cho mọi người cư trú trên lãnh thổ một quốc 

gia nhìn nhận dưới góc độ “quyền con người” và quyền riêng biệt dành cho công dân 

quốc gia đó là “quyền công dân”. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 cũng ghi nhận quyền 

theo cách hiểu trên tại Chương II. Nhưng câu hỏi đặt ra rằng liệu quy định hạn chế 

quyền chỉ được áp dụng cho các quyền hiến định2 hay bao gồm cả quyền được ghi 

nhận tại các văn bản luật. Để đảm bảo tính thống nhất, thuật ngữ trong bài viết được sử 

dụng chung là “quyền” để hàm ý về “quyền hiến định”, “quyền con người” và “quyền 

công dân”, và tùy hoàn cảnh mà được sử dụng cụ thể cho tình huống đề cập. 

2. Hạn chế quyền trong cách tiếp cận của Liên hợp quốc 

2.1. Xác định mức độ bảo hộ quyền 

Không phải tất cả các quyền đều được hưởng mức độ bảo hộ, bảo vệ như nhau. 

Liên hợp quốc dựa vào bản chất của quyền để xác định quyền đó là tuyệt đối 

(absolute) hoặc không tuyệt đối hay còn gọi là quyền tương đối (non-absolute).  

Theo đó các quyền tuyệt đối sẽ không bị hạn chế trong mọi hoàn cảnh, bởi việc 

hưởng thụ quyền này trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện không ảnh hưởng đến quyền 

và tự do của cá nhân khác hay của công đồng. Và bởi các quyền này là quyền cơ bản 

nhất của con người, đó là: Quyền không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ 

nhục Điều 7 ICCPR); Quyền không bị bắt giữ làm nô lệ hay nô dịch (Điều 8 ICCPR); 

Quyền không bị bắt, giam giữ vô cớ (Điều 9.1 ICCPR); Quyền không bị bỏ tù chỉ vì lý 

do không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 11 ICCPR); Quyền không bị áp 

dụng hồi tố trong tố tụng hình sự (Điều 15 ICCPR); Quyền được công nhận là thể 

nhân trước pháp luật (Điều 16 ICCPR). Các quyền này được xác định là tuyệt đối dựa 

trên cách thức mà ICCPR sử dụng khi không có quy định về điều kiện hạn chế quyền 

bằng luật với các lợi ích cần bảo vệ sau đó. Đặc điểm tuyệt đối của các quyền này là 

không cần đặt ra vấn đề cân bằng giữa việc hưởng thụ quyền và theo đuổi một mục 

đích chính đáng để bảo vệ. Các quyền tuyệt đối này cũng đồng thời là các quyền 

không bị tạm đình chỉ trong trường hợp khẩn cấp (ngoại trừ quyền được ghi nhận tại 

                                                 
1 Soering v. United Kingdom, (1989). 11 Eur. Ct. H.R, 89  
2 Theo nghĩa rộng quyền hiến định là quyền được ghi nhận trong Hiến pháp và được bảo đảm, bảo vệ 

trên lãnh thổ quốc gia, không chỉ là các quyền được ghi nhận tại Chương II Hiến pháp năm 2013. 
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Điều 9.1 ICCPR).1  

Tuy nhiên, hầu hết các quyền trong các điều ước quốc tế là tương đối. Bởi các 

quốc gia cần được trao quyền để tự xác định các yếu tố trong nước nhằm đảm bảo các 

quyền được thực thi theo năng lực mỗi quốc gia. Các quốc gia cần phải đưa ra những 

lý do hợp lệ để hạn chế quyền, miễn là phải tôn trọng các điều kiện mà pháp luật quốc 

tế đã quy định. 

Vậy, cơ sở nào để Liên hợp quốc đánh giá tính hợp pháp của biện pháp hạn chế 

quyền không tuyệt đối? Điều này cần dựa vào một trường hợp cụ thể được giải quyết 

bởi Tòa án sẽ trả lời các câu hỏi đặt ra: 

(1) Có cơ sở pháp lý cho biện pháp hạn chế quyền không? 

(2) Giới hạn quyền có theo đuổi mục đích chính đáng hay không? 

(3) Nếu giới hạn là cần thiết thì có tương xứng với mục đích hợp pháp đã xác 

định không? 

(4) Hạn chế có tôn trọng nguyên tắc bình đẳng không? có phân biệt đối xử 

không? (câu hỏi này là khía cạnh của bài kiểm tra sự cần thiết và tương xứng). 

Cuộc thử nghiệm này dùng để kiểm tra các biện pháp can thiệp nhằm hạn chế 

quyền và biện minh cho việc bảo vệ các mục đích hợp pháp. 

2.2.  Xác định cách thức hạn chế quyền  

Liên hợp quốc đã đưa ra hai cách thức hạn chế quyền, cụ thể: 

Một là, ban hành một điều khoản giới hạn chung (general limitation clause) áp 

dụng cho tất cả các quyền được ghi nhận trong điều ước đó2.  Khi đó các quyền sẽ bị 

hạn chế bởi luật và các lý do để hạn chế quyền được áp dụng chung cho tất cả các 

quyền3, lý do đó là để bảo vệ “phúc lợi chung của cộng đồng trong một xã hội dân 

chủ”. Các quốc gia sẽ tự xác định cụ thể các thành tố bên trong của “phúc lợi chung”, 

và Liên hợp quốc cũng không có sự giải thích thêm về nội hàm của “xã hội dân chủ”. 

Ngoài ra, Liên hợp quốc còn yêu cầu rằng, việc hạn chế quyền, dù bất kỳ lý do nào, 

không được nhằm hủy hoại các quyền và tự do được thừa nhận (Điều 30 UDHR). 

Dường như quy định này cũng hàm ý về yếu tố “bản chất của quyền” sẽ không bị tác 

động bởi quy định hạn chế quyền. Cách quy định này được cụ thể hơn trong ICESCR 

khi quy định điều kiện hạn chế quyền “không trái với bản chất của quyền” (Điều 4). 

Các lý do đưa ra hạn chế quyền dù hợp pháp, hợp lý nhưng nếu cơ quan tài phán của 

                                                 
1 Các quyền không bị tạm đình chỉ trong trường hợp khẩn cấp còn được mở rộng ra với quyền sống 

(Điều 6 ICCPR), Quyền tự do tư tưởng (tin theo) tín ngưỡng và tôn giáo (Điều 18 ICCPR). 
2 Khoản 2 Điều 19 UDHR, Điều 4 ICESCR. 
3 Riêng đối với quyền thành lập và gia nhập công đoàn (Điều 8.1 ICESCR) có lý do giới hạn riêng là 

để bảo vệ lợi ích của an ninh quốc gia và trật tự công cộng, hoặc vì mục đích bảo vệ các quyền và tự 

do của những người khác 
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quốc gia hay khu vực phán quyết rằng quy định hay biện pháp ban hành đã “hủy hoại” 

quyền, tức là xâm phạm bản chất của quyền thì quy định đó sẽ bị gạt sang một bên. 

Hai là, điều khoản giới hạn riêng dành cho mỗi quyền. ICCPR đã chọn lựa cách 

thức này. Bởi quyền dân sự và chính trị là những quyền liên quan đến các mối quan hệ 

giữa công dân và nhà nước, ít liên quan đến giữa cá nhân với nhau. Đây là nhóm 

quyền đầu tiên của các thế hệ quyền con người, là “người anh sinh đôi” của nhóm 

quyền kinh tế, văn hóa và xã hội. Chính yếu tố “nhạy cảm” trong việc ghi nhận, tôn 

trọng, bảo vệ, bảo đảm của nhóm quyền dân sự, chính trị mà Liên hợp quốc đã chọn 

lựa cách thức hạn chế quyền đặc thù đó là “hạn chế nội bộ” (internally limited) đề cập 

đến việc mỗi quyền bị hạn chế khác nhau. Các cách thức mà ICCPR sử dụng để hạn 

chế các quyền dân sự, chính trị là: 

- Nêu rõ điều kiện giới hạn hợp pháp của các quyền, theo đó mỗi quyền sẽ được 

hạn chế theo quy định của luật và có lý do hợp pháp để hạn chế riêng. Ví dụ như 

quyền tự do đi lại, tự do cư trú (Điều 12.3) và quyền tự do ngôn luận (Điều 19.3) bị 

hạn chế để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội, 

hoặc các quyền tự do của người khác. Nhưng lý do an ninh quốc gia lại không được 

viện dẫn để hạn chế tuyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 18.3 ICCPR) nhưng lại cho 

rằng an toàn xã hội là lý do cần được bảo vệ để hạn chế quyền. Quyền tự do hiệp hội 

(Điều 22.2) và quyền tự do hội họp hòa bình (Điều 21) lại bao hàm tất cả các lý do trên 

để hạn chế quyền. Riêng đối với quyền của người nước ngoài không bị trục xuất một 

cách tùy tiền khỏi quốc gia nơi họ đang hiện diện hợp pháp (Điều 13) thì lý do duy 

nhất để hạn chế quyền là vì an ninh quốc gia…  

Sự khác nhau này đến từ việc Liên hợp quốc đánh giá các mục đích bảo vệ mà 

các quốc gia có thể viện dẫn nhằm hạn chế quyền, bởi mỗi quyền tác động đến các vấn 

đề khác nhau trong xã hội. Đáng chú ý là những hạn chế quyền về tự do ngôn luận 

(Điều 19.3 ICCPR) và tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 18.3) cũng sẽ được viện dẫn 

khi quốc gia tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Như vậy, các quốc gia sẽ lựa chọn quy định 

hạn chế quyền này thay vì lựa chọn giải pháp đình chỉ quyền theo Điều 4 ICCPR, bởi 

các quốc gia sẽ phải tuân thủ các điều kiện ngặt nghèo về trình tự, thủ tục và các biện 

pháp áp dụng đình chỉ quyền. 

- Tạo ra những hạn chế hàm ý bằng việc sử dụng các thuật ngữ “tùy tiện”1, 

“công bằng”2, “hợp lý”3. Cách hạn chế này đã trao quyền cho các Cơ quan giám sát 

                                                 
1 “Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện” (Điều 6.1); “không ai bị bắt hoặc bị giam giữ 

một cách tùy tiện” (Điều 9.1); “Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình” 

(Điều 12,4) và “Không ai bị can thiệp một cách tuỳ tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tư…” 

(Điều 17.1). 
2 Điều 14, 31 ICCPR 
3 Điều 9,25 ICCPR 
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điều ước và Tòa án quốc gia xác định chuẩn mực cho từng trường hợp. Cần phải hiểu 

“tùy tiện” (arbitrary) không có nghĩa là “chống lại luật”(against the law), “tùy tiện” 

bao gồm trong đó yếu tố về sự phù hợp, bất công, thiếu khả năng dự đoán và không 

đúng quy trình theo pháp luật. Nếu quốc gia chứng minh rằng việc hạn chế quyền là 

phù hợp và đúng quy trình thì có thể hạn chế các quyền này. 

- Tạo ra các giới hạn “thời gian hợp lý” để một quyền được thực hiện. Quyền 

của người bị bắt giữ cần phải được thông báo “không chậm trễ” (promptly) về sự buộc 

tội đối với họ (Điều 9.2) và Quyền của người bị buộc tội trong vụ án hình sự được xét 

xử mà không bị “trì hoãn quá mức” (undue delay) là ví dụ cho trường hợp này. Thời 

gian trì hoãn hợp lý là bao lâu phải theo từng trường hợp và do Cơ quan tư pháp của 

quốc gia sẽ đánh giá, có tính đến mức độ phức tạp của vụ việc (đối với trường hợp có 

khủng bố là thời gian sẽ đáng kể). Các quốc gia được trao quyền để quy định về 

khoảng thời gian hợp lý nhằm thực hiện các biện pháp cần thiết mà không bị lên án là 

vi phạm quyền của người bị bắt, bị can, bị cáo. 

2.3.  Phân biệt hạn chế quyền và đình chỉ quyền 

Thuật ngữ được Liên hợp quốc sử dụng trong các văn bản pháp luật quốc tế như 

UDHR, ICCPR, ICESCR khi đề cập đến hạn chế quyền là “limitation of rights”, 

“restriction of rights”. Chính là để phân biệt với đình chỉ quyền, được Liên hợp quốc 

sử dụng bằng thuật thữ “derogation from rights”.  

Các quốc gia cần có sự phân biệt trong hai trường hợp trên, theo đó luật quốc tế 

cho phép các quốc được hạn chế quyền khi áp đặt một số điều kiện cho việc hưởng thụ 

và thực hiện hiện quyền. Trong trường hợp này, ta cần phải hiểu rằng, hạn chế quyền 

là một phần nội hàm của việc thực hiện hay hưởng thụ quyền, nó không phải do yếu tố 

tác động từ bên ngoài. Các quyền bị hạn chế sẽ không có sự phân biệt lĩnh vực hay chủ 

thể quyền mà tự bản thân quyền cần những giới hạn để việc thực thi quyền hiệu quả. 

Nhà nước cần tạo khoảng không gian cho quyền được bảo vệ. Cơ sở để tạo ra ranh 

giới của việc hưởng thụ quyền được ghi nhận có sự tương đồng trong UDHR và 

ICESCR, cụ thể: 

(i) Có văn bản luật quy định về sự hạn chế (determined by law/prescribed by 

law)1 

(ii) Những hạn chế đặt ra không trái với bản chất của quyền2 

(iii) Hạn chế này là sự cần thiết trong một xã hội dân chủ (democratic society)3 

(iv) Các lợi ích được bảo vệ khi hạn chế quyền là1: an ninh quốc gia, an toàn xã 

                                                 
1 Khoản 2 Điều 29 UDHR, Điều 4 ICESCR 
2 Điều 4 ICESCR 
3 Điều 29 UDHR, Điều 4 ICESCR 
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hội, trật tự công cộng, quyền và tự do của người khác, sức khỏe cộng đồng, đạo đức 

cộng đồng. Các lợi ích này có thể được khái quát là “phúc lợi chung của cộng đồng”.  

Việc đình chỉ quyền, cụ thể hơn là quốc gia được đình chỉ nghĩa vụ trong điều 

ước quốc tế trong tình huống xác định có “tình trạng khẩn cấp đe dọa sự sống còn của 

quốc gia”2. ICCPR quy định rõ ràng về đình chỉ quyền và điều kiện đối với các biện 

pháp áp dụng để đình chỉ quyền tại Điều 4, nhưng lại không có điều khoản hạn chế 

quyền chung. Ngược lại, ICESCR và UDHR lại dành riêng một điều khoản quy định 

về hạn chế quyền nhưng không đề cập đến đình chỉ quyền. Nên cũng có thể hiểu rằng 

đình chỉ quyền là một trong cách thức hạn chế quyền, nhưng trong tình huống đặc biệt 

là khi có tình trạng khẩn cấp (state of emergency). Theo Điều 4 ICCPR, để áp dụng 

biện pháp đình chỉ quyền thì quốc gia đó phải tuân thủ các điều kiện sau: 

(i) Tuyên bố chính thức về tình trạng khẩn cấp mà đe dọa đến vận mệnh dân tộc 

(sự sống còn của quốc gia) 

(ii) Quốc gia phải thông báo đến các quốc gia thành viên của điều ước và Tổng 

thư ký Liên hợp quốc 

(iii) Các biện pháp áp dụng để đình chỉ quyền không được: áp dụng với những 

quyền không bị đình chỉ; không phân biệt đối xử; phù hợp với các nghĩa vụ cam kết 

khác; đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của tình huống. 

Như vậy, việc hạn chế quyền là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng 

khác khi có xung đột với quyền và tự do của cá nhân, hạn chế này được đặt ra trong 

điều kiện bình thường và trong thời bình của quốc gia. Và đình chỉ quyền chỉ đặt ra khi 

quốc gia trong điều kiện không bình thường – tình trạng khẩn cấp. Nhưng điểm chung 

giữa hạn chế quyền và đình chỉ quyền đó là lý do được viện dẫn áp dụng cho cả 2 

trường hợp là “an ninh quốc gia” bởi an ninh quốc gia là lý do chung nhất để hạn chế 

quyền và cũng có thể được xác định là sự kiện đó tác động đến an ninh quốc gia, là đe 

dọa đến sự sống còn của quốc gia. Điểm khác biệt lớn giữa đình chỉ và hạn chế quyền 

là, đình chỉ quyền chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn – thời gian diễn ra tình trạng 

khẩn cấp, nên được gọi là “tạm đình chỉ quyền”, nhưng hạn chế quyền được thực hiện 

đồng thời với việc thực thi và hưởng thụ quyền. Hạn chế quyền cần phải bằng văn bản 

luật, nhưng để áp dụng biện pháp đình chỉ quyền thì chỉ cần Tuyên bố rõ ràng của 

Chính phủ hay của Nguyên thủ quốc gia.  

3. Hạn chế quyền trong cách tiếp cận của Liên minh châu Âu 

Tại Liên minh châu Âu hiện nay có hai văn kiện đề cập đến quyền con người đó 

là Hiến chương Châu Âu về các quyền cơ bản (Charter of Fundamental Rights of the 

                                                                                                                                                         
1 Điều 29 UDHR; Điều 4 ICESCR; Điều 8,12,13,14,18,19,21, 22 ICCPR. 
2 Điều 4 ICCPR 



196 

European Union) (gọi tắt là “Hiến chương”) năm 20001 và Công ước châu Âu về Nhân 

quyền (European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms – ECHR) năm 19502. Theo đó, ECHR là một phần quan trọng về nhân 

quyền ở EU, nhưng Hiến chương lại có vị trí bao trùm. 

3.1. Hạn chế quyền trong Công ước châu Âu về quyền con người 

Quan điểm tại Liên minh châu Âu là pháp luật cần cần bằng giữa quyền và tự do 

của cá nhân với quyền và lợi ích chung của cộng đồng, nên nguyên tắc tương xứng 

được đề cao, bởi bản chất của cụm từ “tương xứng” là luôn tìm cách cân bằng hai lợi 

ích xung đột với nhau. Với cách tiếp cận này, ECHR đã sử dụng 2 cách thức quy định 

hạn chế quyền nhưng cách thức thứ nhất được áp dụng nhiều hơn. 

Thứ nhất, các hạn chế được xác định tại mỗi quyền để bảo vệ cho một số mục 

đích nhất định. Cách quy định này áp dụng cho các quyền được ghi nhận từ Điều 8 

đến Điều 11 của ECHR, theo đó, các hạn chế cần phải đảm bảo các điều kiện:  

(i) The quy định của luật (in accordance with the law). Mặc dù có những tranh 

luận về cách hiểu “theo quy định của luật”, nhưng các quốc gia đều xác định rằng luật 

quốc gia thành viên để hạn chế quyền phải đáp ứng các yêu cầu của ECHR. Tòa án là 

chủ thể xác định luật đó có thỏa mãn tiêu chí của một luật để hạn chế quyền hay không 

mà không phải là Chính phủ khẳng định luật đó đã đáp ứng tiêu chí3. Một “luật” cần 

đáp ứng điều kiện sau để hạn chế quyền: cần đảm bảo tính chính xác, minh định; có 

thể thấy trước để người dân có thể tiếp cận nhằm điều chỉnh hành vi của mình4; và luật 

này được quy định trong nhà nước pháp quyền, có thể chống lại sự tùy tiện và lạm 

dụng quyền lực5. Như vậy các văn bản được coi là “luật” để hạn chế quyền có thể 

được mở rộng ra không chỉ là luật do Nghị viện/Quốc hội ban hành mà còn bao gồm 

cả các văn bản quy phạm khác do các cơ quan nhà nước được quyền ban hành (rule of 

a national body)6. 

(ii) Bảo vệ các lợi ích hợp pháp đã quy định tại mỗi quyền (legitimate aim). Các 

mục đích hợp pháp như: an ninh quốc gia; toàn vẹn lãnh thổ và an toàn cộng động; 

                                                 
1 Hiến chương được soạn thảo và giải thích bởi Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (CJEU), có 

hiệu lực với các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu vào tháng 12/2009. Hiến chương chỉ 

được áp dụng cho các vấn đề liên quan đến các luật của EU và có thể được đưa ra các Tòa án ở Vương 

quốc Anh 
2 Công ước này có hiệu lực ngày 3/9/1953 và từ Công ước này, Liên minh châu Âu thành lập Tòa án 

Nhân quyền châu Âu tại Strasbourg, Pháp vào năm 1959 (Theo Nghị định thư số 11). Các quốc gia 

thành viên châu Âu đều phải tham gia công ước này. Công ước này đã được bổ sung hơn 10 Nghị định 

thư. 
3 A.H Robertson & J.G Merrills (1993) 3d ed, Human rights in Europe: A Study of the European 

Convention on Human Rights,  Manchester University Press, tr.197 
4 Sunday Times v. UnitedKingdom (No. 1) 
5 Olsson v. Sweden, 17 Eur. H.R. Rep. 134, 162 (1994). 
6 Richard Clayton and Hugh Tomlinson (2009) (eds), The Law of Human Rights, Oxford University 

Press (2nd ed), pp.383 
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phúc lợi kinh tế chung; ngăn ngừa sự rối loạn hoặc tội phạm (trật tự xã hội); bảo vệ sức 

khỏe và đạo đức; bảo vệ quyền và tự do của người khác; sự công bằng của cơ quan tư 

pháp. Các mục địch hợp pháp này được ECHR nêu ra với cách hiểu mơ hồ nhưng chúng 

lại liên quan chặt chẽ đến yêu cầu thứ ba là phải cần thiết trong một xã hội dân chủ. 

(iii) Cần thiết trong một xã hội dân chủ (necessary in a democratic society). Từ 

“cần thiết” không đồng nghĩa với “không thể thiếu” (indispensable). Nó có thể hiểu 

linh hoạt rằng “có thể chấp nhận được” hoặc “mong muốn”. Tòa án là người cuối cùng 

đưa ra phán quyết rằng biện pháp mà quốc gia thành viên áp dụng có tương thích với 

ECHR hay không? theo cách thực hiện này thì “cần thiết trong một xã hội dân chủ” 

được hiểu là các biện pháp áp dụng phải là “nhu cầu bức thiết của xã hội” (pressing 

social need) và “tương xứng với mục đích chính đáng mà nó theo đuổi”, rằng liệu các 

biện minh của nhà nước có “phù hợp và đủ” hay không. 1 Để đánh giá liệu sự can 

thiệp vào một quyền có phải là “cần thiết trong một xã hội dân chủ” hay không thì 

nguyên tắc tương xứng là một trong các tiêu chí quan trọng. Cả ECtHR và CJEU đều 

áp dụng nguyên tắc này. Tòa án sử dụng bài kiểm tra tương xứng2 để cân bằng mục 

đích chính đáng của việc bảo vệ và quy định hạn chế quyền. ECtHR đã xây dựng 3 

bước thử nghiệm gồm: Bước 1, hành động phải phù hợp với mục đích chính đáng (tính 

phù hợp); Bước 2, hành động không được vượt quá những gì cần thiết để đạt được 

mục đích chính đáng, không có phương tiện nào ít tốn kém hơn và hiệu quả tương 

đương với biện pháp hạn chế quyền (tính cần thiết);  Bước 3, ngay cả khi hành động 

đó là phù hợp và cần thiết nhưng nó phải chỉ ra rằng sự can thiệp đối với quyền và lợi 

ích được bảo vệ phải theo đuổi mục đích chính đáng (tương xứng theo cảm nhận).  

Cụm từ “cần thiết trong một xã hội dân chủ” là yếu tố quan trọng nhất trong các 

điều kiện hạn chế quyền con người trong ECHR, đây cũng là chủ đề mà gây nhiều 

tranh cãi trong việc giải thích học thuật, nhưng lại trao quyền lớn cho ECtHR quyết 

định các biện pháp mà Chính phủ quốc gia thành viên áp dụng để hạn chế quyền có 

phải là “cần thiết” và “tương xứng” với mục tiêu đề ra. Việc xác định một xã hội có 

tính “dân chủ” hay không cũng được ECtHR cân nhắc bằng các cụm từ “tính đa chiều, 

khoan dung và cởi mở” mà không phải là ý kiến của số đông trong xã hội luôn đúng, 

mà cần phải cân nhắc sao cho cân bằng giữa quyền và lợi ích của thiểu số với số chung 

trong xã hội.3 

Thứ hai, hạn chế quyền khi đề cập đến các hoạt động của một nhóm chủ thể nhất 

định mà không đưa ra điều kiện rõ ràng (ví dụ như hạn chế quyền hoạt động chính trị 

                                                 
1 Silver v. United Kingdom, 5 Eur. H.R. Rep. 347, 376 (1983), Handyside v. United Kingdom,  
2 ECtHR lần đầu tiên sử dụng nguyên tắc tương xứng vào năm 1968 trong vụ án Belgian Linguistic 

(No.2). 
3 Viện Nhà nước và pháp luật (2018), Báo cáo Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về 

hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do Nguyễn Linh Giang chủ biên. 



198 

của người nước ngoài, bao gồm cả người ngoài hành tinh - aliens) hay hạn chế đối với 

hoạt động hủy hoại quyền. Cách hạn chế này được quy định từ Điều 16 đến Điều 18 

ECHR. Điều 16 cho phép các bên ký kết được áp định các hạn chế về quyền hoạt động 

chính trị của người nước ngoài, quy định này dường như đi ngược lại với Điều 1 khi 

đề cập rằng bên ký kết (trong phạm vi của mình) sẽ bảo đảm cho mọi người các quyền 

và tự do mà ECHR đã ghi nhận. Điều 18 có tên là giới hạn của việc sử dụng hạn chế 

quyền cho phép suy luận rằng không thể có hạn chế nào khác ngoài cách hạn chế mà 

các điều luật đã quy định, đây là cách bảo vệ quyền chống lại việc lạm dụng quyền hạn 

và sự thiện chí của cơ quan công quyền. Nhưng Điều 16 và Điều 18 của ECHR ít khi 

được ECtHR viện dẫn nên những nghiên cứu về cách vận dụng hai điều khoản này 

chưa nhiều. Nhưng Điều 17 với hàm ý để bảo vệ hoạt động tự do của các thể chế dân 

chủ thì cần áp đặt các hạn chế đối với hoạt động của Nhà nước hay một nhóm người 

khi cho rằng hành động của các chủ thể này là nhằm mục đích hủy hoại các quyền và 

tự do ghi nhận trong ECHR, hoặc mức độ hạn chế mà các chủ thể này ban hành cao 

hơn với quy định của ECHR. Như vậy, quy định này sẽ được viện dẫn cho cả hai 

trường hợp là một cá nhân có thể khiếu nại với Nhà nước và một Nhà nước có thể biện 

minh cho việc can thiệp vào quyền của cá nhân. 

 Với tư cách là cơ quan giải thích chính và là “người bảo vệ” cho ECHR, 

ECtHR sẽ giám sát sự tuân thủ của các quốc gia thành viên đối với các quy định hạn 

chế quyền. 

3.2. Hạn chế quyền trong Hiến chương châu Âu về các quyền cơ bản 

Hạn chế quyền là điều cần thiết cho bất kỳ hệ thống quyền con người nào. Hiến 

chương Châu Âu về các quyền cơ bản (Hiến chương) cũng không phải là ngoại lệ. 

Ngay lời mở đầu của Hiến chương có ghi nhận “việc được hưởng thụ các quyền này 

đòi hỏi trách nhiệm và nghĩa vụ với các chủ thể khác, đối với cộng đồng nhân loại và 

các thế hệ tương lai”1. Đây chính là tư tưởng, cách tiếp cận về quy định hạn chế quyền 

trong Hiến chương. 

Theo Điều 52.1 của Hiến chương2 thì việc hạn chế quyền và tự do trong Hiến 

chương sẽ phải được: (i) quy định bởi luật (provided for by law). Đây là công thức 

chung tại châu Âu khi xác định văn bản được hạn chế quyền là luật như đã phân tích 

bên trên; (ii) tôn trọng bản chất các quyền và tự do cơ bản (respect the essence of 

rights and freedoms); (iii) theo nguyên tắc tương xứng (the principle of 

proportionality). Quy định này được đánh giá như là giới hạn của các quy định hạn 

chế quyền, nó sẽ quyết định điều kiện sau là hạn chế đó phải “cần thiết”; (iv) cần thiết 

để đáp ứng các lợi ích chung đã được Liên minh công nhận hay để bảo vệ cho các 

                                                 
1 Đoạn 6 Hiến chương châu Âu về các quyền cơ bản 
2 See at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
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quyền và tự do của các chủ thể khác. Điều kiện này bắt nguồn từ nghĩa vụ của của nhà 

nước trong việc bảo vệ quyền cơ bản của con người. Lưu ý rằng, Hiến chương khẳng 

định điều khoản hạn chế quyền trong Hiến chương không áp dụng đối với các quyền 

được ghi nhận trong các văn kiện khác của Liên minh châu Âu1. 

Mối quan hệ pháp lý giữa Hiến chương và ECHR được khẳng định qua quy định 

rằng với các quyền ghi nhận trong Hiến chương cũng được quy định trong ECHR thì 

việc bảo vệ quyền được áp dụng theo ECHR, nhưng không có nghĩa là Liên minh châu 

Âu không được mở rộng việc bảo vệ các mục đích chính đáng2.  

Điểm khác biệt rằng, ECHR không ghi nhận rõ ràng về nghĩa vụ tôn trọng bản 

chất của quyền, nhưng lại được thể hiện qua các vụ án được xét xử bởi Tòa án Nhân 

quyền Châu Âu (ECtHR)3. Và đề giải thích thế nào là “bản chất các quyền và tự do cơ 

bản” sẽ phụ thuộc vào các án lệ của Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu (the 

Court of Justice of the European Union - CJEU). Bản chất của một quyền hàm ý rằng 

mọi quyền cơ bản đều có “hạt nhân cứng” (hard nucleus) đảm bảo cho quyền có được 

vùng tự do mà không bị can thiệp.4 Nên khi một biện pháp đã xâm phạm đến vùng 

“hạt nhân cứng” này có nghĩa là bản chất của quyền cơ bản đã bị xâm phạm, biện pháp 

được áp dụng sẽ bị đánh giá là không tương xứng. Nhưng CJEU cũng cần phải thận 

trọng khi xác định vùng tự do của quyền cơ bản, bởi nếu không xác định được thì tất 

cả các quyền cơ bản là quyền tuyệt đối – điều này sẽ không thể xảy ra bởi Liên minh 

châu Âu luôn phải cân bằng cho các lợi ích cạnh tranh. Nhưng các giá trị cốt lõi của 

quyền luôn nhắc nhở các quốc gia châu Âu rằng chúng là tuyệt đối nên không phải là 

đối tượng của việc phải cân bằng.5 

3.3.  Sự phân biệt rõ ràng giữa hạn chế quyền và đình chỉ quyền 

ECHR đã có sự tách biệt về điều khoản hạn chế quyền và đình chỉ quyền. Điều 

15 ECHR được coi là mệnh đề đình chỉ quyền với quy định “trong tình trạng khẩn cấp 

đe dọa sự sống còn của quốc gia thì các bên ký kết có thể áp dụng các biện pháp đình 

chỉ các nghĩa vụ theo quy định tại Công ước”. Các quy định về đình chỉ quyền trong 

ECHR dựa trên quy định Điều 4 ICCPR, chỉ khác biệt với danh mục quyền không bị 

đình chỉ. Theo Điều 15.1 ECHR, điều kiện để đình chỉ quyền bao gồm: 

(1) Chỉ khi có tình trạng khẩn cấp đe dọa sự sống còn của quốc gia. Ủy ban 

                                                 
1 Điều 52.2 của Hiến chương Châu Âu về các quyền cơ bản. 
2 Điều 52.3 Hiến chương châu Âu về các quyền cơ bản 
3 Belgian Linguistic Case, 23 July 1968; Philis v. Greece 27 Aug 1991; Prince Hans-Adam II of 

Liechtenstein v. Germany, 12 July 2001; Baka v. Hungary, 23 June 2016; Naku v. Lithuania and 

Sweden, 8 Nov. 2016;  
4 Koen Lenaerts (2019), Limits on Limitations: The Essence of Fundamental Rights in the EU, German 

Law Journal, 20, pp. 779–793 
5 Koen Lenaerts (2019). 



200 

nhân quyền Châu Âu đã giải thích tình trạng khẩn cấp là khi1: (i) Khủng hoảng hoặc 

nguy hiểm đó phải xảy ra trên thực tế hoặc sắp xảy ra; (ii) Tác động của nó phải diễn 

ra trên toàn lãnh thổ quốc gia, mặc dù điều này không loại trừ các trường hợp khẩn cấp 

được giới hạn trong các khu vực; (iii) Việc tiếp tục hoạt động của các tổ chức, cá nhân 

hay cộng đồng sẽ bị đe dọa; (iv) Cuộc khủng hoảng hay mối nguy hiểm đó là những sự 

kiện xảy ra khi mà các biện pháp thông thường hoặc những hạn chế thông thường áp 

dụng chưa hiệu quả. ECtHR sẽ xác định rằng tình huống đó có phải là tình trạng khẩn 

cấp hay không. 

(2) Các biện pháp được thực hiện để đối phó với cuộc chiến hoặc tình trạng 

khẩn cấp không được vượt quá yêu cầu nghiêm ngặt của tình huống. Đây chính là cách 

thể hiện rằng ECtHR cần phải sử dụng nguyên tắc tương xứng để xác định biện pháp 

mà quốc gia xác định có vượt quá “yêu cầu nghiêm ngặt” của cuộc chiến hay tình 

trạng khẩn cấp. 

(3) Các biện pháp áp dụng không được trái với các nghĩa vụ khác quy định tại luật 

quốc tế. 

Ngoài ra, quốc gia thành viên cần phải thông báo ngay về tình trạng khẩn cấp cho 

Tổng thư ký Hội đồng châu Âu và các quốc gia thành viên, nhưng ECHR lại không 

quy định các quốc gia phải chỉ ra điều khoản nào trong công ước sẽ bị đình chỉ trong 

tình trạng khẩn cấp, trong khi đó đây là nghĩa vụ bắt buộc theo ICCPR.  

Điều 15.2 ECHR đưa danh sách các quyền không bị đình chỉ bao gồm: quyền 

sống (Điều 2) nhưng sẽ ngoại lệ khi thương vong gây ra bởi các hành vi hợp pháp của 

chiến tranh; quyền không bị tra tấn (Điều 3); quyền không bị bắt làm nô lệ (Điều 4.1) 

và không ai bị trừng phạt mà không có luật (Điều 7). Đây là những quyền mà ECtHR 

đánh giá không bị đình chỉ là để bảo vệ sự tồn tại của cá nhân trong tình trạng khẩn 

cấp, là giá trị cơ bản của xã hội dân chủ2. 

4. Hạn chế quyền theo Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam  

Có nhiều học giả tại Việt Nam đánh giá rằng quy định tại Điều 14.2 Hiến pháp 

năm 2013 là nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân.3 Xuất phát từ yêu 

cầu “việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích 

quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”.4 Mỗi quyền đều cần 

                                                 
1 Lê Quỳnh Mai, Trần Thu Hằng, Bùi Trung Hiếu (2020), Giới hạn cho tình trạng khẩn cấp để bảo vệ 

quyền con người, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế về Tình trạng khẩn cấp, Nxb Đại học Quốc gia, tr.490 
2 Lê Quỳnh Mai, Trần Thu Hằng, Bùi Trung Hiếu (2020), tr.493 
3 Xem Bùi Tiến Đạt (2015), Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: Cần nhưng chưa đủ, 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 6/2015; Viện Nhà nước và pháp luật (2018), Báo cáo Đề tài nghiên 

cứu cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do Nguyễn 

Linh Giang chủ biên; Nguyễn Văn Hiển và Trương Hồng Quang (2019), Nguyên tắc hạn chế quyền con 

người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, Nxb Tư pháp… 
4 Điều 15.4 Hiến pháp năm 2013. 
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một khoảng không gian “tự do” để thực hiện hay hưởng thụ quyền, nhưng tự do cũng 

cần có ranh giới. Cơ quan được trao quyền lập pháp cần đưa ra quy định để xác định 

ranh giới mà tại đó quyền và tự do của cá nhân phải dừng lại để bảo vệ quyền và lợi ích 

của các chủ thể khác trong xã hội, của cộng đồng, đó chính là điều kiện hạn chế quyền.  

Để phù hợp với tình hình tại Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đưa ra hai cách quy 

định hạn chế quyền1: (i) mệnh đề chung về hạn chế quyền được thể hiện qua quy định 

tại Điều 14.2; (ii) hạn chế riêng biệt dành riêng cho một số quyền (Điều 30, 32, 54, 

103). Hạn chế riêng biệt dành cho quyền được thể hiện thông qua cách quy định hành 

vi bị nghiêm cấm2 đối với quyền khiếu nại, tổ cáo; đưa lý do thật cần thiết như “lợi ích 

quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai”3, hay “phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng”4 đối với quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất; 

quy định các trường hợp ngoại lệ của quyền được xét xử công khai và quyền được xét 

xử bởi cơ quan tài phán có năng lực5. Nhưng nội dung được quan tâm và bình luận 

nhiều nhất hiện nay là xoay quanh mệnh đề hạn chế quyền tại Điều 14.2 khi mà Hiến 

pháp vẫn chưa làm rõ nhiều nội dung được các học giả quan tâm nghiên cứu6 như: loại 

văn bản quy phạm pháp luật nào được phép quy định điều kiện hạn chế quyền; tại Việt 

Nam có xác định quyền tuyệt đối; quy định hạn chế quyền được áp dụng cho mọi 

quyền trong Hiến pháp và trong văn bản luật, có trường hợp ngoại lệ hay không; cần 

phải làm rõ mệnh đề đình chỉ quyền trong Hiến pháp; làm rõ thứ tự ưu tiên lý do hạn 

chế quyền và cách đưa lý do hạn chế quyền cho từng loại quyền; cơ quan có quyền 

giám sát Hiến pháp để đánh giá quy định hạn chế quyền; nguyên tắc tương xứng cần 

được xem xét để vận dụng khi Tòa án ra phán quyết…   

Theo quan điểm của tác giả bài viết, cách quy định tại Điều 14.2 của Hiến pháp 

năm 2013 đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế về điều khoản hạn chế quyền, thể hiện: 

- Loại văn bản quy phạm pháp luật hạn chế quyền: Hiến pháp chỉ quy định rằng 

“quyền bị hạn chế theo quy định của luật”, dù có một số điều luật khác trong Hiến 

                                                 
1 Xem thêm Le Quynh Mai and Dang Minh Tuan (2020), Limitation on human rights in Vietjnam: 

Constitutional impliations and enforcement perspective, Conference Proceeding “Asian Constitution: 

Recent Developments and Trends”, pp.364-365. 
2 Theo Điều 30.3 Hiến pháp năm 2013 “Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng 

quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”. 
3 Áp dụng với quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân theo Điều 32.3 Hiến pháp năm 2013. 
4 ĐIều 54.3 Hiến pháp năm 2013. 
5 Điều 103 Hiến pháp năm 2013 . 
6 Bùi Tiến Đạt (2015), Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: Cần nhưng chưa đủ, Tạp 

chí Nghiên cứu Lập pháp số 6/2015  và “Nguyên tắc giới hạn quyền con người: Ý nghĩa, nhu cầu giải 

thích và định hướng áp dụng”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, kỳ 1 tháng 10/2017; Trương Hồng 

Quang (2018), Nhu cầu giải thích quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân của Hiến 

pháp năm 2013, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 3/2018; Nguyễn Minh Tuấn (2019), Những vấn đề 

pháp lý còn bỏ ngỏ về giới hạn quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luật số 7/2019. 
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pháp như Điều 23, 25, 33 sử dụng cụm từ “theo quy định của pháp luật”, nhưng về tư 

tưởng bảo vệ quyền trong bản Hiến pháp năm 2013 thì cơ quan lập pháp của Việt Nam 

hướng tới việc chọn “luật” – văn bản do Quốc hội ban hành sẽ bảo vệ quyền tốt hơn là 

việc mở rộng văn bản dưới luật (nếu không có ủy quyền lập pháp) được quyền quy 

định hạn chế quyền. Đây cũng là xu hướng chung của các quốc gia tiến bộ trên thế 

giới. Nhưng lưu ý rằng các quyền hiến định tại Việt Nam không được áp dụng trực 

tiếp mà cần phải được cụ thể hóa qua các văn bản luật và dưới luật. Vai trò của Điều 

14.2 là đảm bảo rằng cơ quan lập pháp và cơ quan được ủy quyền lập pháp (cơ quan 

hành pháp) không được phép mở rộng các mục đích hợp pháp để hạn chế quyền hiến 

định tại các văn bản luật. 

- Quan điểm về quyền tương đối và quyền tuyệt đối. Hiến pháp năm 2013 dù 

không có quy định rõ ràng về quyền tuyệt đối như trong các công ước quốc tế như 

UDHR, ICCPR, ECHR, nhưng không thể phủ nhận rằng Tòa án mới là cơ quan tốt 

nhất xác định một quyền có tuyệt đối hay không trong bối cảnh cụ thể. Điều 14.2 trong 

Hiến pháp đã xác định các quyền tại Việt Nam là tương đối (trong cảm nhận), điều này 

sẽ đặt ghánh nặng lên vị Thẩm phám khi phán quyết một quyền là tương đối thì tiếp đó 

sẽ cần có quy trình đánh giá hạn chế quyền này có hợp hiến sẽ khó hơn là tuyên bố 

ngay từ đầu quyền này là tuyệt đối. Các nhà lập hiến có ngụ ý rằng việc thực thi quyền 

và tự do cá nhân luôn bị hạn chế, bởi không có quyền và tự do của cá nhân rộng hơn 

so với lợi ích quốc gia, dân tộc. 

- Về việc tách bạch đình chỉ quyền và hạn chế quyền: Trong quan niệm của 

nhiều học giả Việt Nam, đình chỉ quyền chính là hạn chế quyền1. Cũng không phải 

mọi Công ước quốc tế đều có điều khoản hạn chế quyền và đình chỉ quyền. Nên khi 

Hiến pháp năm 2013 không rõ ràng mệnh đề đình chỉ quyền, có thể hiểu rằng đình chỉ 

quyền là một loại hạn chế quyền trong tình trạng khẩn cấp như theo cách quy định tại 

Điều 32.2 và Điều 54.3. Hạn chế quyền để đảm bảo thực thi quyền hiệu quả, nhưng 

đình chỉ quyền là để bảo vệ sự sống còn của quốc gia – dân tộc, nên Điều 14.2 mang 

hàm ý của việc hạn chế quyền trong trình trạng khẩn cấp, bởi khi xuất hiện tình trạng 

khẩn cấp là sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia – đây cũng là “trường hợp cần thiết” để hạn 

chế quyền. 

- Về thứ tự và phân loại các mục đích hợp pháp cần được bảo vệ khi đưa vào 

hạn chế quyền cụ thể: Thế giới cũng không có minh định rằng mục đích bảo vệ nào 

được dùng cho quyền nào, điều này sẽ tùy thuộc vào mỗi quốc gia xác định được mối 

                                                 
1 Lưu Đức Quang (2016), Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người quyền công dân, Sách tham 

khảo, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Minh Tuấn (2015), Giới hạn chính đáng đối với các 

quyền con người, quyền công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, sách tham khảo, Nxb 

Hồng Đức 
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tương quan giữa lợi ích của cá nhân trong việc thực hiện quyền và các lợi ích cần bảo 

vệ. Khẳng định lại một lần nữa rằng, chính Tòa án mới là chủ thể xác định rằng các 

mục đích bảo vệ mà chủ thể ban hành quy định hạn chế quyền đó có cần thiết và có 

được luật quy định. 

5. Các giá trị tham khảo để hoàn thiện pháp luật về hạn chế quyền tại Việt Nam 

Bên cạnh những yếu tố tương thích của pháp luật Việt Nam về hạn chế quyền khi 

so với các quy định pháp luật quốc tế và tại châu Âu như đã đề cập bên trên. Từ những 

thành tựu mà Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu đạt được không chỉ qua ghi nhận 

quyền mà còn qua hoạt động bảo vệ, bảo đảm quyền trước các quy định hạn chế 

quyền. Các nhà lập hiến, lập pháp của Việt Nam cần tham khảo để hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam về cơ quan có thẩm quyền giám sát quy định hạn chế quyền có hợp hiến 

và tìm ra được phương pháp/nguyên tắc nhằm đánh giá các quy định hạn chế quyền có 

vượt quá thẩm quyền, đảm bảo tính cần thiết và cân bằng (tương đối) giữa quyền và 

lợi ích cá nhân với các chủ thể khác trong xã hội, cụ thể: 

Thứ nhất, về cơ quan giám sát thực hiện Hiến pháp. Cơ quan giám sát này có 

chức năng là giám sát hiến pháp (constitutional review) trong đó kiểm soát tính hợp 

hiến trong hành vi lập pháp là yếu tố cốt lõi. Quốc hội có quyền giám sát tối cao việc 

tuân theo Hiến pháp nhưng Quốc hội có có cả nhiệm vụ làm Hiến pháp và làm luật.1 

Vì vậy, cần có thiết chế chuyên trách giám sát thực hiện Hiến pháp trong đó có giám 

sát quy định hạn chế quyền có hợp hiến. Cơ quan quốc gia về quyền con người (Thanh 

tra Quốc hội) và Tòa án Hiến pháp là phương án được đề xuất là sẽ thực hiện có hiệu 

quả. Thanh tra Quốc hội là sự lựa chọn phù hợp tại Việt Nam2 với vai trò là Cơ quan 

nhân quyền quốc gia thực hiện bảo vệ quyền dựa trên cơ chế giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, khi đó với đội ngũ Thanh tra viên đủ mạnh, đủ số lượng và hoạt động với vai trò 

chuyên trách, thì có thể sáp nhập Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội) để tinh gọn bộ máy nhà nước. Về cơ quan bảo vệ Hiến pháp hiện nay tại Việt 

Nam có 3 phương án thành lập3: (i) Quốc hội thành lập Ủy ban giám sát Hiến pháp 

trực thuộc Quốc hội; (ii) Trao quyền bảo vệ Hiến pháp cho Tòa án; (iii) Thành lập Hội 

đồng Bảo hiến hoặc Tòa án Hiến pháp độc lập. Theo kinh nghiệm tại các quốc gia 

châu Âu thì Tòa án Hiến pháp độc lập là cơ quan giám sát việc thực hiện các quy định 

của Hiến pháp trong đó có quy định hạn chế quyền là tối ưu. Nhưng khi vận dụng tại 

Việt Nam thì cần lưu ý rằng, tại Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, khi 

                                                 
1 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 
2 Xem thêm Thái Thị Thu Trang (2020), Nghiên cứu so sánh Cơ quan thanh tra Quốc hội trên thế giới 

và khả năng áp dụng ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội. 
3 Xem thêm Chu Thị Thúy Hằng (2018), Cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của hiến 

pháp về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, luận án tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh.  
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Quốc hội có quyền làm luật thì Tòa án sẽ không được trao quyền làm luật thông qua 

hoạt động xét xử, ngoài ra, UBTVQH được trao quyền giải thích Hiến pháp và luật1 thì 

chỉ khi quy định này được sửa đổi để trao quyền cho Tòa án Hiến pháp được giải thích 

luật trong một số trường hợp và được quy định trong Luật Tòa án Hiến pháp (trong 

tương lại), khi đó Tòa án Hiến pháp mới hoạt động thực chất. Bởi giải thích luật là một 

giai đoạn của áp dụng pháp luật, chỉ những người trực tiếp áp dụng pháp luật mới có 

khả năng giải thích luật hợp lý và hiệu quả. Mà hoạt động xét xử của Tòa án là loại 

hoạt động áp dụng pháp luật phức tạp, việc làm sáng tỏ quy định của pháp luật sẽ trực 

tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động xét xử. Bên cạnh đó, Tòa án Hiến pháp 

cũng cần được trao quyền xét xử những hành vi vi hiến của các cơ quan lập pháp và 

hành pháp để ngăn ngừa các hành vi xâm phạm quyền bằng các quy định hạn chế 

quyền vi hiến. 

Thứ hai, về phương pháp/nguyên tắc xác định tính hợp hiến của các quy định 

hạn chế quyền trong văn bản luật. Các quốc gia châu Âu đề cao vai trò của phương 

pháp/nguyên tắc tương xứng để kiểm tra quy định hạn chế quyền có cần thiết, hợp 

pháp và được ban hành trong một xã hội dân chủ. ECtHR cũng đã vận dụng trong quá 

trình xét xử dù không được quy định rõ trong ECHR. Phải đến khi có Hiến chương 

Châu Âu về các quyền cơ bản mới khẳng định trong điều luật quy định hạn chế quyền. 

Nên việc Hiến pháp Việt Nam năm 2013 không đề cập cụm từ “tương xứng” cũng 

không có nghĩa là nguyên tắc này sẽ không được áp dụng tại Việt Nam2. Nhưng nếu áp 

dụng nguyên bản phương pháp/nguyên tắc tương xứng của châu Âu tại Việt Nam sẽ là 

bất khả thi bởi các Thẩm phán Việt Nam chưa am hiểu về phương pháp này, Thẩm 

phán Việt Nam chưa được trao quyền và có đủ kiến thức chuyên sâu về hạn chế quyền 

để đánh sự cân bằng (fail balance) và đánh giá các biện pháp hạn chế quyền mà cơ 

quan lập pháp hay hành pháp áp dụng có trong trường hợp cần thiết. Muốn áp dụng 

phương pháp/nguyên tắc tương xứng thì phải có Tòa án Hiến pháp. Khi phương pháp 

tương xứng đã được nghiên cứu và vận dụng hiệu quả tại các quốc gia châu Âu, thì 

Việt Nam cũng cần có những đề án nghiên cứu để đề xuất, kiến nghị lên Quốc hội, 

Chính phủ để áp dụng, bởi yếu tố cốt lõi của phương pháp tương xứng là giải thích 

Hiến pháp về quy định hạn chế quyền. 

Kết luận: Quy định tại Điều 14.2 Hiến pháp năm 2013 là nguyên tắc nhằm giới 

hạn quyền lập pháp, là nguyên tắc bảo vệ quyền và tạo ra cơ chế giám sát Hiến pháp 

để xây dựng nhà nước pháp quyền. Dù pháp luật về hạn chế quyền tại Việt Nam cũng 

đã tiệm cận được với quy định pháp luật quốc tế nhưng mỗi quốc gia có chính thể Nhà 

nước và thể chế chính trị khác nhau, nên dù có những yếu tố đặc thù của mỗi Nhà 

                                                 
1 Điều 74.2 Hiến pháp năm 2013 
2 Bùi Tiến Đạt (2015). 
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nước – pháp luật, Việt Nam cũng đang có sự thay đổi, bổ sung, hoàn thiện cả pháp luật 

và thiết chế, để quyền con người, quyền công dân được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ 

có hiệu quả trong thời gian tới. 
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LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ DỊCH VỤ CÔNG VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 

TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI – MÔI TRƯỜNG 

Ở VIỆT NAM  HIỆN NAY 

PGS.TS. Doãn Hồng Nhung 

 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, Nhà nước Việt Nam 

hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền đô thị, đổi mới Nhà nước xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Nhà nước ta đã 

quan tâm ngày càng nhiều hơn tới việc đổi mới nhận thức và nâng cao chất lượng 

thực hiện dịch vụ công trên cả phương diện kinh tế lẫn lĩnh vực chính trị, văn hoá - xã 

hội. Mặt khác, với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dịch vụ công 

đối với các cộng đồng dân cư nói chung, đối với từng công dân nói riêng. Bài viết  

nghiên cứu “Lý thuyết hiện đại về dịch vụ công và khả năng áp dụng trong quản lý 

nhà nước về đất đai – môi trường ở Việt N am hiện nay ”Thông qua đó, tác giả đề 

xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực Đất 

đai- Môi trường ở Việt  Nam hướng đến xây dựng tri thức mới về dịch vụ công phụng 

sự nhà nước pháp quyền ở Việt Nam .  

Từ khóa: dịch vụ công, pháp luật hiện đại, đất đai- môi trường, tiêu chí đánh giá 

chất lượng dịch vụ công; 

1.  Hoạt động dịch vụ công của các cơ quan nhà nước 

1.1 .   Nhận diện về dịch vụ công  

Dịch vụ là các hành động hay một tập hợp chuỗi hành động  thực hiện một công 

việc để tạo ra giá trị sử dụng đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng sử dụng 

tiện ích đó 1.  

Dịch vụ công là những hoạt động của cơ quan nhà nước trong việc thực thi chức 

năng quản lý hành chính nhà nước và đảm bảo cung ứng các hàng hóa công cộng phục 

vụ nhu cầu chung, thiết yếu của xã hội.2  

Ngân hàng Thế giới (WB) đã khảo sát và nhận định rõ : khu vực công cốt lõi bao 

gồm các dịch vụ dưới dạng hàng hóa và dịch vụ thuần túy (pure public goods and 

services) mà chính phủ là người duy nhất cung cấp dựa trên cơ sở pháp lý và nguyên 

tắc quản lý nhà nước cơ bản và mọi công dân bắt buộc phải nhận khi có nhu cầu về 

                                                 
1 Zeithaml, Valarie A. & Mary Jo Bitner (2000), Services Marketing, New York: McGraw Hill, 

second Edition;p 46; 
2 Vũ Quỳnh, Chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ 

Chuyên ngành Quản lý kinh tế,bảo vệ tại Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương . năm 2017, 

tr.6 
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chúng, trong đó bao gồm các vấn đề như: pháp luật, an ninh, quốc phòng, phúc lợi xã 

hội, môi trường và phòng dịch, cấp giấy sở hữu (tài sản, nhà đất), giấy tờ tùy thân (hộ 

chiếu, visa, chứng minh thư), giấy chứng nhận (khai sinh, khai tử, hôn thú), đăng ký 

thành lập (doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức) 1… Dịch vụ công còn có thể bao gồm 

những hàng hóa và dịch vụ  (impure goods and services) mà không chỉ do nhà nước 

mà còn do nhiều tổ chức khác (tư nhân, các tổ chức xã hội, cộng đồng) cung cấp  dịch 

vụ  rất phong phú , tùy thuộc vào nhu cầu người tiêu dùng, không độc quyền và có thể 

miễn phí hoặc phải trả phí, cụ thể như các dịch vụ về y tế, giáo dục, giao thông đô thị, 

cộng đồng thông tin, cơ sở hạ tầng 2 

1.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công 

Việc đo lường chất lượng dịch vụ trên thế giới tập trung chủ yếu vào các biện 

pháp mà nhà cung cấp dịch vụ sử dụng để đáp ứng : 

(1) Sự tin cậy (reliability); (2) Khả năng đáp ứng (responsiveness);  

(3) Năng lực phục vụ hay sự bảo đảm (assurance); (4) Sự đồng cảm (empathy) và  

(5) Phương diện hữu hình (tangibles)3.(6) kỳ vọng của khách hàng, từ đó xem 

chất lượng dịch vụ như một tiêu chí để đo lường sự hài lòng của khách hàng. 4 

Mô hình Nordic được Gronroos đề xuất vào năm 1984.5 Chất lượng dịch vụ 

được đánh giá dựa trên 3 nhân tố là:  

(1) Chất lượng nội dung, (2) Chất lượng kỹ thuật và (3) Hình ảnh sản phẩm 

doanh nghiệp. 

1.3.   Đo chất lượng dịch vụ công 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI). Đây là 

sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ 

trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam 

(VUSTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 

2009 cho tới nay, cùng với sự hỗ trợ của một số đối tác. 6 

 Chỉ số PAPI đã đóng vai trò là một bộ chỉ báo hữu dụng phản ánh năng lực và 

hiệu quả quản trị của chính quyền ở cấp trung ương và cấp tỉnh của Việt Nam theo 

từng năm và mức độ chuyển biến qua các năm. PAPI bao gồm 6 chỉ số nội dung, 22 

chỉ số nội dung thành phần, và 92 chỉ tiêu chính. Sáu chỉ số nội dung phản ánh năng 

                                                 
1 World Bank, World Development Report 1997 
2 World Bank, World Development Report 1997 
3 Mô hình SERVQUAL được Parasuraman và cộng sự đề xuất vào năm 1988 
4 Vũ Quỳnh, Chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tài liệu đã dẫn, 

tr.10 
5Mô hình Nordic được Gronroos đề xuất vào năm 1984. Gronroos (1984). 
6  Xem : Chi tiết về PAPI xem tại www.papi.vn 
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lực và hiệu quả cụ thể như sau: 

(1) Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở ;(2) Công khai, minh bạch; 

(3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng; 

(5) Thủ tục hành chính công;(6)Cung ứng dịch vụ công; 1 

1.4. Đánh giá chất lượng dịch vụ công ở Việt Nam 

Các chỉ số đánh giá quản trị toàn cầu này cũng có thể áp dụng để đánh giá việc 

cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Tiêu biểu trong số đó là Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI) do VCCI tiến hành hàng năm từ 2006;2 Chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (gọi tắt là PAPI) do UNDP 

tiến hành hàng năm từ 2011; 3  

Chỉ số công lý (JUPI) do UNDP tiến hành 2 năm một lần từ 2013  4.  Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) do Bộ Nội vụ thực hiện từ năm 2015; Bộ chỉ 

số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (PAR INDEX)…Tháng 10/2015, Chính phủ 

ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát 

triển chính phủ điện tử. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công 

."Dịch vụ công" bao gồm nội dung rất rộng, rất đa dạng trong hoạt động phục vụ nhu 

cầu  cho nhân dân, cơ quan , tổ chức , tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Các 

hoạt động kê khai, đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trích lục bản sao Giấy khai sinh, công 

chứng, nộp thuế, đến cung cấp điện, nước, thu gom rác thải, dịch vụ cấp thẻ bảo hiểm, 

y tế, giáo dục, xây dựng kết cấu hạ tầng... "Dịch vụ công là những hoạt động của các 

cơ quan nhà nước trong việc thực thi các chức năng quản lý hành chính nhà nước và 

bảo đảm cung ứng những hàng hoá công cộng phục vụ nhu cầu (lợi ích) thiết yếu của 

xã hội"5. Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bình đẳng xã hội 

trong việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ công, Nhà nước ta cần thông qua nhiều cơ chế, 

chính sách. Một trong những lĩnh vực có sự tác động mạnh mẽ đến đời sống dân sinh 

và trật tự xã hội đó là Đất đai – Môi trường. Để đảm bảo việc đa dạng hoá thành phần 

kinh tế trong việc tham gia dịch vụ hành chính công, chúng ta cũng phải tuân thủ 

nghiêm ngặt những nguyên tắc căn bản của việc phát triển kinh tế thị trường. Pháp luật 

phải triệt để ngăn chặn bất kỳ cá nhân hay tập thể, nhóm lợi ích …. có ý đồ hạn chế 

điều đó. Nhiệm vụ của Nhà nước là xây dựng hành lang pháp lý để dịch vụ công thực 
                                                 
1 PAPI  www.papi.vn 
2 Xem : http://www.pcivietnam.org/  
3 Xem: http://papi.org.vn/  
4 Xem : http://chisocongly.vn/  
5 TS. Nguyễn Ngọc Hiến (chủ biên). Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam. Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.165. 

http://www.pcivietnam.org/
http://papi.org.vn/
http://chisocongly.vn/
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thi thuận tiện, hạn chế rào cản và phát huy sáng tạo và vận dụng công cụ pháp luật, 

phương tiện lập pháp để tạo điều kiện cho tự do cạnh tranh trên thị trường lành mạnh 

và phát triển đúng hướng cho dịch vụ công ở Việt Nam . 

Đổi mới hoạt động dịch vụ công trong cơ quan Nhà nước thông qua ba (03) 

chính sách cơ bản và có ý nghĩa then chốt như sau:  

Một là: Chính sách tiền tệ quốc gia; 

Hai là: Chính sách kiểm soát thu nhập; 

Ba là: chính sách tài chính, dịch vụ công; 

Nghiên cứu các quy định pháp luật để đánh giá được thực trạng các quy định 

pháp luật về dịch vụ công trên thị trường trong lĩnh vực đất đai – môi trường cần đặt 

trong mối tương quan phát triển bền vững quốc gia là kinh tế- xã hội và môi trường1. 

Đây là nội dung nghiên cứu có tính cấp thiết, tính thời sự và có ý nghĩa làm phong phú 

thêm cho khoa học pháp lý về dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai – môi trường.2 

  Đổi mới hoạt động dịch vụ trong nền kinh tế số sẽ chịu tác động mạnh mẽ của 

các quan hệ hàng hóa, tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Thị trường có sự ảnh hưởng 

rất lớn và điều tiết hướng dẫn hoạt động của các chủ thể hành vi kinh tế, từ đó làm 

thay đổi hành vi. Các hành vi kinh tế. Đặc biệt hoạt động dịch vụ công nào phục vụ tốt 

nhân dân, có sức sống trong lòng dân, có hiệu suất sẽ tồn tại và phát triển. Những hoạt 

động dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu của xã hội và nhân dân sẽ bị đào thải. 

2. Đánh giá thực trạng pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai – 

môi trường 

2.1.  Pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực Đất đai – Môi trường 

Pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực Đất đai – Môi trường là tổng hợp các 

quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ phát sinh từ dịch vụ công trong lĩnh 

vực Đất đai- Môi trường.  Pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực Đất đai – Môi 

trường tác động trực tiếp đến các quan hệ trong lĩnh vực đất đai môi trường nhằm bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia hoạt động dịch vụ công.  

Pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực Đất đai – Môi trường là tập hợp các quy 

phạm pháp luật điều chỉnh những hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực 

thi các chức năng quản lý hành chính nhà nước và bảo đảm cung ứng những hàng hoá 

công cộng phục vụ nhu cầu (lợi ích) thiết yếu của xã hội. 

                                                 
1 Xem: Doãn Hồng Nhung, Quyền con người trong lĩnh vực Tài nguyên - môi trường với vấn đề phát 

triển bền vững ở Việt Nam, Sách chuyên khảo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật .  ISBN: 978-

604-81-0707-9. Nhà xuất bản Tư pháp, 2015 Trang 466-467 

 
2 Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính - SIPAS 
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2.2. Các quy định về hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai- môi 

trường 

2.2.1. Quy định về hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai 

 Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 

tháng 5 năm 2014 (được sửa đổi bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 06/01/2017), các đơn vị thực hiện dịch vụ đất đai gồm:  

Một là, Văn phòng đăng ký đất đai; Hai là, Tổ chức phát triển quỹ đất.  

Thứ nhất: Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên 

cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài 

nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; 

Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và 

được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.  

Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn 

liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định;  

Văn phòng đăng ký đất đai xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống 

nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;  

Văn phòng đăng ký đất đai thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai 

theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ khác trên 

cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật. 

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

Kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của 

pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thứ hai: Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo 

quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Tổ chức phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được 

mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại các quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.  

Đối với địa phương đã có Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ 

chức lại Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp 

tỉnh và cấp huyện hiện có. 
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Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác 

quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu 

giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác; 

Tổ chức phát triển quỹ đất kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất 

thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

2.2.2.  Quy định về hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực môi trường  

Trong nhiều năm qua, Chính phủ  Việt Nam đã ban hành  nhiều quy định để định 

hướng, thúc đẩy phát triển nhằm tận dụng các cơ hội của tự do hóa thương mại và phát 

triển năng lực nội tại của các doanh nghiệp trong nước. Phát triển dịch vụ môi trường 

của Việt Nam trực tiếp nhất cho đến thời điểm hiện tại là Đề án “Phát triển dịch vụ môi 

trường đến năm 2020” được ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-TTG của Thủ 

tướng Chính phủ ngày 10 tháng 02 năm 2010, và Đề án “Phát triển ngành Công nghiệp 

môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” được ban hành theo 

Quyết định số 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2009.  

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 có quy định 

hoạt động thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; Nghị định số 59/2007/NĐ-

CP về quản lý chất thải rắn do Chính phủ ban hành ngày 9/4/2007 có quy định nguồn 

vốn đầu tư và ưu đãi đầu tư trong xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn, các công trình phụ 

trợ. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải nhằm điều chỉnh các 

hoạt động thoát nước và xử lý nước thải do Chính phủ ban hành ngày 6/8/2014 có quy 

định về các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung 

do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng được miễn thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê 

đất, sử dụng đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Dịch vụ môi trường, sản xuất thiết bị môi trường và sử dụng bền vững tài 

nguyên, phục hồi môi trường là ba lĩnh vực phát triển chủ đạo của Việt Nam. Ngoài ra, 

Việt Nam cũng đã ban hành rất nhiều chính sách định hướng nhằm thúc đẩy phát triển 

dịch vụ môi trường như “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến 2030”, “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và 

tầm nhìn đến 2050”, “Kế hoạch hành động tăng trưởng Xanh quốc gia giai đoạn 2014-

2020” với các định hướng nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa môi trường và cung ứng 

dịch vụ môi trường. Việt Nam cũng ban hành rất nhiều các chính sách hỗ trợ, ưu đãi 

phát triển dịch vụ môi trường. Tại Điều 150 Luật bảo vệ Môi trường năm 2014 cũng 

có các quy định về dịch vụ môi trường với việc nhà nước đầu tư, hỗ trợ và khuyến 

khích tổ chức cá nhân thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi trường thông qua hình thức 

đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư.  
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2.3 Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai 

Một là: Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất; 

Hai là: Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Ba là: Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất; 

Bốn là: Tư vấn xác định giá đất; 

Năm là: Đấu giá quyền sử dụng đất; 

Sáu là: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai được thực hiện thông qua phương tiện điện 

tử được quy định tại: Điều 123 Luật Đất đai năm 2013 quy định các dịch vụ công điện 

tử trong lĩnh vực đất đai được thực hiện bao gồm: 

Một là: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

Hai là: Thực hiện các giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất. 

Ba là: Cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai. 

Thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung 

cấp thì có giá trị pháp lý như trong hồ sơ dạng văn bản. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

về thông tin, dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua cổng thông tin đất đai ở trung 

ương, địa phương và phải nộp phí;  

Dưới mô hình cung cấp thông tin qua cổng thông tin điện tử, các cơ quan nhà 

nước, sở Tài nguyên và Môi trường, người dân, tổ chức, doanh nghiệp… khi thực hiện 

khai thác thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện đúng quy định tại điều 122, Luật Đất 

đai năm 2013. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan nhà nước được phép từng bước 

điều chỉnh giá dịch vụ công ích theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành có thẩm 

quyền như: Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường… 

2.4  Dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai được thực hiện thông qua phương 

tiện điện tử 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1990 /QĐ-TTg ngày 

11/12/2017  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bảng danh mục này được 

phân chia thành 4 lĩnh vực như: 

Một là: Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác; 

Hai là: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo;  

Ba là: Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ; 
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Bốn là: Lĩnh vực y tế 

Qua nghiên cứu danh mục dịch vụ chúng ta thấy: Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác gồm: 3 dịch vụ về đất đai; 3 

dịch vụ về tài nguyên nước; 3 dịch vụ về địa chất và khoáng sản; 3 dịch vụ về môi 

trường; 3 dịch vụ về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 3 dịch vụ về khí tượng 

thủy văn và Biến đổi khí hậu; 5 dịch vụ về đo đạc bản đồ và viễn thám; 6 dịch vụ về 

quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 4 dịch vụ thông tin, 

truyền thông về tài nguyên môi trường. 

 

 

Nguồn: Theo monre.gov.vn 

- Dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm: Đào tạo cao 

đẳng; đào tạo liên thông cao đẳng - đại học; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học (các 

ngành học đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển ngành tài nguyên môi trường, gồm: 

Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên môi 

trường; Luật môi trường; Quản lý đất đai; Khoa học đất; Kỹ thuật Trắc địa bản đồ; Kỹ 

thuật thông tin địa không gian; Công nghệ kỹ thuật trắc địa; Biến đổi khí hậu và Phát 

triển bền vững; Quản lý biển; Khí tượng - Thủy văn biển; Khí trượng học; Thủy văn 

học; Kỹ thuật địa chất khoáng sản; Công nghệ kỹ thuật địa chất; Quản lý tài nguyên 

nước; Kỹ thuật tài nguyên nước; Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước); đào tạo bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường.  

- Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ có các dịch vụ sự nghiệp công: 

Hoạt động nghiên cứu cơ bản khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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và hoạt động khoa học và công nghệ khác (thông tin, hợp tác quốc tế về khoa học và 

công nghệ). 

- Đối với lĩnh vực y tế có các dịch vụ sự nghiệp công: Thực hiện đánh giá, giám 

sát các yếu tố có nguy cơ và phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người lao động 

trong ngành tài nguyên môi trường; lập hồ sơ theo dõi, quản lý, phân loại sức khỏe cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên môi trường cần được 

điều dưỡng, phục hồi chức năng; tổ chức khám, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và 

chức năng lao động cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn 

vị thuộc bộ; tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống 

bệnh sốt rét thuộc phạm vi của bộ; đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện các quy định 

về y tế, chăm sóc sức khỏe,1 bệnh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức, người lao 

động ngành tài nguyên - môi trường.  

2.5. Dịch vụ công trong lĩnh vực Môi trường được thực hiện thông qua 

phương tiện điện tử 

 Trong năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến ở mức độ 3, 4 đối với 57 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của 

Bộ.Theo đó, lĩnh vực địa chất và khoáng sản có 6 dịch vụ; lĩnh vực môi trường có 16 

dịch vụ; lĩnh vực tài nguyên nước có 6 dịch vụ, lĩnh vực khí tượng thủy văn có 5 dịch 

vụ, lĩnh vực biến đổi khí hậu có 7 dịch vụ; lĩnh vực đất đai có 1 dịch vụ; lĩnh vực biển 

và hải đảo có 15 dịch vụ, lĩnh vực tổng hợp có 1 dịch vụ. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường sẽ triển khai thực hiện quy trình thí điểm liên thông một số thủ tục hành 

chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: Thẩm định, phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; điều chỉnh, 

thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và điều chỉnh giấy phép xả 

thải vào nguồn nước; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp 

giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm; điều chỉnh, thay đổi nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi trường; sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm và sửa 

đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nhận chìm…Để triển khai kế hoạch này, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện như: tiếp tục 

hoàn thiện, triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an ninh, an 

toàn thông tin, dữ liệu cho các hệ thống công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến. Kế hoạch này cũng nhằm mục tiêu hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) thuộc phạm 

vi giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018. Đồng thời, thực hiện 

liên thông các thủ tục hành chính nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết 
                                                 
1 Xem: Nguyen Ngoc Ha, Dao Tri Uc, Doan Hong Nhung, “Les règles sanitaires et environnementales 

dans les accords de libre-échange du Vietnam: vers une meilleure protection de la santé et de 

l’environnement?”, Les Cahiers de droit, 2020, vol. 61, no. 1, pp. 193-222. website: 

http://www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca/en/access-issues 

http://www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca/en/access-issues
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các thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính của 

ngành đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp  1 

2.6 Đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về dịch vụ công trong lĩnh vực 

Đất đai- Môi trường: 

2.6.1 .Dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai 

Theo thống kê của Tổng cục Quản lý đất đai, Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa 

chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai được triển khai tại nước ta đã thực sự là bước 

tiến quan trọng tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai từ 

trung ương đến địa phương. Triển khai dự án này đến nay, cả nước có 240/713 quận, 

huyện đã được đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đáng mừng là trong số đó có 

107 đơn vị đã đưa vào vận hành, khai thác và sử dụng. Điều đặc biệt là cả nước hiện 

có 59/107 đơn vị của 9 tỉnh đã vận hành theo mô hình tập trung liên thông theo 3 cấp: 

tỉnh - huyện - xã. Riêng 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Nai đã hoàn thành và vận hành cơ 

sở dữ liệu đất đai trong toàn tỉnh. 

Thực hiện dự án này, hầu hết các địa phương trong cả nước đều điều tra thu thập 

các tài liệu ban đầu, rà soát các biến động đất đai; xác định và hoàn thiện bản mô tả 

mốc giới thửa đất; đo đạc thành lập bản đồ địa chính khu vực dân cư... Ngoài ra, các 

địa phương cõng tiến hành đo đạc thành lập mới và chỉnh lý bản đồ địa chính ngoài 

khu vực dân cư gắn với công tác kê khai đăng ký cấp đổi, cấp mới, đăng ký biến động 

theo quy trình đã được các địa phương thực hiện lồng ghép các bước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường . Kết thúc công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các đia 

phương cũng đồng thời hình thành 4 sản phẩm quan trọng, là: Cơ sở dữ liệu đất đai; cơ 

sở dữ liệu hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận; hệ thống bản đồ địa chính dạng số dùng 

chung; hệ thống phần mềm VILIS. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và các hạ tầng thông 

tin về đất đai giúp cho các cán bộ quản lý dần thay đổi cách quản lý hồ sơ từ phương 

thức truyền thống chuyển sang ứng dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ 

hiện đại và mục tiêu quản lý đến từng thửa đất bằng công nghệ số không còn là điều xa 

lạ.2 

2.6.2 Dịch vụ công trong lĩnh vực môi trường 3 

Theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam thì có thể thấy một số nhóm 

sản phẩm liên quan đến dịch vụ môi trường đã được xếp trong nhóm ngành E gồm: 

                                                 
1  Hồng Quyên . Bộ Tài nguyên và Môi trường, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến,  Thời báo Tài 

Chính ngày 04/07/2018; 9;31 

2 Hồng Quyên Bộ Tài nguyên và Môi trường, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến,  Thời báo Tài 

Chính ngày 04/07/2018; 9;31 

3 ThS. Trần Huy Hoàn; ThS. Võ Kim Tuyến –  Ngành dịch vụ môi trường trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế . Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương ; ngày 17/05/2016 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tag-19.aspx?tags=bo-tai-nguyen-va-moi-truong
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tag-19.aspx?tags=cung-cap-100-dich-vu-cong-truc-tuyen
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tag-19.aspx?tags=bo-tai-nguyen-va-moi-truong
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tag-19.aspx?tags=cung-cap-100-dich-vu-cong-truc-tuyen
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E37: Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; E38: Dịch vụ thu gom, xử lý, thải bỏ và 

tái chế rác thải; E39: Dịch vụ xử lý ô nhiễm và các dịch vụ quản lý chất thải. 

Hiện nay, quy mô thị trường dịch vụ môi trường của Việt Nam theo số liệu thống 

kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa vào danh mục của OECD năm 2015 

vào khoảng 30 tỷ USD và có xu hướng tăng liên tục với tốc độ trên 8%/năm. Việt Nam 

hiện đứng thứ 21 trong tổng số 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 

Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) về xuất khẩu dịch vụ môi trường với xuất khẩu 

trung bình năm giai đoạn 2008-2014 hơn 1,4 tỷ USD. Ngoài ra, chúng ta vẫn đứng ở vị 

trí rất thấp so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonexia… 

Tuy nhiên, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia trên thế giới về nhập khẩu dịch vụ 

môi trường với quy mô nhập khẩu trung bình giai đoạn 2008-2014 vào khoảng 4 tỷ 

USD. Xuất nhập khẩu dịch vụ môi trường của Việt Nam tập trung vào nhóm các máy 

móc, thiết bị, gồm các linh kiện cho sản xuất năng lượng tái tạo, các sản phẩm tiết 

kiệm điện, các linh kiện cho hoạt động của các nhà máy tái chế, xử lý nước thải, rác 

thải, khí thải… Mặc dù vậy, dựa vào các số liệu về thị trường dịch vụ môi trường và 

danh mục theo phân loại dịch vụ môi trường của Việt Nam thì có sự chênh lệch rất lớn 

về quy mô thị trường do nhiều dịch vụ môi trường không được đưa vào thống kê.Theo 

thống kê 2014 số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước, hoạt 

động quản lý và xử lý rác thải, nước thải là 1.133 doanh nghiệp – chiếm 0,33% tổng số 

doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ vệ sinh, công trình và cảnh quan là 

1.258 doanh nghiệp chiếm 0,36% tổng số doanh nghiệp. Về cơ cấu doanh nghiệp thì 

khối doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm phần lớn với hơn 95%, khối doanh nghiệp 

nhà nước đứng thứ hai và có tỷ lệ thấp nhất là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài. Đối với khu vực FDI, theo số liệu thống kê của cục đầu tư nước ngoài tính lũy 

kế đến ngày 31/12/2014, lĩnh vực cấp nước xử lý chất thải là 38 dự án với số vốn điều 

lệ là 368,62 triệu USD và tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.348,49 triệu USD.1 

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực 

đất đai, môi trường  

3.1.  Xã hội hóa dịch vụ công 2 

Kinh tế dịch vụ công cũng phải giữ vững và vận hành theo định hướng đó trong 

quá trình đa dạng hoá thành phần kinh tế thực hiện dịch vụ công.  

 Một là: Hoạt động kinh tế dịch vụ công được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

phải chấp hành nghiêm mọi quy định pháp luật của nhà nước. 

 Hai là : Các chủ thể kinh tế dịch vụ công cạnh tranh và hợp tác một cách văn 
                                                 
1 ThS. Trần Huy Hoàn; ThS. Võ Kim Tuyến –  Ngành dịch vụ môi trường trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế . Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương ; ngày 17/05/2016 

2  GS.TS. Phạm Ngọc Quang, Xã hội hóa dịch vụ công - Một nội dung trong đổi mới phương thức 

hoạt động của Chính phủ. Tạp chí Triết học. số 4(155)tháng 4 - 2004 
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minh, kinh doanh có văn hoá  

 Ba là:  Nhà nước phải có sự bảo hộ cho lợi ích chính đáng của mọi người có nhu 

cầu dịch vụ công 

 Bốn là: Cùng với việc nâng cao vai trò chủ đạo của nhà nước trong việc thực 

hiện dịch vụ công, cũng cần hoàn thiện sự quản lý của nhà nước đối với những doanh 

nghiệp phi nhà nước và cá nhân làm dịch vụ công. 

 Năm là: Phát huy mọi tiềm năng, mọi sức lực trong xã hội nhằm phát triển dịch 

vụ công. 

-Sáu là : Tạo điều kiện cho mọi thực thể kinh tế tham gia vào dịch vụ công làm  

giàu  cho mình và cho toàn xã hội. 

3.2 Cải cách hành chính phục vụ ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng 

dịch vụ công trong quản lý nhà nước về đất đai – môi trường 

 Những dịch vụ công nào mà nhân dân, các tổ chức phi nhà nước có thể làm tốt 

hơn thì nên để cho nhân dân, các tổ chức phi nhà nước đó thực hiện; đồng thời, đẩy 

mạnh quá trình phi nhà nước hoá việc thực hiện những dịch vụ công và nhà nước 

chuyển dần sang chức năng quản lý việc cung cấp các dịch vụ đó.1 . Mọi nỗ lực cải 

cách muốn có hiệu quả trước hết phải bắt đầu từ chính đội ngũ cán bộ thực thi chính 

sách. Vì vậy, việc nâng cao trình độ, trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán 

bộ công chức cần được đặt lên hàng đầu. Thực hiện dự án này, hầu hết các địa phương 

trong cả nước đều điều tra thu thập các tài liệu ban đầu, rà soát các biến động đất đai; 

xác định và hoàn thiện bản mô tả mốc giới thửa đất; đo đạc thành lập bản đồ địa chính 

khu vực dân cư... Ngoài ra, các địa phương tiến hành đo đạc thành lập mới và chỉnh lý 

bản đồ địa chính ngoài khu vực dân cư gắn với công tác kê khai đăng ký cấp đổi, cấp 

mới, đăng ký biến động theo quy trình; Kết thúc công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai, các đia phương cũng đồng thời hình thành 4 sản phẩm quan trọng là: Cơ sở dữ liệu 

đất đai; cơ sở dữ liệu hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận; hệ thống bản đồ địa chính dạng 

số dùng chung; hệ thống phần mềm VILIS. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và các hạ tầng 

thông tin về đất đai giúp cho các cán bộ quản lý dần thay đổi cách quản lý hồ sơ từ 

phương thức truyền thống chuyển sang ứng dụng những tiến bộ của khoa học và công 

nghệ hiện đại và mục tiêu quản lý đến từng thửa đất bằng công nghệ số; Tiếp tục kiện 

toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật biến động, vận hành cơ sở quản lý. 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành, chuyển 

đổi tư duy quản lý vận hành truyền thống trước đất sang quản trị hệ thống hiện đại. 

                                                 
1 GS.TS. Phạm Ngọc Quang, Xã hội hóa dịch vụ công - Một nội dung trong đổi mới phương thức hoạt 

động của Chính phủ. Tạp chí Triết học. số 4(155)tháng 4 - 2004 
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Một số giải pháp thực hiện như: tiếp tục hoàn thiện, triển khai mở rộng hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu cho các hệ thống 

công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Kế hoạch này cũng nhằm mục 

tiêu hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục hành chính (có 

đủ điều kiện) thuộc phạm vi giải quyết  của Bộ Tài nguyên và Môi trường;Đồng thời, 

thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác 

giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý nhà 

nước, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính của ngành đáp ứng ngày càng 

tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; tăng cường đào tạo, tập huấn và tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, công chức các đơn vị trực 

thuộc Bộ thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân 

công. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị với các mục tiêu, nhiệm vụ 

cải cách hành chính chung của toàn ngành. Tuyên truyền, công khai các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện theo phương thức trực tuyến 

thông qua Trang/cổng thông tin điện tử của Bộ, của các Cục, Tổng cục; qua báo chí, 

tạp chí và qua các phương tiện thông tin đại chúng khác 

3.3. Xây dựng Chính quyền đô thị nâng cao chất lượng dịch vụ công  

Xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn để nâng cao chất lượng cán bộ thực thi“Để 

tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự quản của thành phố ; làm thế nào để hệ 

thống chính trị, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và tăng cường phân cấp 

được; không chỉ phân cấp từ Trung ương xuống địa phương mà phân cấp ngay từ 

thành phố  xuống quận huyện thị, từ quận, huyện xuống xã, phường. Từ mô hình đó, 

các thủ tục hành chính cũng sẽ được phân cấp xuống cấp dưới, giúp người dân được 

tiếp cận các thủ tục đó qua hệ thống chính quyền điện tử, tăng ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến”.1 

 Nhà nước cần đẩy mạnh các hoạt động đào tạo và khoa học, công nghệ, hợp tác 

quốc tế và phát triển dịch vụ công trong lĩnh vực  Đất đai – Môi trường: nghiên cứu và 

chuyển giao các công nghệ; thu hút tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hỗ trợ đào 

tạo nguồn nhân lực, đầu tư liên kết, liên doanh, đẩy mạnh đàm phán và tổ chức thực 

hiện xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền đô thị, dịch vụ công tinh anh, linh hoạt 

, chuyên nghiệp và chất lượng cao cho Việt Nam trong thời gian tới . 

4. Kết luận  

 Xây dựng  lý thuyết  hiện đại về dịch vụ công trong quản lý nhà nước về đất đai 

- môi trường, tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi về dịch vụ công trong lĩnh vực đất 

                                                 
1 Trung Anh , Xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn để nâng cao chất lượng cán bộ thực thi. Ý kiến 

của  Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, báo điện tử Đảng 

Cộng sản Việt Nam  ngày 02/10/2018; 10:10; 
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đai – môi trường,  điều chỉnh những hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc 

thực thi các chức năng quản lý hành chính nhà nước . Từng bước bảo đảm cung ứng 

những hàng hoá công cộng phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội là lĩnh vực có phạm 

vi rộng, luôn đòi hỏi các nhà hoạch định và xây dựng pháp luật phải thiết lập các quy 

phạm pháp luật có tính dự báo, dự đoán các tình huống pháp lý có thể xảy ra trong 

tương lai nhằm xây dựng hành lang pháp lý an toàn cho dịch vụ công phát triển ở Việt 

Nam. Lĩnh vực đất đai – môi trường có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong đời 

sống kinh tế- xã hội của đất nước. Việt Nam cần hợp tác với các quốc gia trên thế giới 

để cùng hợp tác, cùng kiểm soát bảo vệ môi trường quốc gia bền vững, tăng trưởng 

xanh để thực hiện quản trị  Nhà nước trước biến đổi của thời đại mới trong sự nghiệp  

xây dựng và phát triển đất nước. 
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PHỤ LỤC 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường.1 

                                                 
1  Quyết định số 1990 /QĐ-TTg ngày 11/12/2017  của Thủ tướng Chính phủ Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

 

STT Tên dịch vụ công 
Lĩnh 

vực 

Cấp 

CQQL 

Mức 

độ 

1 

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất 

thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm xã  

Đất đai 

UBND 

Quận, 

Huyện 

2 

2 

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất 

thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm_Trường hợp chưa thành lập văn phòng 

đăng ký đất đai  

Đất đai 
UBND 

Tỉnh, TP 
2 

3 

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất 

thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả 

tiền hàng năm. Trường hợp đã thành lập văn 

phòng đăng ký đất đai  

Đất đai 
UBND 

Tỉnh, TP 
2 

4 
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo 

đạc và bản đồ  

Đo đạc 

và bản 

đồ 

Cấp Bộ, 

Ngành 
3 

5 Cấp chứng chỉ định giá đất  Đất đai 
Cấp Bộ, 

Ngành 
3 

6 Cấp chứng chỉ quản lý CTNH  

Môi 

trường 

Cấp Bộ, 

Ngành 
2 

https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=199
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=199
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=199
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=205
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=205
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=205
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=205
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=189
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=189
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=189
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=189
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=125
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=125
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=314
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=39
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7 

Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

Môi 

trường 

Cấp Bộ, 

Ngành 
2 

8 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại 

Môi 

trường 

Cấp Bộ, 

Ngành 
3 

9 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất 

Đất đai 

UBND 

Quận, 

Huyện 

2 

10 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đấtTrường hợp chưa thành lập văn phòng đăng ký 

đất đai  

Đất đai 
UBND 

Tỉnh, TP 
2 

11 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất_Trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký 

đất đai  

Đất đai 
UBND 

Tỉnh, TP 
2 

12 Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất  Đất đai 
Cấp Bộ, 

Ngành 
3 

13 
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm 

sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam  

Môi 

trường 

Cấp Bộ, 

Ngành 
3 

14 

Cấp gia hạn Giấy phép  vận  chuyển  hàng nguy 

hiểm  là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

Môi 

trường 

Cấp Bộ, 

Ngành 
2 

15 
Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây 

trồng biến đổi gen  

Môi 

trường 

Cấp Bộ, 

Ngành 
3 

16 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường  

Môi 

trường 

Cấp Bộ, 

Ngành 
3 

17 
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh 

học trong xử lý chất thải tại Việt Nam  

Môi 

trường 

Cấp Bộ, 

Ngành 
4 

https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=43
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=43
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=43
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=149
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=149
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=285
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=285
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=285
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=330
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=330
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=330
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=330
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=182
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=182
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=182
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=182
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=153
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=29
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=29
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=2
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=2
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=2
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=155
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=155
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=151
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=151
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=37
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=37
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18 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu  

Đất đai 

UBND 

Quận, 

Huyện 

2 

19 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần 

đầu_Trường hợp chưa thành lập văn phòng đăng 

ký đất đai  

Đất đai 
UBND 

Tỉnh, TP 
2 

20 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. 

Trường hợp đã thành lập văn phòng đăng ký đất 

đai 

Đất đai 
UBND 

Tỉnh, TP 
2 

https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=247
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=247
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=247
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=198
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=198
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=198
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=198
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=198
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=176
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=176
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=176
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=176
https://dvctt.monre.gov.vn/pages/ChiTietDichVuTrucTuyen.aspx?dv=176
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TỰ QUẢN LÀNG XÃ Ở VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN VÀ NHỮNG GIÁ 

TRỊ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG PHÂN QUYỀN, TỰ QUẢN 

TS. Trần Hồng Nhung 

ThS. Lê Thị Thúy  

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Xu hướng của các nước trên thế giới hiện nay là xây dựng chính quyền 

địa phương tự quản. Xét về truyền thống lịch sử, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát 

triển, nước ta có cơ sở để tổ chức mô hình chính quyền địa phương theo mô hình phân 

quyền và tự quản. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã tạo lập nền tảng cho việc 

thiết lập hệ thống chính quyền địa phương phân cấp song còn mang tính chất chung 

chung, tồn tại nhiều bất cập từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng pháp luật, 

đặc biệt là chính quyền cấp xã. Vấn đề tự quản trong tổ chức và hoạt động của chính 

quyền cấp xã vẫn chưa được chú trọng. Trong quá khứ, nước ta vốn có truyền thống tự 

trị, tự quản làng xã lâu đời, tuy có mặt trái nhưng những ưu điểm của nó là không thể 

phủ nhận. Nghiên cứu về chế độ tự quản làng xã trong thời kì phong kiến ở Việt Nam 

giúp chỉ ra những giá trị có thể tham khảo và kế thừa trong việc xây dựng mô hình 

chính quyền địa phương phân quyền, tự quản phù hợp với đặc điểm và xu thế phát 

triển của nước ta. 

Từ khóa: tự quản làng xã, thời phong kiến, giá trị tham khảo, chính quyền địa 

phương tự quản. 

Hiện nay, trên thế giới, tính tự quản của chính quyền địa phương đang ngày càng 

được đề cao và mô hình chính quyền địa phương tự quản đang trở thành xu thế trong 

tổ chức quyền lực nhà nước của nhiều quốc gia. “Tự quản” theo nghĩa chung nhất là 

“tự mình trông coi, quản lý công việc, không cần có ai điều khiển”, hoặc “là một 

phương thức quản lý mở rộng dân chủ trên những mức độ khác nhau”. Ở một cộng 

đồng lãnh thổ, chế độ tự quản thể hiện ở chỗ chính quyền địa phương tự quyết định 

công việc của địa phương. Theo Dự thảo Hiến chương Quốc tế về chính quyền địa 

phương, “chính quyền tự quản địa phương biểu thị quyền và khả năng của chính quyền 

địa phương trong giới hạn của luật pháp, để điều tiết và quản lý một phần đáng kể các 

hoạt động công cộng theo đúng trách nhiệm của mình và vì lợi ích của nhân dân địa 

phương. Quyền này được thực hiện bởi hội đồng hoặc nghị viện mà các thành viên 

được bầu ra theo nguyên tắc tự do, trực tiếp, bình đẳng, phổ thông và bỏ phiếu kín, 

trực thuộc nó có các bộ phận chấp hành, chịu trách nhiệm trước hội đồng hay nghị 
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viện”1. Việc phân quyền ngày càng nhiều hơn cho chính quyền địa phương diễn ra như 

một tất yếu ở các quốc gia trên thế giới và được ghi nhận trong Hiến pháp. Tổ chức mô 

hình chính quyền địa phương tự quản có nhiều ưu điểm: thể hiện tính chủ động, sáng 

tạo từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của chính quyền địa phương; phát huy 

dân chủ, người dân được quyền tham gia vào hoạt động của chính quyền địa phương.  

Trong lịch sử, nước ta đã từng tồn tại chế độ tự trị, tự quản làng xã với phạm vi 

tự quản tương đối rộng rãi, mức độ tự quản cao tương đối đậm nét và thời gian tồn tại 

lâu dài. Dù còn có những điểm hạn chế song sự tồn tại lâu dài của nó chứng minh cho 

sự phù hợp và ưu thế của mô hình này. Bên cạnh việc học hỏi những kinh nghiệm thế 

giới trong việc xây dựng và vận hành mô hình chính quyền địa phương tự quản thì 

nhìn lại quá khứ, chắt lọc những kinh nghiệm quý báu của cha ông trong việc quản lí 

chính quyền cấp cơ sở theo hướng vừa tôn trọng truyền thống tự quản làng xã vừa 

kiểm soát và điều chỉnh làng xã theo ý chí của nhà nước rất có ý nghĩa với yêu cầu cải 

cách chính quyền địa phương gắn liền với phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay.  

I. Khái lược chế độ tự quản làng xã ở Việt Nam thời phong kiến 

Chế độ tự trị, tự quản là một sản phẩm của điều kiện lịch sử, kinh tế- xã hội đặc 

thù của làng xã Việt Nam thời phong kiến. Trạng thái kinh tế đóng kín, tự cấp tự túc 

trong mỗi làng xã dẫn đến xu hướng biệt lập về xã hội của mỗi làng xã. Bên cạnh đó, 

truyền thống tự quản còn là hệ quả của hơn 1000 năm Bắc thuộc, người Việt co cụm 

trong các làng xã, bảo lưu các giá trị văn hóa bản địa, biến làng xã thành những pháo 

đài xanh chống lại ách đồng hóa, nô dịch của phong kiến phương Bắc. Sang thời kì 

phong kiến, từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX các triều đại bên cạnh việc nỗ lực hành chính 

hóa các làng Việt để tăng cường sự kiểm soát đối với nông thôn vẫn thừa nhận, tôn 

trọng truyền thống tự trị, tự quản. Cách thức nhà nước “ứng xử” với truyền thống tự 

trị, tự quản làng xã là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất 

bại trong chính sách quản lí làng xã của các vương triều. 

Trước thế kỉ XV, mặc dù nhà nước đã thiết lập đơn vị hành chính cấp xã lên các 

đơn vị tụ cư truyền thống của người Việt nhưng về cơ bản, làng xã vẫn có toàn quyền 

tự trị, nhà nước hầu như không can thiệp vào công việc nội bộ của làng xã. Từ thế kỉ 

XV, đặc biệt sau cải cách của Lê Thánh Tông, nhà nước tiến thêm một bước trong việc 

hành chính hoá đơn vị xã hội-cộng đồng cơ sở này bằng việc, vào năm 1466, đổi chức 

xã quan thành xã trưởng và đến năm 1483 ra sắc chỉ về việc bầu xã trưởng theo những 

tiêu chí nhất định, thừa nhận hương ước, lệ làng nhưng phải được sự kiểm duyệt của 

cấp trên. Đồng thời với việc tăng cường bộ máy kiểm soát của nhà nước tại các làng 

xã, Lê Thánh Tông ban hành chính sách quân điền, quy định chặt chẽ việc quản lý và 

                                                 
1 Trần Thị Minh Châu, Chế độ tự quản địa phương của một số nước trên thế giới, Tạp chí Tổ chức 

Nhà nước Số 4/2009, tr 28 
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phân phối ruộng đất công (về đối tượng được nhận ruộng đất, về mức khẩu phần ruộng 

đất cho từng đối tượng được nhận, về thời hạn chia lại ruộng...). Với những việc làm 

chủ yếu trên, nhà Lê sơ - Lê Thánh Tông đã căn bản hoàn thành việc hành chính hoá 

làng xã, thực sự can thiệp, nắm và kiểm soát chặt chẽ được làng xã. Vậy là, “từ những 

công xã nông thôn thời dựng nước với bản tính đặc trưng là tự trị - tự quản, nó tiếp tục 

được duy trì và có phần trở nên sâu sắc hơn trong thời Bắc thuộc, hơn năm thế kỷ sau, 

cùng với quyết tâm của nhà nước độc lập trong việc hành chính hoá làng xã, cùng với 

sự tăng cường không ngừng uy tín và sức mạnh của nhà nước, bản tính tự trị - tự quản 

làng xã suy giảm dần, có khi tự nguyện, có khi bắt buộc, và cho đến cuối thế kỷ XV thì 

đến giới hạn cực tiểu. Thực tế, dưới thời Lê sơ, đến đời Lê Thánh Tông, với một nền 

hành chính hoàn bị từ trung ương đến địa phương, với một nhà nước “siêu mạnh”, các 

yếu tố tự trị - tự quản gần như khó nhận ra trong đời sống làng xã - đời sống nông thôn”1. 

Thế kỉ XVI, XVII, XVIII, đất nước lâm vào nội chiến, chia cắt, chính quyền nhà 

nước trung ương suy yếu không đủ khả năng kiểm soát làng xã. Sức mạnh hành chính 

của nhà nước ở làng xã từng bước suy giảm đồng thời với sự phục hồi từng bước của 

truyền thống tự trị - tự quản làng xã. Đến thế kỉ XVIII, hiện tượng “hương đảng tiểu 

triều đình’ trở nên phổ biến, làng xã thoát khỏi sự quản lí của nhà nước, truyền thống 

tự trị, tự quản có điều kiện phát tác mạnh mẽ và đến lúc này bộc lộ nhiều hạn chế, tiêu 

cực. Hệ quả của tình trạng này là nạn cường hào làng xã phổ biến và ngày càng trầm 

trọng. Sang thế kỉ XIX, nhà nước phong kiến Nguyễn đã có những biện pháp nhằm 

chấn chỉnh và ổn định tình hình làng xã sau nhiều thế kỉ bất ổn theo hướng vừa sử 

dụng bộ máy tự trị làng xã truyền thống vừa hành chính hóa bộ máy đó bằng việc tiêu 

chuẩn hóa lý trưởng và tăng cường trách nhiệm của lý trưởng trước nhà nước. Kết quả 

là sự song hành của cả hai thiết chế trong quản lý làng xã: thiết chế hành chính nhà 

nước (như thường gọi sau này là Hội đồng chức dịch với người đứng đầu là các xã 

trưởng, thôn trưởng hay từ thời Nguyễn - triều Minh Mạng là lý trưởng, phó lý trưởng) 

và thiết chế tự quản làng xã (như thường gọi sau này là Hội đồng kỳ mục với người 

đứng đầu là tiên chỉ, thứ chỉ cùng nhiều thành phần khác nữa). Nhà nước muốn thông 

qua thiết chế tự trị - tự quản làng xã tăng cường khả năng kiểm soát và hiệu quả quản 

lý nông thôn, nhưng làng xã thì lại muốn bằng chính thiết chế đó giảm thiểu khả năng 

kiểm soát và hiệu quả quản lý nông thôn của nhà nước. Trong cuộc đấu tranh giằng co 

giữa nhà nước và làng xã (đến lúc này đã bị thao túng, lũng đoạn bởi địa chủ, cường 

hào) phần thắng lại nghiêng về làng xã. Như vậy, theo thời gian, do bị tác động của 

nhiều yếu tố, truyền thống tự trị, tự quản làng xã có khi lắng xuống, có khi trỗi dậy và 

tác động mạnh mẽ đến hoạt động kiểm soát chính quyền cơ sở của nhà nước phong 

kiến qua các thời kì. 

                                                 
1 Vũ Văn Quân, Yếu tố tự trị - tự quản làng xã và tác động của nó đến hoạt động quản lý của chính 

quyền cơ sở hiện nay”, Tạp chí Dân tộc học, số 3/2008, tr. 34. 
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Các nghiên cứu chỉ ra, so với làng xã ở Trung Quốc hay các quốc gia ở Đông 

Nam Á, làng xã Việt thời phong kiến có mức độ tự quản cao hơn1. Phạm vi tự quản 

của làng xã cũng tương đối rộng rãi, bao gồm hầu hết các mặt của đời sống cộng đồng 

như tổ chức sản xuất (quan trọng nhất là thủy lợi), điều chỉnh mối quan hệ giữa các 

giai tầng xã hội, bảo vệ an ninh, quản lý các tài sản chung, chia ruộng đất công, 

khuyến học, cứu tế tương trợ, tổ chức hoạt động văn hóa, tâm linh. Ngay cả các nghĩa 

vụ sưu thuế, binh dịch trước Nhà nước thì trách nhiệm tổ chức thực hiện cũng thuộc về 

mỗi cộng đồng. Dựa trên những quy định chung của pháp luật quốc gia làng xã triển 

khai và thực hiện một cách cụ thể hóa, chi tiết hóa những quy định trên thông qua các 

bản hương ước. Nhà nước cũng cho làng xã tự tổ chức bộ máy quản lý của mình (từ 

thời kì của Lê Thánh Tông quy định chế độ bầu xã trưởng, tôn trọng các thiết chế quản 

lý truyền thống…) Nhà nước cũng thừa nhận và để cho các làng lập hương ước, khoán 

ước và coi đó như là “bộ luật” riêng của làng, thừa nhận hương ước tồn tại song song 

và là một bộ phận của pháp luật Nhà nước. Trong chính sách ruộng đất, Nhà nước đã 

để cho các làng tự định đoạt cách chia ruộng đất công ở làng xã… 

Mức độ tự trị, tự quản làng xã theo thời gian cũng được gia cố và tăng cường 

hơn. Đến thế kỉ XVIII, XIX, tổ chức làng xã đã trở nên rất phức tạp, nảy sinh hàng loạt 

các hình thức kết hợp cộng đồng nhỏ bên trong làng xã2, cùng tồn tại, đan xen nhau, 

xác lập trên cơ sở của rất nhiều quan hệ. Trong làng xã chằng chéo các tổ chức cộng 

đồng (tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính, địa dư, huyết thống…) ,chằng chéo các quan hệ 

đẳng cấp, giai cấp, huyết tộc. Các tổ chức này một mặt đã làm phức tạp, tỷ mỷ thêm 

trật tự hệ thống ngôi thứ của làng, mặt khác làm tăng thêm sự ràng buộc của các thành 

viên đối với các làng xã. Tính tự trị, tự quản của làng xã cũng ngày một tăng cường 

hơn. Sự xuất hiện ngày càng nhiều và phổ biến của hương ước thế kỉ XVIII-XIX cho 

thêm một minh chứng về sự gia tăng của truyền thống tự trị, tự quản làng xã. 

Trải qua thời gian lâu dài tồn tại và phát triển, chế độ tự trị, tự quản làng xã đã 

bộc lộ nhiều điểm tích cực: 

                                                 
1 Ở các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong các thôn làng cũng có hương 

ước nhưng các văn bản này chỉ là “nhằm giải quyết những việc riêng rẽ chẳng hạn hương ước về mộ 

địa, về phòng chống rủi ro như cháy nhà, động đất…Hương ước làng Việt đầy đủ hơn và đa dạng hơn, 

phong phú và phức tạp hơn, liên quan đến hầu hết các mặt của đời sống làng xã. Điều này thể hiện 

mức độ tự trị, tự quản tương đối đậm nét của làng xã người Việt 
2 Trần Từ, trong công trình nổi tiếng Cơ cấu của tổ chức làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ (Hà Nội, 1984) 

dựa trên việc phân tích các đặc trưng cơ bản về cơ sở kinh tế- xã hội của làng xã truyền thống đã khái 

quát 5 loại hình tổ chức của làng xã cổ truyền cùng sự vận hành bên trong và tính liên kết của các thiết 

chế: 

- Tập hợp người theo địa vực: Ngõ , Xóm.  

- Tập hợp người theo huyết thống: Họ.  

- Tập hợp người theo lớp tuổi: Giáp.  

- Tập hợp người trong những tổ chức dựa trên lòng tự nguyện của các thành viên: Phe, Hội, Phường.  

- Tập hợp người trong bộ máy chính quyền cấp xã 
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- Chế độ tự quản, tự trị làng xã là yếu tố hạn chế quyền lực của nhà vua phong 

kiến, hạn chế tính chuyên quyền độc đoán của chế độ quân chủ. Trên phương điện 

hành pháp, nhà nước cho phép người dân bầu người đứng đầu cấp chính quyền cơ sở, 

quan chức cấp xã do vậy không phải do bổ nhiệm. Trên phương diện lập pháp, nhà 

nước thừa nhận hương ước (là những lệ làng được văn bản hóa) là một bộ phận của 

luật nước. Trên phương diện tư pháp, cấp xã được coi là cấp thụ lý đầu tiên, các tranh 

chấp trong làng xã phải được hòa giải và giải quyết trước tiên ở cấp xã sau đó mới đưa 

lên cấp có thẩm quyền cao hơn là cấp huyện. Về kinh tế, nhà nước thực hiện chế độ 

quân điền, chia ruộng cho người dân theo quy định cụ thể nhưng vẫn tôn trọng quyền 

của làng xã theo nguyên tắc: “Ruộng làng nào làng ấy chia”. Trên phương diện văn 

hóa tâm linh, tài chính, trật tự trị an, tổ chức sản xuất…nhà nước trao cho làng xã 

quyền tự quyết. Như vậy, chế độ tự trị, tự quản làng xã đã hạn chế quyền lực của nhà 

vua trên các phương diện. Các triều đại phong kiến qua các thời kì đều cần ban hành 

những chính sách phù hợp với cộng đồng làng xã bởi nếu đối đầu, mâu thuẫn với làng 

xã nhà nước sẽ không thể thực hiện tốt các chức năng của mình, lâu dài đi đến khủng 

hoảng, suy vong. 

- Giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước chi trả lương bổng cho xã, lí trưởng. 

Lương bổng hàng năm này sẽ do làng xã tự chi trả. Ngoài ra, triều đình cũng không 

phải lo gì về công việc tuần phòng trong làng, không phải cắt cử binh lính đến mỗi 

làng để duy trì trật tự, trị an tại làng xã. Điều này đã do ban tuần phòng của làng xã tự 

thực hiện. 

- Hương ước được nhà nước thừa nhận là công cụ quản lí làng một cách hiệu 

quả, “góp phần quan trọng hình thành và phát huy được tính năng động, tự chủ, tự giác 

của từng cộng đồng dân cư làng xã trong việc giải quyết những vấn đề thiết thân của 

đời sống, hình thành thói quen sống trong khuôn khổ, tôn trọng và tuân thủ các nguyên 

tắc chung của cộng đồng”1. Là một bộ phận của luật nước, lệ làng đã hỗ trợ cho luật 

nước, lấp những khoảng trống trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội ở làng xã mà 

luật nước không thể hoặc chưa thể với tới được. Các quy định về quản lí làng xã của nhà 

nước chủ yếu trên hai lĩnh vực ruộng đất và dân số còn các lĩnh vực khác nhà nước để 

làng xã tự điều chỉnh. Ở một số lĩnh vực, lệ làng còn là công cụ để đảm bảo cho luật 

nước được tuân thủ một cách đầy đủ (trong lĩnh vực thuế khóa, bắt phu, bắt lính).  

- Chế độ tự trị, tự quản làng xã đã hình thành nếp sống dân chủ trong sinh hoạt 

cộng đồng làng xã. Yếu tố dân chủ trong làng xã thể hiện ở mức độ tham gia vào việc 

tổ chức, thực hiện quyền lực Nhà nước. Nhà nước đã thừa nhận và trao cho làng xã 

một nền tự trị, tự quản tương đối rộng rãi. Đối với Nhà nước lãng xã chỉ phải thực hiện 

                                                 
1 Nguyễn Thị Việt Hương (2001), “Tư tưởng chính trị- pháp lý làng xã cổ truyền và ảnh hưởng của nó 

đối với xã hội Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện nhà nước và pháp luật, tr 144 



229 

một số nghĩa vụ: nộp thuế, lao dịch, quân dịch. Các công việc nội bộ khác trong làng 

do tự làng giải quyết, Nhà nước không can thiệp. Làng xã trở thành chủ thể trực tiếp 

nắm giữ quyền lực Nhà nước ở địa phương. Người dân được thực hiện quyền dân chủ 

trong chính làng xã của mình. Đó là, trong cách thức tổ chức quyền lực ở làng xã, 

người dân trong làng đều có quyền bầu ra xã trưởng, lý trưởng và tham gia vào việc 

giải quyết các công việc ở làng. Làng xã tự thiết lập ra các thiết chế tự quản riêng như 

giáp phe, phường, hội,… trong đó các thành viên không phân biệt về địa vị xã hội, học 

vấn, giàu nghèo đều bình đẳng nhau về quyền và nghĩa vụ. Tính dân chủ làng xã còn thể 

hiện trong quá trình vận hành bộ máy quản lý hành chính làng xã đó là mọi chức vụ đều 

có kỳ hạn. Nhiệm vụ từng chức vụ thường quy định là 3 năm, tối đa là 6 năm. Trong 

nhiệm kỳ nếu ai vi phạm hương ước lệ làng thì lập tức bị dân làng hop lại để quyết định 

bãi miễn mà không cần phải thông qua hoặc duyệt y của chính quyền cấp trên. 

- Thủ tục hòa giải tại cấp xã được xem là thủ tục bắt buộc trước khi kêu kiện đến 

cấp trên. Quy định này có tác dụng là vừa đảm bảo sự ổn định trong quan hệ dân cư 

vừa giảm tải gánh nặng chi phí cho nhà nước, cư dân. 

- Bảo lưu những giá trị văn hóa phong phú, đặc sắc của các cộng đồng làng, duy 

trì những truyền thống quý báu: truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, truyền 

thống giữ đạo hiếu, nhân nghĩa, truyền thống học tập… 

Xét ở khía cạnh tiêu cực, chế độ tự quản làng xã bộc lộ những hạn chế mà tùy 

từng thời kì, biểu hiện và mức độ khác nhau. 

 - Dân chủ làng xã thời phong kiến chỉ là một hình thức dân chủ sơ khai và 

mang những mặt hạn chế. Công xã chỉ thừa nhận quyền bình đẳng và dân chủ giữa các 

thành viên khi họ là thành viên của công xã, là bộ phận tạo thành của cộng đồng, 

nhưng hoàn toàn không công nhận quyền của cá nhân, của con người với tư cách là 

một thực thể độc lập. Dân chủ công xã không dựa trên sự giải phóng con người và tôn 

trọng quyền của con người, mà trói chặt con người trong quan hệ cộng đồng và chỉ bảo 

đảm quyền lợi bình đẳng của con người với tư cách là thành viên của cộng đồng. Điều 

này tạo nên sự can thiệp, giám sát của tập thể vào quá trình phát triển của cá thể, cá 

nhân buộc phải làm theo những chuẩn mực đã được cả cộng đồng định hình. Từ đó, cá 

nhân phải khuất phục cộng đồng, tuân theo cộng đồng, biết đặt lợi ích của làng lên trên 

lợi ích của cá nhân đôi khi còn phải biết đặt lợi ích của làng lên trên lợi ích của đất 

nước. Pháp luật của nhà nước khuyến khích người dân tố cáo hành vi hạch sách, nhũng 

lạm ở làng xã song những biện pháp đó rất khó thực hiện trên thực tế. 

 - Bộ máy quản lí được xác lập với một sự toàn quyền như một “tiểu triều đình” 

tạo nên uy quyền tuyệt đối của làng với các thành viên, trở thành môi trường thuận lợi 

để các chức dịch, địa chủ lợi dụng thâu tóm quyền lực, biến từng lũy tre xanh thành 
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nơi giam hãm người nông dân. Đây là môi trường sản sinh dung dưỡng tệ cường hào, 

khiến cho các chính sách của nhà nước bị vô hiệu hóa, đời sống người nông dân thêm 

điêu đứng, bần cùng. Trong mỗi làng Việt cổ truyền, từng thành viên phải chịu sự 

quản lý rất chặt của nhiều thiết chế tổ chức: thiết chế tổ chức quan phương (thiết chế tổ 

chức quyền lực: hội đồng kỳ mục và bộ máy chính quyền Nhà nước cấp xã) và thiết 

chế tổ chức phi quan phương (các tập hợp người theo địa vực, huyết thống, nghề 

nghiệp, giới….)  thông qua “cơ sở pháp lý” là hương ước kết hợp với pháp luật, dư 

luận…đã ràng buộc các thành viên trong những nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề hơn 

là quyền lợi. Người dân sống trong làng phải tuân thủ các luật lệ riêng của làng, một 

hành vi vi phạm luật làng ở mức độ nghiêm trọng không chỉ bị xử phạt bằng nhiều chế 

tài khác nhau (phạt tiền, tẩy chay đám tang, tẩy chay họi họp, đánh roi…) mà còn chịu 

sự phán xét ghê gớm của dư luận, của thiết chế tổ chức mà họ tham gia. Không những 

thế, những thân nhân, họ hàng cũng phải liên đới chịu phạt. Bộ máy quản lí làng đã 

dựa vào các thiết chế, dựa vào hương ước để trói buộc người nông dân vào các quy 

định của làng xã, mặc sức áp chế và bón rút người cùng khổ. 

 - Một hệ quả khác của tự trị, tự quản đó là sản sinh ra tư tưởng bè phái, cục bộ, 

địa phương. Nó hình thành “tâm lý làng”, “giá trị làng” và chỉ có làng mình là hơn cả. 

Nó không dễ gì chấp nhận những văn hoá tiến bộ từ bên ngoài. Dân gian có câu “Khôn 

ngoan ở đất nhà bay. Dù che ngựa cưỡi đến đây cũng hèn”, hay câu “Ta về ta tắm ao 

ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”… Nhiều xung đột, mâu thuẫn gay gắt giữa các 

làng vì làng nào cũng chỉ biết đến lợi ích trước mắt của làng mình, không quan tâm tới 

lợi ích làng khác. Nguy hiểm hơn là trường hợp chủ nghĩa địa phương của làng nhiều 

khi không biết tới lợi ích của đất nước, chống lại luật nước khi phép nước động chạm 

đến lợi ích thiết thân của làng mình hình thành nên cái gọi là “phép vua thua lệ làng”.  

 - Hương ước là công cụ quản lí làng hiệu quả nhưng đến thế kỉ XVIII, XIX 

cũng phát sinh nhiều tục lệ phiền hà, phức tạp “bọn hào mục nhân đó mà đục khoét, 

người cùng dân đến nỗi xiêu tán”. Mặc dù được nhà nước kiểm duyệt song trên thực tế 

hương ước vẫn có những điều mục khác với luật nước khiến cho luật nước khi vào 

làng xã chịu một sự “khúc xạ”, chỉ còn là những “bóng hình mờ nhạt”. Hương ước 

trong hai thế kỉ này cũng bộc lộ những mặt tiêu cực, trở thành công cụ để bộ máy quản 

lí làng xã thao túng, thực thi uy quyền gây nên hiện tượng “hương đảng tiểu triều 

đình” hết sức phổ biến. 

-Góp phần hình thành thói quen trọng lệ hơn trọng luật. Người dân gắn bó cả đời 

với làng quê, ít giao lưu với bên ngoài nên có tư tưởng bảo thủ, khó tiếp nhận cái mới, 

không muốn rời xa quê hương, đất nước. Cư dân làng xã cổ truyền quen sống với 

hương ước, tục lệ, chỉ biết tuân thủ lệ làng, không có thói quen tuân thủ pháp luật thậm 

chí giữ thái độ xa lạ, coi thường chống đối pháp luật. 
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Các triều đại phong kiến đã nhận thức được tính hai mặt của thiết chế truyền 

thống và đã có những biện pháp thừa nhận có kiểm soát truyền thống này để một mặt 

khai thác những yếu tố tích cực trong truyền thống tự quản mặt khác tiết chế những 

mặt trái của truyền thống. Tuy nhiên không phải triều đại nào cũng thành công. Lê 

Thánh Tông là ông vua thành công nhất trong quản lí làng xã. Từ sau thời kì của Lê 

Thánh Tông, các triều đại phong kiến tiếp tục duy trì các biện pháp quản lí với làng xã 

đã được thực hiện trước đó với tham vọng vừa hành chính hóa làng xã vừa lợi dụng 

các thiết chế truyền thống để nâng cao hiệu quả cấp chính quyền cơ sở nhưng sự thành 

công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết là thực lực của nhà nước 

đó, của chính quyền trung ương cũng như hệ thống chính quyền địa phương. Điều này 

có thể thấy như dưới thời Lê sơ, với một chính quyền trung ương mạnh, một chính thể 

tập quyền phát triển đến đỉnh cao, nhà nước đã kiểm soát chặt chẽ được làng xã; đến 

thời Lê - Trịnh, mặc dù vẫn với hình thức chính quyền đó, nhưng trên thực tế không có 

thực lực như dưới thời Lê sơ, nhà nước không kiểm soát chặt chẽ được làng xã, yếu tố 

tự trị - tự quản trỗi dậy và bị thao túng bởi tầng lớp địa chủ cường hào; đến thời 

Nguyễn - với tham vọng trở lại với mô hình Lê sơ, nhưng vì chỉ mạnh ở hệ thống 

chính quyền với lực áp chế từ trên xuống và chủ yếu bằng các biện pháp chính trị - 

quân sự, không có chiều thần phục từ dưới lên nên cuối cùng không thành công, yếu tố 

tự trị - tự quản tiếp tục bị tầng lớp địa chủ cường hào lợi dụng, biến thành bầu trời 

riêng vừa nhân danh làng xã đối lập với nhà nước, vừa nhân danh chính nhà nước thao 

túng làng xã... Thứ hai, là sự gặp gỡ giữa nhà nước và làng xã về mục đích trong quản 

lý nông thôn. Như dưới thời Lý - Trần, chưa phải là một hệ thống chính quyền được 

thiết lập theo mô hình chuyên chế quan liêu, nhưng nhà nước vẫn nắm được làng xã là 

bởi sự thống nhất cao giữa nhà nước và làng xã, sự thần phục tự nguyện của làng xã 

với nhà nước, do đó, dù thời kỳ này, khi mới ra khỏi thời kỳ Bắc thuộc, yếu tố tự trị - 

tự quản của làng xã còn rất đậm, nhưng nó vẫn không vênh nhiều với chính sách của 

nhà nước, mà trái lại vận hành có nhiều thuận chiều với chính sách nhà nước1.  

2. Bài học kinh nghiệm đối với việc xây dựng mô hình chính quyền địa 

phương tự quản 

Từ cuối những năm 80 đầu những năm 90, khi nông thôn Việt Nam bước vào 

thời kỳ đổi mới, cùng với sự khẳng định lại vị trí của hộ gia đình, làng thôn cũ – với 

tính cách là cộng đồng dân cư gắn kết truyền thống cũng dần được tái lập. Các yếu tố 

và thiết chế làng truyền thống do đó cũng có điều kiện phục hồi: như đình, chùa được 

trùng tu và xây mới, lễ hội được tổ chức lại, sinh hoạt dòng họ được tái sinh, các Hội- 

tổ chức hợp tác trong kinh tế- xã hội xuất hiện ngày càng nhiều, hương ước được tái 

                                                 
1 Vũ Văn Quân, Yếu tố tự trị- tự quản làng xã và tác động của nó đến hoạt động quản lý của chính 

quyền cơ sở hiện nay, bài đã dẫn, tr 38 
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biên rộng rãi. Các mặt tích cực trong hoạt động thôn làng như các thiết chế tự quản và 

văn hóa, tín ngưỡng được đẩy mạnh, nhưng đồng thời các yếu tố tiêu cực cũng được 

dịp trỗi dậy. Sự tham gia của truyền thống - thiết chế tự trị - tự quản vào hoạt động 

quản lý nông thôn, tất nhiên, chính nó cũng cần phải được “quản lý”, được “định 

hướng” thì mới phát huy được hiệu quả thực sự.  

Sự quản lý của nhà nước đối với thôn làng là cần thiết và tất yếu. Tuy nhiên, 

trong sự quản lý này, nhà nước cần phải tôn trọng tính chất tự quản của thôn làng, tạo 

điều kiện cho thôn làng tự quản công việc của mình, giảm nhẹ công việc cho nhà 

nước, đồng thời đảm bảo thôn làng đi đúng quĩ đạo của nhà nước. Ở góc độ khác, mỗi 

cộng đồng làng có điều kiện hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau, tập quán, truyền 

thống khác nhau, bởi vậy, mỗi làng có nhu cầu, mục đích, lợi ích, cách thức sinh hoạt 

cộng đồng khác nhau. Sự tác động quá sâu của nhà nước vào mọi vấn đề của thôn làng 

có thể phải huy động một nguồn lực rất lớn từ ngân sách nhà nước, điều đó có thể vượt 

quá khả năng của nhà nước. Vì vậy, sự tác động của nhà nước cũng chỉ nên dừng ở 

mức độ tác động chung đến thôn làng, mà không nên tác động quá sâu vào từng mối 

quan hệ cụ thể, từng vấn đề cụ thể trong thôn làng.  

Chúng ta cần hướng đến tổ chức chính quyền cấp xã theo mô hình chính quyền 

tự quản địa phương. Đây là xu hướng tất yếu mà nhiều quốc gia đang thực hiện trong 

quản trị địa phương. Những công việc nào của cộng đồng làng xã thì nên để cho cộng 

đồng làng xã thực hiện. Và trong phạm vi quản lý của mình, chính quyền tự quản được 

giao quyền về tổ chức, nhân sự, tài chính… để thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn. Điều này vừa tăng tính trách nhiệm của chính quyền xã vừa giảm tải công việc 

của chính quyền cấp trên; đồng thời tránh được sự đùn đẩy trách nhiệm và phân biệt 

thứ bậc trong vận hành quyền lực nhà nước. Mặt khác, khi thực hiện tự quản địa 

phương, người dân có điều kiện và cơ hội được thực hiện quyền làm chủ của mình một 

cách trực tiếp, thực chất và hiệu quả.Tự quản không phải “phép vua thua lệ làng” mà 

dựa trên cơ sở luật pháp, trên cơ sở xác định rõ phạm vi việc gì chính quyền xã được 

làm thì chính quyền xã được quyết và được bảo đảm thực hiện trong khuôn khổ của 

pháp luật nhà nước. 

Soi chiếu những kinh nghiệm trong quá khứ và tiếp thu mô hình chính quyền địa 

phương tự quản của các nước trên thế giới, trong xây dựng và vận hành chính quyền tự 

quản cấp xã cần lưu ý ở Việt Nam những điểm như sau: 

Thứ nhất, việc xác định chính quyền địa phương tự quản phải được ghi nhận 

trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan1. Đây là cơ sở pháp lý quan 

                                                 
1 Nghiên cứu các mô hình chính quyền địa phương tự quản trên thế giới có thể thấy mô hình này đã 

được ghi nhận trong Hiến pháp của nhiều quốc gia. Điều 72 Hiến pháp (sửa đổi năm 2003) của nước 

Pháp quy định các đơn vị hành chính lãnh thổ “hoạt động theo nguyên tắc tự quản thông qua các Hội 
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trọng cho việc tổ chức mô hình chính quyền không trái với luật. Ở nước ta, vấn đề tự 

quản địa phương đã được quan tâm nghiên cứu từ nhiều năm trở lại đây, tuy nhiên việc 

áp dụng và triển khai trên thực tế còn rất dè dặt. Hiến pháp năm 2013 đã tạo lập nền 

tảng mới cho một hệ thống chính quyền địa phương phân cấp ở Việt Nam. Tinh thần 

phân cấp thể hiện rõ trong các quy định của Hiến pháp tại Chương IX (Chính quyền 

địa phương) và rất cần được cụ thể hóa bằng các đạo luật. Ngay trong tên gọi, Hiến 

pháp năm 2013 đã đổi tên Chương IX Hiến pháp năm 1992 “HĐND và Ủy ban nhân 

dân” thành “Chính quyền địa phương”. Sự thay đổi này không đơn giản liên quan đến 

tên gọi, mà còn phản ánh một cách nhìn nhận mới về chính quyền địa phương, cho 

phép nhìn nhận chính quyền địa phương như là một thực thể riêng, tồn tại khá độc lập 

so với chính quyền trung ương. Tuy nhiên, quy định này của Hiến pháp vẫn còn khá 

chung chung và các quy định khác chưa có thêm điểm mới để cụ thể hơn tinh thần 

phân cấp, việc xây dựng chính quyền địa phương tự quản cũng chưa được chú trọng và 

cụ thể hóa trong quy định của Hiến pháp và pháp luật.  

Nhìn lại quá khứ, các triều đại phong kiến đã có những quy định cụ thể về chế độ 

tự quản như: 

Quy định về bầu xã, lí trưởng: Thời Lê Thánh Tông (1460-1497), trong lệnh dụ 

năm 1462, tiêu chuẩn của xã trưởng được bầu là: "chọn lấy người đứng tuổi hoặc là 

các giám sinh giám đồ là con nhà lương thiện, tuổi từ 30 trở lên, không vướng việc 

quân. Những người làm xã trưởng phải biết chữ, có hạnh kiểm để tiện giải quyết mọi 

công việc, thu thuế khóa. Bầu không đúng người là có tội". Dưới thời Cảnh trị (1663-

1672) chúa Trịnh cũng định ra những tiêu chuẩn để bầu xã trưởng là: “Dân làng phải 

kén chọn những hàng danh giá học thức, có khả năng, có đủ niên kỷ, được sự tín 

nhiệm và quý mến của mọi người. Không được vì tiền bạc hoặc tiệc tùng mà bầu lên 

những người không đủ tư cách hoặc tìm cách thành lập thôn, hộ riêng, gieo rắc sự hiểu 

lầm và chia rẽ”.Trong cải tổ bộ máy chính quyền cấp xã của vua Minh Mệnh (1820-

1840), nhà nước cũng đưa ra quy định nhằm tiêu chuẩn hóa đội ngũ lí trưởng: “lấy 

người vật lực, cần cán cho làm”, nghĩa là phải có một số tài sản nhất định và phải có 

đức tính siêng năng, cần mẫn. Như vậy, nhà nước phong kiến đã nhấn mạnh đến hai 

yếu tố Đức và Tài trong việc lựa chọn những người đứng đầu cấp cơ sở vì nói đến 

quản lí thì nhân tố con người là yếu tố quan trọng nhất. Mô hình quản lí nông thôn thời 

                                                                                                                                                         
đồng dân cử”. Người dân được quyền bầu ra Hội đồng – là cơ quan tự quản địa phương với nhiệm kỳ 

6 năm. Được tham khảo ý kiến và tham gia các cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến các vấn đề quan 

trọng của địa phương, quyết định chỉ hợp lệ khi có hơn 50% số cử tri có tên trong danh sách bỏ phiếu 

tán thành. Hay Điều 94, 95 Hiến pháp Nhật năm 1946: “Chính quyền địa phương ở Nhật Bản được tổ 

chức theo nguyên tắc tự trị địa phương. Chính quyền địa phương có thẩm quyền trong quản lý tài sản 

của mình, thực thi các công việc, quản trị hành chính và ban hành các quy định của mình phù hợp với 

các quy định của pháp luật. Quốc hội không thể thông qua một đạo luật để áp dụng cho một địa 

phương nếu đa số cử tri của địa phương đó không chấp thuận”. 
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phong kiến là thông qua bộ phận chức dịch đứng đầu là các xã, lí trưởng chứ không 

trực tiếp quản lí đến từng người dân do đó việc quản lí làng xã thực chất là quản lí 

người đứng đầu cấp cơ sở. Việc lựa chọn những người đủ Đức và Tài để đảm đương 

được trọng trách là vấn đề được chú trọng hàng đầu trong chính sách quản lí làng xã 

của nhà nước phong kiến qua các triều đại. 

Trong thiết chế quản lí làng, bên cạnh thiết chế hành chính do xã, lí trưởng đứng 

đầu, đến thời Nguyễn, nhà nước chính thức thừa nhận vị trí của thiết chế tự trị trong tổ 

chức bộ máy quản lí cấp xã. Trong các địa bạ, bộ máy tự trị gồm các sắc mục (hoặc 

hương mục) được ký tên (hay điểm chỉ) trước các xã trưởng (sau là lý trường) và các 

nhân vật khác của bộ máy hành chính (như thôn trưởng, khán thủ…). Hội đồng này 

được gọi là hội đồng kì mục1 bao gồm những thành viên không do dân bầu ra mà chỉ 

cần hội đủ điều kiện do hương ước làng quy định.  

Với hương ước- công cụ tự quản làng xã, sách Hồng Đức thiện chính thư chép 

quy định của Lê Thánh Tông như sau: “Nhà nước có điều luật để căn cứ vào đó mà thi 

hành, quốc dân an khang thịnh trị không cần có những khoán ước riêng. Nếu muốn trừ 

bỏ các điều tệ hại, theo chính bỏ tà, trong làng không có những tục xấu, trong làng 

muốn lập ra khoán ước điều cấm, tất phải nhờ vào những người có học thức, có đức 

hạnh, cao tuổi thì khoán ước đó mới có thể thi hành. Khi khoán ước đó lập ra thì phải 

trình lên để các quan xem xét các điều khoản có thể tuân theo được hay không, rồi mới 

phê chuẩn giao cho thi hành. Nếu thấy trong khoán ước có tà ý vì lợi ích riêng thì phê 

chữ “Bác” để tránh nẩy sinh gian kế. Nếu người nào không dự vào việc lập khoán ước 

mà lén tụ tập thì cho phép làng xã tố cáo với nha môn trị tội.”2  Lệ làng, như vậy được 

nhà nước chính thức thừa nhận nhưng phải trên nguyên tắc không được trái với pháp 

luật nhà nước.  

Một số quy định nêu trên mặc dù chưa đầy đủ nhưng đó là minh chứng cho việc 

“tạo hành lang pháp lý” cho chế độ tự quản làng xã thời phong kiến. 

Thứ hai, cần phân định rõ các đơn vị hành chính tự nhiên và nhân tạo, từ đó có 

cơ cấu tổ chức cấp chính quyền phù hợp. Với các đơn vị hành chính tự nhiên, việc 

phân cấp, trao quyền có thể thực hiện tốt nhất, bởi với tư cách một thực thể khá hoàn 

chỉnh, địa phương đó có khả năng sẵn sàng thực hiện quyền tự chủ. 

Ở Việt Nam thời kì phong kiến, một xã có thể bao gồm từ 1 đến nhiều thôn 

(làng), trong đó phổ biến vẫn là kết cấu “nhất xã nhất thôn”. Nhà nước phong kiến lựa 

chọn giải pháp đồng nhất làng với xã bởi các lí do. Thứ nhất, xuất phát từ phía nhà 

nước: nếu việc giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống cộng đồng và 

                                                 
1 Kì nghĩa là những người cao niên tuổi từ 60 trở lên, Mục nghĩa là đầu mục, người đứng đầu, lãnh đạo  
2 Viên nghiên cứu Hán Nôm, Một số văn bản pháp luật Việt Nam thế kỷ XV – thế kỷ XVIII, NXB Khoa 

học xã hội, tập 1, Trang 234 
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việc bảo đảm những nghĩa vụ với nhà nước ở mỗi làng đã là điều không dễ dàng thì 

việc xử lí các vấn đề đó trong điều kiện “liên làng” (tức là trong một xã gồm hai làng 

trở lên) sẽ khó khăn gấp nhiều lần. Thứ hai, mỗi làng Việt luôn tồn tại với tư cách là 

một đơn vị độc lập, khép kín, tự cấp tự túc tạo cho cư dân một tính cách riêng không 

dễ dung hợp với cộng đồng khác. Trạng thái khép kín làm cho cư dân mỗi làng dễ nảy 

sinh khuynh hướng thoát ly, không muốn chung xã (chung đơn vị hành chính) với các 

làng khác, trường hợp bị ghép chung xã thì tìm mọi cách để “chạy biệt xã”. Đến thế kỉ 

XIX, ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, chủ yếu vẫn là các làng “nhất xã nhất thôn như 

trường hợp ở Bắc Ninh: làng kiểu này chiếm 74%”1. Trước cách mạng tháng Tám quy 

mô cấp xã chủ yếu là “nhất xã nhất thôn” là giải pháp hiệu quả của nhà nước trung 

ương khi thiết lập các đơn vị hành chính cơ sở nhằm đảm bảo sự quản lí của nhà nước 

nhưng cũng tránh được sự đòi hỏi quyền tự trị của các làng qua đó duy trì thế ổn định 

làng xã. 

Từ sau cách mạng tháng Tám, quy mô cấp xã đã thay đổi. Phần lớn các xã đều có 

quy mô gồm 3-4 làng. Ngoài ra nhiều xã được tách lập tùy tiện, không chú ý đến cơ sở 

truyền thống của làng xã. Đây là nguyên nhân chính khiến cho việc quản lí kinh tế- xã 

hội ở cấp xã gặp khó khăn, là cơ sở để bùng phát những phản ứng tiêu cực. Điều chỉnh 

lại về quy mô cấp xã cho phù hợp với diện tích, dân số, cơ sở hạ tầng, văn hóa, lối 

sống của các làng là biện pháp cần thiết để thực hiện phân cấp, phân quyền bởi khi nói 

truyền thống tự trị - tự quản ở nông thôn là nói đến truyền thống tự trị - tự quản của 

cộng đồng làng.  

Ba là, xác định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, thẩm quyền của các đơn vị địa 

phương tự quản, xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với đặc thù của từng địa 

phương. 

Thời phong kiến, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ sở 

được quy định theo hướng liệt kê. Thời Nguyễn, lí trưởng là người nắm trong tay 

quyền hành chính ở cấp xã với các chức trách sau: 

+ Thay mặt nhà nước quản lý ruộng đất của làng xã.  

+ Thay mặt nhà nước quản lý chặt chẽ dân đinh và hộ khẩu ở làng xã.  

+ Đốc thúc việc thu đủ, thu đúng thời hạn thuế ruộng đất và nhân đinh. 

+ Đốc thúc làng xã thực hiện nghĩa vụ binh dịch, lao dịch đối với nhà nước. 

+ Ngoài ra, lí trưởng còn phải chịu trách nhiệm về mọi việc chung của làng xã 

như giữ gìn trật tự trị an, tổ chức và quản lý việc sửa đường, vét sông, làm thủy lợi…  

Trong mối quan hệ với thiết chế quản lí khác ở làng đó là Hội đồng sắc mục, hội 

                                                 
1 Philippe Papin, Oliver Tessier (chủ biên) (2002), Làng ở vùng châu thổ sông Hồng- Vấn đề còn bỏ 

ngỏ, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, Hà Nộ, tr 97 



236 

đồng kì mục, giữa hai bộ phận này có sự phân định rạch ròi về chức năng: hội đồng kỳ 

mục là cơ quan quyết nghị, định ra phương hướng và cách giải quyết những vấn đề 

thuộc về hành chính do nhà nước ban hành xuống các làng xã còn bộ phận lý dịch là 

cơ quan quản lý, thực thi, chấp hành những quyết nghị của hội đồng kỳ mục. Cơ chế 

vận hành của hai bộ phận này là khi có một sự vụ xảy ra trong làng thì phải thông qua 

trước hết là các tiên chỉ, thứ chỉ, những người trong hội đồng kỳ mục. Một cuộc họp sẽ 

diễn ra tại đình để xin ý kiến của những vị đứng đầu làng này, xã trưởng cũng như các 

thành viên khác trong làng chỉ có nhiệm vụ lĩnh ý kiến đó và làm theo, sau đó các xã 

trưởng sẽ đại diện cho làng trình lên phủ huyện. Sự phân định một cách rạch ròi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thiết chế quản lí của làng xã thời phong kiến vừa có ý 

nghĩa ngăn ngừa tình trạng lạm quyền của đội ngũ chức dịch cấp xã và giám sát với 

thiết chế hành chính vừa giúp nhà nước khai thác những mặt tích cực của các thiết chế 

tự quản làng xã.  

Như trên đã phân tích, phạm vi tự quản của làng xã thời kì phong kiến tương đối 

rộng rãi. Trong xu hướng thực hiện mô hình chính quyền tự quản thì cần phải xác định 

nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền xã theo nguyên tắc từ dưới lên. Những gì chính 

quyền xã làm được thì chính quyền cấp trên không làm, những gì chính quyền xã 

không làm được thì chính quyền cấp trên hỗ trợ. Chính quyền xã là cấp gần dân và 

trực tiếp giải quyết các dịch vụ công thiết yếu và cơ bản của cá nhân. Do đó, cần áp 

dụng nguyên tắc liệt kê nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của chính quyền xã và chính 

quyền xã được thực hiện nhiệm vụ tự quản địa phương. Chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của chính quyền địa phương hiện nay chưa thực sự rõ ràng nên chính quyền xã 

chưa phát huy hết vai trò, vị trí trong triển khai thực thi nhiệm vụ, quyền hạn. Trong 

thiết kế, vận hành quyền lực nhà nước vẫn còn tư duy tập trung quyền lực, tư duy xin - 

cho giữa chính quyền cấp dưới với chính quyền cấp trên, dễ dẫn đến tình trạng gặp 

việc khó, việc nhạy cảm thì đùn đẩy, không quy được trách nhiệm khi hậu quả xảy ra, 

không phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền xã.  

Mô hình chính quyền tự quản làng xã ở Việt Nam thời phong kiến có nhiều điểm 

tương đồng với một số mô hình tự quản trên thế giới. Có thể lấy ví dụ về đơn vị hành 

chính tự quản địa phương ở CHLB Đức gồm có xã và liên xã. Trong khuôn khổ pháp 

luật, xã có nghĩa vụ và quyền điều hành công việc của mình theo tinh thần tự chịu 

trách nhiệm. Cơ cấu tổ chức chính quyền tự quản xã, liên xã ở CHLB Đức bao gồm: 

Hội đồng, Xã trưởng và các phòng ban chuyên môn. Hội đồng xã, liên xã được nhân 

dân địa phương bầu. Số lượng thành viên của Hội đồng xã phụ thuộc vào số dân của 

xã, có nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ của Hội đồng xã là: quyết định phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao phúc lợi cho nhân dân địa phương; 

quyết định ngân sách và quyết toán hằng năm, quy định về thuế và bảo đảm nguồn tài 

chính cho địa phương; ban hành điều lệ, quy chế pháp lý của xã; bầu xã trưởng, sa thải 
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cán bộ, công chức; quy định việc thành lập các cơ quan công quyền và Ban hành quy 

chế hoạt động cho Hội đồng xã. Quyền hạn của Hội đồng xã là giám sát đối với hoạt 

động của xã. Xã trưởng được Hội đồng xã bầu ngoại trừ một số xã dân bầu trực tiếp xã 

trưởng với nhiệm kỳ từ 6 đến 12 năm, tùy thuộc vào quy chế của từng xã. Xã trưởng là 

người lãnh đạo bộ máy hành chính xã, có quyền trực tiếp quyết định những vấn đề có 

tính cấp bách của xã; chuẩn bị và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng xã; đại diện 

pháp lý cho xã về đối ngoại; điều hành công việc của các phòng ban chuyên môn 

thuộc cơ quan hành chính xã1. 

Thời kì phong kiến, các xã có quy mô khác nhau thì cơ cấu tổ chức khác nhau. 

Theo một sắc chỉ năm 1483 của Lê Thánh Tông, đại xã có từ 500 hộ trở lên, trung xã 

có từ 300 hộ, tiểu xã có trên dưới 100 hộ. Các xã không cố định mà có sự tách xã cũ, 

lập xã mới. Theo lệnh về lệ tách xã năm 1490, xã nhỏ mà số hộ tăng đến 300 thì được 

gọi là xã vừa; trung xã mà số hộ tăng đến 500 thì được gọi là xã lớn; đại xã mà số hộ 

tăng đến 600 thì tách 100 hộ lập thành 1 xã nhỏ. Ứng với các loại xã sẽ xếp đặt số 

lượng xã trưởng khác nhau. đại xã: 5 người; trung xã: 4 người và tiểu xã: 2 người. 

Theo quy định hiện nay, các xã có quy mô khác nhau lại có mô hình tổ chức giống 

nhau. Một xã có dưới 1.000 dân với dưới 10km2 nhưng số lượng cán bộ, công chức xã 

cũng trong khoảng 21 - 25 biên chế và 20 người hoạt động không chuyên trách cũng 

ngang bằng với một xã có trên 15.000 dân với diện tích trên 30km2 là bất hợp lý. Xã 

nhỏ không có điều kiện để phát triển, lại gây ra sự lãng phí kinh phí để duy trì hoạt 

động bộ máy công quyền. Xã quá lớn nhưng lại bị khuôn định trong thể chế chung sẽ 

khó phát huy được thế mạnh của mình. Điều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức chính 

quyền xã phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Bài học từ thời phong kiến đó là, 

tổ chức chính quyền xã đa dạng phù hợp với đặc thù từng địa phương: mỗi đơn vị 

hành chính xã có đặc thù riêng về văn hóa, xã hội, về trình độ phát triển kinh tế, điều 

kiện tự nhiên, quy mô dân số. Đây cũng là xu hướng trong việc xây dựng mô hình 

chính quyền địa phương tự quản ở các nước trên thế giới. 

Thứ tư, đối với địa phương tự quản, cần đổi mới cơ chế giám sát hoạt động của 

địa phương. Hoạt động giám sát là yêu cầu bắt buộc với các mô hình địa phương tự 

quản để đảm bảo cho chính quyền hoạt động theo pháp luật.  

Thời phong kiến, nhà nước đã sử dụng nhiều biện pháp kiểm soát quá trình quản 

lí và hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Kết quả bầu xã trưởng phải được quan cấp 

trên xem xét, kiểm duyệt qua nhiều cấp, nếu đủ tiêu chuẩn mới được đảm đương công 

việc. Nhà nước trừng phạt nghiêm khắc những hành vi gian lận, vụ lợi trong quá trình 

                                                 
1 ThS. Phạm Thị Giang, Mô hình chính quyền địa phương tự quản của một số nước và giá trị tham 

khảo cho Việt Nam, nguồn: https://www.quanlynhanuoc.vn/2019/06/28/mo-hinh-chinh-quyen-dia-

phuong-tu-quan-cua-mot-so-nuoc-va-gia-tri-tham-khao-cho-viet-nam/ 
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xét chọn. Nếu việc bầu đặt làm cẩu thả, gian dối, xã trưởng không đáp ứng được các 

tiêu chí hoặc bầu đặt có ý đồ riêng thì quan châu huyện đều bị xử phạt. Trong quá trình 

thẩm tra, nếu phát hiện ra người được bầu không đáp ứng được công việc thì lập tức 

thải loại, bắt về làm dân thường: “Nếu khám xét thấy các hạng quân và xã trưởng có 

người nào già yếu bệnh tật không kham nổi công việc thì bắt về làm dân thường. Tất 

cả đều không được tâu man trá”1. Tiếp đến, sau một khoảng thời gian làm việc, thường 

là 3 năm, nhà nước tiến hành đánh giá hoạt động quản lí của xã, lí trưởng thông qua 

các kì khảo khóa từ đó thanh lọc những xã, lí trưởng không đủ năng lực. Hoặc hương 

ước của các làng muốn được chấp nhận và đưa vào sử dụng thì trước hết phải có sự 

duyệt y của huyện quan từ thời Lê Thánh Tông…  

Ngoài những biện pháp kiểm soát làng xã mang tính ôn hòa kể trên, trong sử sách 

còn ghi chép lại một biện pháp trừng phạt làng xã vô cùng khắc nghiệt đó là triệt hạ 

toàn xã. Vào đời Vua Lê Dụ Tông (1706 – 1792) nhà Vua đã ra chỉ dụ triệt hạ toàn xã 

đối với một xã ở miền Trung châu Bắc - Việt, thuộc tỉnh Ninh Bình, huyện Gia Khánh. 

Đó là xã Đa Giá, thôn Thượng. Nguyên nhân triệt hạ là do người dân trong xã này 

không chịu làm ăn lương thiện, chỉ chuyên cướp bóc của khách bộ hành, không những 

cướp của còn giết người. Để răn đe cho các xã khác Chúa Trịnh hồi đó, đã ra lệnh triệt 

hạ toàn bộ thôn Thượng. Toàn bộ dân đinh trong thôn bị trảm quyết, nhà cửa bị đốt 

cháy. Năm 1827, sau khi dập tắt cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Vành, nhà nước Nguyễn 

triệt phá cả làng Trà Lũ (huyện Giao Thủy, Nam Định). Mặc dù những trường hợp trên 

là hãn hữu nhưng điều đó cũng nói lên nhà nước quân chủ tập quyền không cho phép 

làng xã với bộ máy tự quản của nó được tồn tại ngoài kỷ cương, luật pháp của nhà nước.     

Tóm lại, xét về truyền thống lịch sử, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển, 

nước ta có cơ sở để tổ chức mô hình chính quyền địa phương theo mô hình phân 

quyền và tự quản ở cấp xã. Nghiên cứu để kế thừa những kinh nghiệm lịch sử trong 

việc giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống tự trị, tự quản với quản lí nhà nước, một 

mặt khai thác những yếu tố tích cực trong truyền thống tự quản mặt khác tiết chế 

những mặt trái của truyền thống có ý nghĩa thiết thực đối với xây dựng mô hình chính 

quyền địa phương tự quản trong bối cảnh mới. Bài học từ trong quá khứ chỉ ra là nếu 

như nhà nước chỉ quan tâm đến quyền thống trị của riêng mình mà không chấp nhận 

nhu cầu tự thân của làng xã tức là đẩy làng xã về phía đối lập dẫn đến không nắm được 

quyền quản lí làng xã đó. Trái lại, nếu nhà nước phong kiến buông xuôi, phó mặc cho 

làng xã tùy tiện vận hành theo tục thì cũng có nghĩa là nhà nước đã tự mình bỏ mất 

quyền quản lí làng xã, làng xã sẽ bị điều khiển bởi lí dịch cường hào. Việc nghiên cứu, 

vận dụng mô hình chính quyền địa phương tự quản ở nước ta cũng cần phải xuất phát 

                                                 
1 Viện nghiên cứu Hán Nôm, Một số văn bản pháp luật Việt Nam thế kỷ XV – thế kỷ XVIII, Thiên Nam 

dư hạ tập, t1, NXB Khoa học xã hội, 2009,  tr 302 
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từ đặc điểm bản chất nhà nước và cấu trúc lãnh thổ Việt Nam, mô hình tự quản ở Việt 

Nam luôn phải đặt trong tính thống nhất của quyền lực nhà nước, của sự lãnh đạo từ 

trung ương và trong cấu trúc lãnh thổ đơn nhất. Có như vậy việc vận dụng mô hình 

chính quyền địa phương tự quản mới thực sự có ý nghĩa đối với việc cải cách chính 

quyền địa phương gắn liền với phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay, nâng cao tính chủ 

động, sáng tạo, do đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của chính quyền 

địa phương; tăng cường sự quan tâm tham gia của người dân vào hoạt động của chính 

quyền địa phương; phát huy dân chủ nhưng vẫn đảm bảo tính thống nhất của quyền 

lực nhà nước./. 
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BẢO VỆ HIẾN PHÁP VÀ CƠ CHẾ BẢO VỆ HIẾN PHÁP 

TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PGS.TS. Tào Thị Quyên 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

1. Khái quát về bảo vệ hiến pháp và cơ chế bảo vệ hiến pháp 

1.1. Về bảo vệ hiến pháp 

Để xác định nội hàm của khái niệm bảo vệ hiến pháp, cần làm rõ các vấn đề cơ 

bản của bảo vệ hiến pháp là: Ai tiến hành hoạt động bảo vệ hiến pháp? Bảo vệ chống 

lại những gì? Bảo vệ bằng những hoạt động gì? 

Chúng tôi cho rằng, khái niệm “bảo vệ hiến pháp” ở đây chỉ bao hàm những hoạt 

động do những cơ quan, cá nhân mà hiến pháp đã quy định thẩm quyền tiến hành (tức 

là hiến pháp xác định nhiệm vụ và quyền hạn nhất định liên quan trực tiếp đến việc 

bảo đảm sự tôn trọng, thi hành hiến pháp, chống lại và xử lý các hành vi vi hiến). Bởi 

lẽ, hiến pháp là văn bản chính trị pháp lý do nhân dân thiết lập, thể hiện ý chí và chủ 

quyền nhân dân, do đó việc nhân dân giao cho cơ quan, cá nhân nào nhiệm vụ bảo vệ 

hiến pháp cũng cần phải được quy định rõ ràng trong hiến pháp.  

 Để trả lời câu hỏi “bảo vệ hiến pháp nhằm chống lại những gì”, cần xác định thế 

nào là hành vi vi hiến. 

Cũng giống như vi phạm pháp luật thông thường, hành vi vi hiến cũng được thể 

hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. 

+ Hành vi hành động vi hiến là hành vi của chủ thể thực hiện hành động trái với 

các quy định của hiến pháp, không phù hợp với hiến pháp. Hành động vi hiến có thể 

biểu hiện ở các dạng sau đây: 

Một là, hành động của cơ quan nhà nước, viên chức nhà nước có thẩm quyền ban 

hành văn bản pháp luật không phù hợp hoặc trái với hiến pháp.  

Hai là, hành động của cơ quan nhà nước, quan chức nhà nước vi phạm thẩm 

quyền đã được quy định trong hiến pháp (có thể là hành động vượt quá thẩm quyền 

hiến định hoặc hành động ban hành văn bản mà về nội dung của văn bản đó phù hợp 

với hiến pháp nhưng không đúng thẩm quyền ban hành văn bản); 

Ba là, hành động của cơ quan nhà nước, quan chức nhà nước nhân danh nhà 

nước ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện quyền và tự do hiến định của công dân.  

+ Hành vi không hành động vi hiến là hành vi không thực hiện quyền và nghĩa 

vụ đã được hiến pháp quy định. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được hiến pháp giao thẩm 

quyền, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời những quyền và nghĩa vụ 
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đó thì sẽ bị coi là vi phạm hiến pháp không hành động (unconstitutional omission). Vi 

hiến không hành động có thể biểu hiện ở các dạng sau đây: 

Một là, cơ quan nhà nước, viên chức nhà nước không thực hiện một nghĩa vụ cụ 

thể đã được quy định trong hiến pháp; 

Hai là, cơ quan nhà nước, viên chức nhà nước không thực hiện hoặc thực hiện 

không kịp thời thẩm quyền đã được quy định trong hiến pháp. Chẳng hạn, cơ quan có 

thẩm quyền chậm trễ hoặc không thực hiện thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật 

quy định cụ thể về các quyền và tự do hiến định của công dân. Cần lưu ý một nguyên 

tắc quan trọng của nhà nước pháp quyền: trong mối quan hệ giữa nhà nước và công 

dân, khi nhà nước ghi nhận và khẳng định quyền và tự do của công dân đồng nghĩa với 

việc nhà nước xác định trách nhiệm của mình phải bảo đảm thực hiện các quyền và tự 

do đó. Một trong những bảo đảm quan trọng nhất đó là bảo đảm pháp lý, tức là các văn 

bản pháp luật về quyền và tự do của công dân. Do vậy, sự thiếu hụt hay chậm trễ của 

các văn bản quy phạm pháp luật quy định quyền và tự do hiến định của công dân phải 

được coi là vấn đề hiến pháp và xem xét tính hợp hiến của hành vi không hành động 

của cơ quan, cá nhân được trao thẩm quyền.  

Về nội dung bảo vệ hiến pháp: vấn đề này được quy định rất khác nhau trong 

pháp luật của các quốc gia nhưng nhìn chung, hoạt động này bao gồm một số nội dung 

cơ bản sau:  

Thứ nhất, giám sát tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật và điều 

ước quốc tế mà quốc gia tham gia ký kết hoặc gia nhập. Hoạt động bảo vệ hiến pháp 

xem xét tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật, tính hợp hiến của hành vi không 

ban hành văn bản theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ hiến 

pháp sẽ loại trừ, vô hiệu hóa văn bản quy phạm pháp luật được ban hành không phù hợp 

hoặc trái với hiến pháp hoặc ra quyết định đề nghị cơ quan nhất định phải ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền mà hiến pháp đã quy định.  

Thứ hai, giải thích hiến pháp. Giải thích hiến pháp là hoạt động có ý nghĩa hết sức 

quan trọng đối với việc thi hành hiến pháp.  Theo GS. TS. Trần Ngọc Đường: Bảo vệ và 

phát huy các giá trị của hiến pháp bằng hoạt động giải thích hiến pháp có ý nghĩa 

chính trị - pháp lý cực kỳ quan trọng. Trước hết, thông qua giải thích chính thức, nội 

dung và ý nghĩa của các quy định của hiến pháp được hiểu một cách thống nhất, phù 

hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể. Theo đó, hiến pháp phát huy được 

vai trò của mình là nhân tố đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của một chế độ chính 

trị - xã hội, là nền tảng pháp lý của một nhà nước dân chủ, quyền lực nhà nước thuộc 

về nhân dân. Một chế độ chính trị - xã hội thiếu ổn định là một chế độ không dựa trên 

nền tảng chính trị-pháp lý vững chắc và thống nhất của hiến pháp. Giải thích chính 

thức hiến pháp còn là nhân tố góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất, 
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nhất quán dựa trên nền tảng hiến pháp.1 

Thứ ba, giải quyết khiếu kiện vi hiến (trong đó có cả khiếu kiện liên quan đến 

hành vi vi phạm quyền và tự do hiến định của công dân). Pháp luật một số nước quy 

định quyền khởi kiện trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những hành vi vi 

hiến, thậm chí trao cho cá nhân công dân quyền yêu cầu giải quyết khiếu kiện liên 

quan đến hành vi vi phạm quyền và tự do hiến định của mình. Cơ quan bảo vệ hiến 

pháp ra phán quyết về tính hợp hiến hay không hợp hiến của hành vi bị khiếu kiện, 

buộc cơ quan hoặc cá nhân có liên quan phải thực hiện hoặc không thực hiện một hành 

vi nào đó nhằm khôi phục lại trật tự hiến định, bảo đảm và bảo vệ quyền và tự do hiến 

định của công dân. Phán quyết đó có thể có hiệu lực chung hoặc chỉ hiệu lực giới hạn 

trong phạm vi một vụ kiện.  

Thứ tư, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước thuộc 

các nhánh quyền lực (theo chiều ngang) hoặc giữa cơ quan trung ương với chính 

quyền địa phương (theo chiều dọc). Trong thực tiễn tổ chức và thực hiện quyền lực 

nhà nước có thể xảy ra tranh chấp về thẩm quyền giữa các nhánh quyền lực lập pháp, 

hành pháp và tư pháp hoặc tranh chấp về thẩm quyền giữa cơ quan nhà nước ở trung 

ương và chính quyền địa phương. Những tranh chấp này đều có tính chất công, chủ thể 

tham gia đều là các cơ quan nhà nước hoặc các bộ phận cấu thành quốc gia. Để bảo 

đảm tuân thủ các nguyên tắc về tổ chức và thực hiện quyền lực, hoạt động bảo vệ hiến 

pháp cũng bao hàm việc giải quyết các loại tranh chấp nói trên. 

Thứ năm, xem xét tính hợp hiến của các cuộc bầu cử và trưng cầu ý dân. Quyền 

bầu cử là một trong những quyền chính trị quan trọng nhất của công dân trong chế độ 

dân chủ. Trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ trực tiếp điển hình, một trong 

những hình thức cao của việc nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.  

Bầu cử và bỏ phiếu trưng cầu ý dân là hai hình thức dân chủ hiến định, vì vậy, hoạt 

động bảo vệ hiến pháp cũng bao hàm việc giám sát tính hợp hiến của các cuộc bầu cử 

và trưng cầu ý dân.  

Thứ sáu, phán quyết về tính hợp hiến hay không hợp hiến trong mục đích hoạt 

động của các đảng phái chính trị. Trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia hiện đại 

đều có sự tham gia của một hoặc nhiều đảng phái chính trị. Các đảng phái chính trị đó 

phải hoạt động trong khuôn khổ các nguyên tắc và quy phạm hiến pháp để bảo đảm 

mục tiêu chung của quá trình phát triển đất nước mà nhân dân đã lựa chọn được thể 

hiện trong hiến pháp. Do vậy, cơ quan bảo vệ hiến pháp có thẩm quyền xem xét và 

phán quyết về tính hợp hiến trong hoạt động của các đảng phái  

chính trị. 

                                                 
1Xem: Trần Ngọc Đường, “Bàn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo vệ hiến pháp”, 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 107/2007. 
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Từ những phân tích nêu trên, có thể nêu khái niệm bảo vệ hiến pháp như sau: 

Bảo vệ hiến pháp là tổng hợp các hoạt động được tiến hành bởi các cơ quan, cá nhân 

mà hiến pháp xác định nhiệm vụ và quyền hạn nhằm bảo đảm sự tôn trọng hiến pháp, 

ngăn ngừa và xử lý hành vi vi phạm hiến pháp. 

1.2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành cơ chế bảo vệ hiến pháp 

1.2.1. Khái niệm cơ chế bảo vệ hiến pháp 

Cơ chế bảo vệ hiến pháp là tổng thể các yếu tố có quan hệ mật thiết, tương tác 

lẫn nhau, hình thành một hệ thống và sự vận hành của hệ thống đó để tiến hành hoạt 

động bảo vệ hiến pháp, nhằm bảo đảm sự tôn trọng hiến pháp, ngăn ngừa và xử lý mọi 

hành vi vi phạm hiến pháp.  

Cơ chế bảo vệ hiến pháp bao gồm ba yếu tố sau:  

- Một là, thể chế bảo vệ hiến pháp;  

- Hai là, thiết chế bảo vệ hiến pháp (các chủ thể hiến pháp xác định nhiệm vụ và 

quyền hạn, tiến hành một trong các nội dung hoạt động bảo vệ hiến pháp);  

- Ba là, phương thức vận hành bảo vệ hiến pháp (phương pháp, hình thức, quy 

trình, thủ tục tiến hành hoạt động bảo vệ hiến pháp).  

1.2.2.  Các yếu tố cấu thành cơ chế bảo vệ hiến pháp 

- Thể chế bảo vệ hiến pháp: Thể chế bảo vệ hiến pháp là các nguyên tắc, quy 

phạm pháp luật hợp thành một hệ thống thống nhất, định hướng và điều chỉnh các mối 

quan hệ phát sinh trong hoạt động bảo vệ hiến pháp.  

Thể chế bảo vệ hiến pháp thông thường bao gồm: các nguyên tắc hiến định về 

bảo vệ hiến pháp, các quy phạm pháp luật cụ thể hóa và thi hành các nguyên tắc hiến 

định liên quan trực tiếp đến bảo vệ hiến pháp (trong hệ thống civil law) hoặc các 

nguyên tắc, quy phạm và án lệ của các cơ quan tư pháp (trong hệ thống common law). 

Trong thể chế bảo vệ hiến pháp, nguyên tắc bảo vệ hiến pháp là có vị trí quan 

trọng hàng đầu. Đây là những tư tưởng chỉ đạo, làm cơ sở nền tảng cho quá trình xây 

dựng và vận hành cơ chế bảo vệ hiến pháp. Cấu trúc của cơ chế bảo vệ hiến pháp bao 

gồm những bộ phận nào, tính chất của các yếu tố của cơ chế bảo vệ hiến pháp ra sao là 

do những nguyên tắc bảo vệ hiến pháp quyết định. Sự vận hành của cơ chế bảo vệ hiến 

pháp phải được diễn ra trong khuôn khổ mà nội dung các nguyên tắc đã vạch ra.  

Thể chế bảo vệ hiến pháp có những đặc điểm sau: 

+ Hình thức tồn tại của thể chế bảo vệ hiến pháp có thể là quy tắc thành văn hoặc 

bất thành văn. 

Nguồn thành văn đó là hiến pháp và đạo luật. Trong đó, hiến pháp là văn bản có 

hiệu lực pháp lý cao nhất, chứa đựng các thể chế cơ bản về bảo vệ hiến pháp. Các đạo 
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luật cụ thể hóa các thể chế cơ bản đã được hiến pháp quy định, tạo thành một hệ thống 

quy phạm điều chỉnh hoạt động bảo vệ hiến pháp. Ở các nước châu Âu lục địa theo hệ 

thống dân luật (civil law), thể chế bảo vệ hiến pháp tồn tại dưới hình thức nguồn thành 

văn, được hình thành một cách chặt chẽ, bao gồm các nguyên tắc, quy phạm của hiến 

pháp và đạo luật riêng điều chỉnh việc tổ chức và hoạt động bảo vệ hiến pháp (gọi là 

Luật Tòa án hiến pháp hoặc Luật về Hội đồng bảo hiến). 

Nguồn bất thành văn của thể chế bảo vệ hiến pháp chủ yếu là truyền thống pháp 

luật hoặc án lệ của cơ quan tư pháp. Ở các nước theo hệ thống thông luật (common 

law), thể chế bảo vệ hiến pháp thường không được quy định chặt chẽ và rõ ràng. Bên 

cạnh các nguyên tắc và quy phạm hiến pháp, án lệ được coi là một loại nguồn của thể 

chế bảo vệ hiến pháp. Chẳng hạn: Hiến pháp Hoa Kỳ không trực tiếp quy định cho cơ 

quan tư pháp thực hiện quyền bảo vệ hiến pháp. Thẩm quyền bảo vệ hiến pháp của các 

tòa án Hoa Kỳ xuất phát từ tiền lệ được hình thành trong vụ Marbury chống Madison.  

+ Về tính chất, thể chế bảo vệ hiến pháp vừa mang tính chính trị, vừa mang tính 

pháp lý.  

Thể chế bảo vệ hiến pháp thể hiện tính chính trị bởi vì nó chứa đựng những 

nguyên tắc, quy phạm chi phối, điều chỉnh các hoạt động nhằm giữ vững chế độ chính 

trị, bảo đảm chủ quyền quốc gia, thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại của quốc 

gia. Đó là hoạt động nhằm đảm bảo sự cân bằng quyền lực giữa các nhánh quyền lập 

pháp, hành pháp và tư pháp (theo chiều ngang) và sự thống nhất giữa trung ương và 

địa phương (theo chiều dọc). 

Thể chế bảo vệ hiến pháp mang tính pháp lý bởi vì nó chứa đựng những quy 

phạm điều chỉnh các hoạt động như xem xét tính hợp hiến của văn bản và hành vi của 

cơ quan, cá nhân được nhà nước trao quyền, hoạt động bảo vệ quyền và tự do hiến 

định của công dân... 

+ Về nội dung, thể chế bảo vệ hiến pháp quy định và điều chỉnh các vấn đề cơ 

bản sau: nguyên tắc của hoạt động bảo vệ hiến pháp, nội dung của hoạt động bảo vệ 

hiến pháp; vị trí, tính chất, nhiệm vụ và quyền hạn, cách thức thành lập, cơ cấu tổ chức 

của cơ quan có thẩm quyền bảo vệ hiến pháp; đối tượng phải chịu sự xem xét tính hợp 

hiến; phương pháp, hình thức, thủ tục tiến hành các hoạt động bảo vệ hiến pháp; 

những hệ quả pháp lý bất lợi mà các chủ thể phải gánh chịu bởi hành vi vi hiến do 

mình gây ra... 

- Thiết chế bảo vệ hiến pháp: 

Thiết chế bảo vệ hiến pháp được hiểu là cơ quan nhà nước được hiến pháp quy 

định nhiệm vụ và quyền hạn tiến hành hoạt động bảo vệ hiến pháp.  

+ Về cấu trúc: Hoạt động bảo vệ hiến pháp có thể được thực hiện bởi một cơ 

quan chuyên trách hoặc nhiều cơ quan, cá nhân khác nhau.  
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Các nước châu Âu lục địa xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp với một thiết chế 

chuyên trách độc lập, gọi là tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến.  

Ở một số nước khác, hoạt động bảo vệ hiến pháp được thực hiện bởi nhiều thiết 

chế khác nhau, có thể là quốc hội, nguyên thủ quốc gia v.v..  

+Về tính chất: Hoạt động bảo vệ hiến pháp được thực hiện bởi cơ quan mang 

tính chính trị, cơ quan mang tính tư pháp hoặc một cơ quan lưỡng tính (vừa mang tính 

chính trị, vừa mang tính tư pháp). 

Trong cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng cơ quan chính trị, nhiệm vụ bảo vệ hiến 

pháp được giao cho một cơ quan chính trị, do nhân dân bầu ra. Thông thường, người ta 

chọn cơ quan lập hiến để giao nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp.  

Trong cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng cơ quan tư pháp, chức năng bảo vệ hiến 

pháp được giao cho tòa án. Tòa án thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp có thể là một 

tòa án thường nhưng được giao thêm thẩm quyền đặc biệt hoặc là tòa án tối cao. Đại 

diện tiêu biểu cho việc bảo vệ hiến pháp bằng cơ quan tư pháp là Hoa Kỳ. Một số 

nước khác theo mô hình Hoa Kỳ nhưng có biến thể khi chỉ giao quyền này cho riêng 

tòa án tối cao.  

Trong cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng một cơ quan đặc biệt, thẩm quyền bảo vệ 

hiến pháp được trao cho một cơ quan chuyên trách, độc lập - gọi là tòa án hiến pháp. 

Về phương diện tổ chức, tòa án hiến pháp là một cơ quan chính trị nhưng nếu xét về 

trình tự, thủ tục hoạt động và thẩm quyền giải quyết vụ việc thì tòa án hiến pháp là một cơ 

quan tư pháp. Tòa án hiến pháp có vị trí độc lập với ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành 

pháp, tư pháp). Cơ quan đặc biệt này thực hiện chức năng duy nhất là bảo vệ hiến pháp.  

- Phương thức vận hành bảo vệ hiến pháp: 

Phương thức vận hành là hình thức, phương pháp, quy trình, thủ tục thực hiện 

hoạt động bảo vệ hiến pháp của các thiết chế được giao thẩm quyền bảo vệ hiến pháp.  

Nguồn chứa đựng phương thức vận hành của cơ chế bảo vệ hiến pháp có hai loại: 

nguồn thành văn gồm các chế định hiến pháp quy định về bảo hiến và đạo luật mang 

tính hiến pháp trực tiếp điều chỉnh tổ chức và hoạt động bảo hiến như ở các nước châu 

Âu lục địa; nguồn bất thành văn gồm án lệ và các thủ tục do tòa án đặt ra.  

Phương thức vận hành cần xác định rõ: phương pháp, hình thức, quy trình, thủ 

tục thực hiện chức năng của cơ quan bảo vệ hiến pháp; trình tự, thủ tục bắt buộc đối 

với các chủ thể khi tham gia vụ việc liên quan đến hoạt động bảo vệ hiến pháp; mối 

quan hệ giữa thiết chế bảo vệ hiến pháp với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước. 

Các loại thiết chế bảo vệ hiến pháp khác nhau có phương pháp, hình thức, quy 

trình, thủ tục hoạt động khác nhau: 

+ Trong cơ chế bảo vệ hiến pháp thông qua cơ quan tư pháp, tồn tại phổ biến hai 
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dạng phương pháp, đó là: phương pháp khởi tố và phương pháp khước biện. 

Theo phương pháp khởi tố, bất cứ chủ thể nào cho rằng một đạo luật nào đó trái 

với hiến pháp, đều có thể đề nghị tòa án xem xét tính hợp hiến của đạo luật đó. Đạo 

luật được đưa ra xem xét là đối tượng duy nhất và trực tiếp của vụ việc. Nếu tòa án xác 

nhận tính bất hợp hiến của đạo luật bị khởi kiện, tòa án sẽ ra phán quyết đạo luật đó vô 

hiệu và hủy bỏ nó. Quyết định của tòa án là chung thẩm, có hiệu lực đối với mọi chủ 

thể. Phương pháp này thường được tiến hành bởi một tòa án đặc biệt, được lập ra để 

thực hiện chức năng bảo vệ hiến pháp.  

Theo phương pháp khước biện, sự kiểm tra tính hợp hiến của một đạo luật không 

phải là đối tượng trực tiếp và duy nhất của vụ việc, mà chỉ được coi là phần liên quan 

của một vụ việc tổng quát hơn. Một trong các bên tranh tụng có quyền đưa ra khước 

biện bất hợp hiến của đạo luật mà tòa án đem ra áp dụng và yêu cầu tòa án không áp 

dụng đạo luật đó. Nếu xác định đạo luật thực tế là bất hợp hiến thì tòa án sẽ không áp 

dụng nó trong vụ án, mà không có quyền ra phán quyết hủy bỏ đạo luật bất hợp hiến đó. 

Như thế, về mặt hình thức, đạo luật đó vẫn tồn tại và trong một vụ án khác, muốn không 

áp dụng nó, các bên tham gia tranh tụng vẫn phải nêu ra khước biện bất hợp hiến. Với 

phương pháp này, không tồn tại một tòa án đặc biệt như ở phương pháp khởi tố.1 

+ Trong cơ chế bảo vệ hiến pháp thông qua cơ quan mang tính chính trị, các hình 

thức thường được sử dụng như: xem xét báo cáo hoạt động, xem xét tính hợp hiến của 

văn bản quy phạm pháp luật, chất vấn, thành lập ủy ban lâm thời, bỏ phiếu tín nhiệm... 

+ Trong cơ chế bảo vệ hiến pháp thông qua cơ quan vừa mang tính chính trị vừa 

mang tính tư pháp, các phương pháp khước biện, khởi tố hoặc xem xét báo cáo, thành 

lập ủy ban điều tra, bỏ phiếu tín nhiệm... có thể được kết hợp sử dụng tùy thuộc vào 

nội dung cụ thể của hoạt động bảo vệ hiến pháp. 

2. Yêu cầu đối với cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là tổng thể các yếu tố thể chế, thiết chế và phương thức vận hành bảo vệ hiến pháp, có 

quan hệ mật thiết, tương tác lẫn nhau, hình thành một hệ thống thực hiện các hoạt 

động bảo vệ hiến pháp, bảo đảm cho hiến pháp được tôn trọng, ngăn ngừa và xử lý 

mọi hành vi vi phạm hiến pháp.  

Xét một cách tổng quan, cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam phản ánh bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, thể hiện hài 

hòa tính dân tộc và tính thời đại, chứa đựng những giá trị phổ biến của nhà nước pháp 

quyền, đồng thời phù hợp với các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước 

                                                 
1Xem: Lê Đình Chân, Luật Hiến pháp và các định chế chính trị, Sài Gòn, 1970, tr. 124. 
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang các đặc trưng cụ thể sau đây: 

2.1. Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam cần có thiết chế độc lập, chuyên trách với những chức năng, nhiệm vụ 

riêng, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc đặc thù 

Thiết chế bảo vệ hiến pháp là yếu tố trung tâm của cơ chế bảo vệ hiến pháp trong 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để cơ chế này vận hành đạt được 

mục đích bảo vệ hiến pháp, đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, thiết chế bảo vệ hiến pháp phải có vị trí độc lập với các cơ quan khác 

trong bộ máy nhà nước, hoạt động của nó phải mang tính chuyên trách với những chức 

năng, nhiệm vụ riêng.  

Bảo vệ hiến pháp là hoạt động đặc biệt được thể hiện ở mục đích, tính chất, nội 

dung đặc biệt và do vậy đòi hỏi hoạt động đó phải được tiến hành bởi chủ thể đặc biệt. 

Mục đích bảo vệ hiến pháp cao cả và sâu xa hơn so với mục đích bảo vệ pháp luật 

thông thường. Bảo vệ hiến pháp là bảo vệ chủ quyền nhân dân, bảo vệ chế độ chính trị, 

nền tảng pháp lý của nhà nước, bảo vệ những giá trị trường tồn và cao quý nhất trong 

xã hội. Bảo vệ hiến pháp không chỉ là bảo vệ và bảo đảm sự tuân thủ những nguyên 

tắc, quy phạm được thể hiện bằng lời văn của hiến pháp mà còn bảo vệ tinh thần cốt 

lõi của hiến pháp. Để đạt được mục đích đó, nội dung bảo vệ hiến pháp không chỉ bao 

gồm hoạt động mang tính pháp lý đơn thuần mà còn bao gồm hoạt động mang tính 

chính trị. Nội dung của hoạt động bảo vệ hiến pháp được xác định căn cứ chủ yếu vào 

nội dung của Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội 

dung đó quyết định và chi phối phạm vi chức năng, nhiệm vụ của thiết chế bảo vệ hiến 

pháp. Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thiết chế bảo vệ hiến 

pháp phải là một cơ quan chuyên trách được giao chức năng, nhiệm vụ tiến hành các 

nhóm hoạt động sau: 1) Xem xét, phán quyết xử lý văn bản vi hiến; 2) Giải quyết tranh 

chấp và vi phạm hiến pháp liên quan đến tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước; 3) 

Giải thích hiến pháp; 4) Bảo vệ quyền con người, quyền và tự do hiến định của công 

dân; 5) Xem xét tính hợp hiến của hoạt động liên quan đến các quan chức nhà nước 

cao cấp. 

Nếu xét trong phạm vi bộ máy nhà nước, chỉ hai nhóm hoạt động xem xét, phán 

quyết xử lý văn bản vi hiến và giải quyết tranh chấp, vi phạm hiến pháp liên quan đến 

tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước đã đủ để đòi hỏi thiết chế bảo vệ hiến pháp 

cần có vị trí độc lập so với các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư 

pháp. Tính chất đặc thù của các hoạt động bảo vệ hiến pháp (được biểu hiện rõ nhất ở 

các hoạt động như giải thích hiến pháp, bảo vệ quyền con người, quyền và tự do hiến 

định của công dân, hoạt động liên quan đến quan chức nhà nước cao cấp và đảng chính 
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trị) đòi hỏi cơ quan chuyên trách bảo vệ hiến pháp phải vừa mang tính chính trị, vừa 

mang tính tài phán hiến pháp. Nếu thiếu tính chất chính trị, cơ quan bảo vệ hiến pháp 

khó có thể thực hiện hoạt động giải thích hiến pháp, giải quyết các vụ việc liên quan 

đến các quan chức nhà nước cao cấp hoặc đảng chính trị có hành vi vi hiến. Nếu thiếu 

tính chất tài phán hiến pháp, cơ quan bảo vệ hiến pháp không thể phán quyết và xử lý 

văn bản vi hiến, bảo vệ các quyền và tự do hiến định của công dân. 

Tính chất đặc biệt, vị trí độc lập của cơ quan bảo vệ hiến pháp so với các cơ quan 

khác trong bộ máy nhà nước và độc lập so với đảng chính trị trong hệ thống chính trị 

xã hội chủ nghĩa sẽ được xác định bởi chính hiến pháp và bảo đảm bởi những nguyên 

tắc đặc thù. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thiết chế bảo vệ hiến pháp là 

những nguyên tắc chính trị pháp lý, phản ánh những yêu cầu khách quan có tính quy 

luật đối với hoạt động bảo vệ hiến pháp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động bảo vệ 

hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những nguyên tắc 

đó chỉ đạo, chi phối cách thức hình thành, tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp chuyên 

trách, bảo đảm sao cho thiết chế bảo vệ hiến pháp thực hiện đầy đủ các chức năng, 

nhiệm vụ riêng của mình. 

2.2. Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam có thể chế riêng, bao gồm những nguyên tắc chính trị - pháp lý và những quy 

định được ghi trong Hiến pháp và những văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt 

Bảo vệ hiến pháp là loại hoạt động đặc thù và đặc biệt quan trọng trong Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải được chỉ đạo và điều chỉnh bởi một 

hệ thống thể chế bảo vệ hiến pháp riêng. Hệ thống này bao gồm các nguyên tắc, quy 

phạm đồng bộ, thống nhất xác định mục tiêu, định hướng và tạo lập cơ sở pháp lý cho 

việc xây dựng, vận hành cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

Thể chế bảo vệ hiến pháp trước hết là những nguyên tắc hiến định của Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chẳng hạn, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy 

định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Điều này đã xác định nguyên tắc chỉ đạo quan 

trọng hàng đầu đối với cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 đã 

đề ra định hướng mới cho sự phát triển của cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam. Hiến 

pháp cũng xác định các nguyên tắc quan trọng khác chi phối hoạt động bảo vệ hiến 

pháp đó là: nguyên tắc bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nguyên tắc về 

hiệu lực tối cao của Hiến pháp, nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân, nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, nguyên tắc bảo đảm sự 

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước... Các nguyên tắc này không chỉ mang tính pháp 

lý mà còn mang tính chính trị sâu sắc. Chúng vừa phản ánh những yêu cầu pháp lý bảo 
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đảm tính pháp quyền vừa phản ánh yêu cầu về mặt chính trị bảo đảm bản chất giai cấp, 

bản chất dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói cách khác, 

cơ chế bảo vệ hiến pháp tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu của Nhà nước pháp quyền 

nói chung (nguyên tắc bảo đảm hiệu lực tối cao của hiến pháp, nguyên tắc tôn trọng và 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân), đồng thời cũng tuân thủ các nguyên tắc, 

yêu cầu đặc thù của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nguyên tắc 

quyền lực nhà nước thống nhất, nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 

nước). Những nguyên tắc chính trị - pháp lý nêu trên giữ vai trò hết sức quan trọng 

trong thể chế bảo vệ hiến pháp, chúng định hướng mục tiêu hoạt động bảo vệ hiến 

pháp và có giá trị chỉ đạo nội dung và cách thức thể hiện các quy định khác trong hiến 

pháp và những văn bản pháp luật chuyên biệt về bảo vệ hiến pháp. 

Bên cạnh các nguyên tắc chính trị - pháp lý nêu trên, các quy định được ghi trong 

hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt khác là một bộ phận của thể 

chế bảo vệ hiến pháp. Bộ phận này tạo lập cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo vệ hiến 

pháp. Chẳng hạn như hoạt động xem xét và xử lý vi phạm hiến pháp trong hoạt động 

lập pháp chủ yếu dựa trên căn cứ pháp lý là các quy định của hiến pháp chứ không 

phải dựa trên căn cứ là các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và các luật khác... Các 

quy định trong hiến pháp cũng xác định vị trí, tính chất, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan bảo vệ hiến pháp chuyên trách. 

Để điều chỉnh các quan hệ pháp lý phát sinh trong quá trình tiến hành hoạt động 

bảo vệ hiến pháp, đòi hỏi phải có văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt về bảo vệ 

hiến pháp. Văn bản này do Quốc hội ban hành và phải phù hợp với các nguyên tắc và 

quy định trong Hiến pháp. Văn bản này là sự thể chế hóa, cụ thể hóa các nguyên tắc, 

quy định của Hiến pháp đối với cơ chế bảo vệ hiến pháp. Nội dung của các văn bản 

này phải phù hợp với các nguyên tắc của cơ chế bảo vệ hiến pháp và các quy định hiến 

pháp về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo vệ hiến pháp chuyên 

trách. Văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam phải điều chỉnh đầy đủ các nội dung của hoạt động bảo vệ 

hiến pháp; chức năng, thẩm quyền của cơ quan bảo vệ hiến pháp; cách thức thành lập, 

cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo vệ hiến pháp; đối tượng phải chịu sự xem xét tính hợp 

hiến; phương pháp, hình thức, thủ tục tiến hành các hoạt động bảo vệ hiến pháp; 

những biện pháp pháp lý mà cơ quan bảo vệ hiến pháp có thể áp dụng đối với những 

đối tượng gây ra hành vi vi hiến... Ngoài ra, cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và vận hành trên cơ sở pháp lý là 

những quy định, quy tắc nội bộ của cơ quan bảo vệ hiến pháp. 

Khác với cơ chế bảo vệ hiến pháp ở các Nhà nước pháp quyền theo truyền thống 

pháp luật Anh - Mỹ, cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 



250 

nghĩa Việt Nam có thể chế bảo vệ hiến pháp chủ yếu tồn tại dưới dạng các văn bản 

quy phạm pháp luật, không tồn tại dưới dạng các án lệ hoặc tập quán. Thể chế bảo vệ 

hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một bộ phận của 

hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây là hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, chủ yếu tồn 

tại dưới dạng thành văn. Hệ thống thể chế bảo vệ hiến pháp bao gồm những nguyên 

tắc, quy định tồn tại trong những văn bản nhất định, bảo đảm tính công khai, minh 

bạch, rõ ràng, được xây dựng theo quy trình pháp lý nhất định, tuân thủ các nguyên tắc 

của hoạt động xây dựng pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2.3. Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam có phương thức tổ chức và hoạt động phù hợp với vị trí, tính chất, chức 

năng, nhiệm vụ và phạm vi thẩm quyền của cơ quan bảo vệ hiến pháp theo quy định 

của Hiến pháp và pháp luật 

Để tiến hành các hoạt động bảo vệ hiến pháp, đặc biệt là hoạt động phán quyết và 

xử lý mọi hành vi vi phạm hiến pháp, cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa phải tổ chức và hoạt động theo phương thức riêng, khác với 

phương thức của các hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp. Phương thức hoạt động 

của Quốc hội chủ yếu mang tính chính trị; phương thức hoạt động hành pháp của 

Chính phủ vừa mang tính chính trị vừa mang tính hành chính; phương thức xét xử của 

tòa án có đặc thù là tố tụng tư pháp và cá thể hóa chủ thể của các hành vi vi phạm pháp 

luật. Phương thức tiến hành hoạt động bảo vệ hiến pháp là phương thức đặc biệt nhằm 

đạt được mục đích bảo vệ hiến pháp, thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của cơ chế 

bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phương 

thức đó cũng phải phù hợp với vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi thẩm 

quyền của cơ quan bảo vệ hiến pháp. Cơ quan bảo vệ hiến pháp chuyên trách, độc lập, 

vừa mang tính chính trị vừa mang tính tài phán hiến pháp, vì vậy, phương thức hoạt 

động của nó phải khác hoàn toàn so với phương thức bảo vệ hiến pháp thông qua cơ 

quan mang tính chính trị như Quốc hội và cũng khác so với phương thức tố tụng tư 

pháp ở các tòa án thường. Phương thức bảo vệ hiến pháp thông qua cơ quan chính trị 

chủ yếu mang tính tư vấn, khuyến nghị, rất ít những chế tài pháp lý mạnh và triệt để, 

không phù hợp để tài phán hành vi vi hiến. Phương thức tố tụng tư pháp ở các tòa án 

thường có thể dẫn đến những quyết định, bản án tuyên bố áp dụng chế tài nghiêm khắc 

nhất nhưng chúng mang tính cá thể hóa trách nhiệm pháp lý. Những phương thức như 

vậy không phù hợp với mục đích, tính chất, nội dung bảo vệ hiến pháp. Hơn nữa, chủ 

thể của những hành vi vi phạm hiến pháp chủ yếu là chủ thể mang tính công quyền, 

chế tài trách nhiệm có thể áp dụng đối với những chủ thể đó là trách nhiệm chính trị 

pháp lý, do đó hoạt động bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam phải được tiến hành theo phương thức đặc thù. 
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Ngoài ra, phương thức bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam còn phải phù hợp với truyền thống và trình độ văn hóa pháp lý ở Việt 

Nam để bảo đảm tính khả thi và thiết thực của phương thức đó.  

Phương thức vận hành của cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện cụ thể thông qua các hình thức, phương 

pháp, quy trình, thủ tục tiến hành các hoạt động bảo vệ hiến pháp. 

Đối với hoạt động phán quyết và xử lý văn bản vi hiến, phù hợp với tính chất tài 

phán hiến pháp và phạm vi thẩm quyền của cơ quan bảo vệ hiến pháp, phương thức 

bảo vệ hiến pháp được tiến hành thông qua phương pháp khởi tố đặc biệt chứ không 

thông qua phương pháp khước biện. Theo đó, chỉ những chủ thể nhất định theo quy 

định của pháp luật mới có quyền đề nghị cơ quan bảo vệ hiến pháp xem xét tính hợp 

hiến của văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật được đưa ra xem 

xét là đối tượng duy nhất và trực tiếp của vụ việc. Nếu cơ quan bảo vệ hiến pháp xác 

nhận tính bất hợp hiến của văn bản bị khởi kiện, cơ quan đó sẽ ra phán quyết văn bản 

đó vô hiệu (nhưng tùy vào hiệu lực pháp lý của từng loại văn bản mà cơ quan bảo vệ 

hiến pháp có áp dụng chế tài hủy bỏ văn bản đó hay không). Quyết định của cơ quan 

bảo vệ hiến pháp là chung thẩm, có hiệu lực đối với mọi chủ thể.  

Hoạt động xem xét tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan 

bảo vệ hiến pháp chuyên trách tiến hành có hai loại giám sát trừu tượng và giám sát cụ 

thể và được thực hiện sau khi văn bản có hiệu lực pháp luật.  

Về hiệu lực phán quyết của cơ quan bảo vệ hiến pháp: Đối với những vi hiến của 

các quan chức nhà nước cao cấp, phán quyết của cơ quan bảo vệ hiến pháp có hiệu lực 

bắt buộc đối với chủ thể vi phạm. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật vi hiến, 

phán quyết của cơ quan bảo vệ hiến pháp có hiệu lực bắt buộc chung đối với tất cả mọi 

người và không hồi tố.  

Các phương pháp, hình thức, biện pháp... được tiến hành theo quy trình, thủ tục 

được pháp luật quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, 

kịp thời và hiệu quả của hoạt động bảo vệ hiến pháp. 

2.4. Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam tuân thủ nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, 

phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập 

pháp, hành pháp, tư pháp 

Đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một trong những đặc 

trưng riêng của nó là theo nguyên tắc thống nhất quyền lực. Cơ chế bảo vệ hiến pháp 

trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một bộ phận trong cơ chế tổ 

chức và thực hiện quyền lực nhà nước và là bộ phận quan trọng để bảo đảm tính thống 
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nhất của quyền lực nhà nước. Thông qua các hoạt động giải quyết tranh chấp và vi 

phạm hiến pháp liên quan đến việc thực hiện quyền lực nhà nước, xử lý những sai lầm, 

lệnh lạc, đe dọa thể chế chính trị, đe dọa chủ quyền quốc gia, cơ chế bảo vệ hiến pháp 

góp phần hết sức to lớn bảo đảm cơ chế thống nhất quyền lực. Bên cạnh đó, hoạt động 

giải thích hiến pháp, trong đó có giải thích chính thức về bản chất của quyền lực nhà 

nước và phương thức tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, cơ chế bảo vệ hiến pháp 

cũng tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà 

nước thống nhất.  

Tổ chức và vận hành của cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam theo nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất nhưng có sự 

phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền 

lực nhà nước. Bản thân cơ quan bảo vệ hiến pháp được nhân dân ủy thác đảm nhiệm 

chuyên trách chức năng bảo vệ hiến pháp. Cũng như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án 

nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan bảo vệ hiến pháp tham gia 

thực hiện quyền lực nhà nước theo sự phân công của nhân dân được thể hiện trong các 

quy định của hiến pháp. Bên cạnh sự kiểm soát giữa Quốc hội, Chính phủ, Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam có cơ quan bảo vệ hiến pháp chuyên trách thực hiện kiểm soát các 

cơ quan nói trên. Cơ chế bảo vệ hiến pháp là cơ chế hữu hiệu để kiểm soát các cơ quan 

nhà nước thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhưng mục tiêu cuối cùng của 

nó không phải là nhằm gây xung đột, khó khăn cho hoạt động lập pháp, hành pháp và 

tư pháp. Cơ chế bảo vệ hiến pháp có tác dụng ngăn ngừa sự lạm quyền hoặc không 

thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân công cho các cơ quan nhà 

nước. Nếu xảy ra sự lạm quyền hoặc không thực hiện đầy đủ thẩm quyền theo quy 

định của Hiến pháp, cơ quan bảo vệ hiến pháp có quyền phán quyết, xác định trách 

nhiệm hiến pháp và áp dụng các biện pháp chế tài nhất định. Như vậy, cơ chế bảo vệ 

hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm tính hợp 

hiến của các hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp, bảo đảm các cơ quan nhà nước 

thực hiện đúng và đủ nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công.  

Sự phối hợp giữa cơ quan bảo vệ hiến pháp và các cơ quan khác trong bộ máy 

nhà nước thể hiện ở chỗ: Các cơ quan như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể tham gia vào hoạt động bảo vệ hiến pháp 

thông qua việc đề xuất yêu cầu xem xét tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật, 

đề xuất yêu cầu giải quyết và xử lý hành vi vi hiến của quan chức nhà nước cao cấp... 

Cơ quan bảo vệ hiến pháp chuyên trách độc lập nhưng không đối lập với các cơ quan 

chuyên trách thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cơ quan bảo vệ 

hiến pháp có phối hợp cùng các cơ quan này thực hiện quyền lực nhà nước và bảo đảm 
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quyền lực nhà nước thống nhất. Chẳng hạn, một số hoạt động của cơ quan bảo vệ hiến 

pháp như xem xét tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật, giải thích hiến 

pháp... có tác dụng hỗ trợ giúp cho cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp thực hiện tốt 

hơn chức năng của mình. 

2.5 Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam có sự lãnh đạo hợp hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản 

chính trị pháp lý quan trọng nhất của quốc gia, thể hiện chủ quyền nhân dân, ý chí và 

nguyện vọng của tất cả các tầng lớp nhân dân. Ý chí và nguyện vọng đó phù hợp với tôn 

chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, cũng như các bộ phận khác của hệ 

thống chính trị ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tôn trọng và đề cao Hiến 

pháp, các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp. Đảng Cộng sản Việt 

Nam lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng đó là sự lãnh 

đạo phù hợp với Hiến pháp, phù hợp với lý tưởng và mục tiêu mà toàn thể nhân dân lựa 

chọn. Là một bộ phận trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ chế 

bảo vệ hiến pháp chịu sự lãnh đạo hợp hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cơ chế bảo vệ hiến pháp trong 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện trước hết ở việc các văn kiện, nghị 

quyết của Đảng đề ra những quan điểm chỉ đạo đối với hoạt động bảo vệ hiến pháp và 

xây dựng, hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam. Chẳng hạn, Nghị quyết số 

48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 

Nam yêu cầu: “Xác định cơ chế bảo vệ hiến pháp, định rõ cơ chế, cách thức bảo đảm 

tính tối cao của Hiến pháp”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X viết: “Xác 

định cơ chế bảo vệ hiến pháp, định rõ cơ chế, cách thức bảo đảm tính tối cao của Hiến 

pháp và luật”, nghiên cứu “xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp 

hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền”;1 “xây 

dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành 

pháp và tư pháp”.1 Những quan điểm nêu trên có giá trị định hướng, chỉ đạo một cách 

toàn diện đối với sự phát triển của các yếu tố thể chế bảo vệ hiến pháp, thiết chế bảo 

vệ hiến pháp, phương thức vận hành của cơ chế bảo vệ hiến pháp, bảo đảm cho cơ chế 

bảo vệ hiến pháp vận hành có hiệu quả, phù hợp với các đặc trưng của nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa.  

Cụ thể hơn, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quá trình thể chế hóa cương lĩnh, 

                                                 
1 Đảng Cộng sản Việt Nam,Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2006, tr. 126. 
2 Đảng Cộng sản Việt Nam,Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2006, tr. 127. 
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đường lối của mình thành Hiến pháp và pháp luật. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam 

lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật nói chung và xây dựng cơ sở pháp lý cho cơ chế 

bảo vệ hiến pháp nói riêng. Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ bảo đảm những nguyên 

tắc, quy phạm về bảo vệ hiến pháp thể hiện một cách đầy đủ và đúng đắn những quan 

điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động bảo vệ hiến pháp mà còn bảo 

đảm rằng những nguyên tắc, quy phạm đó thể hiện một cách trung thực và toàn diện ý 

chí và nguyện vọng của nhân dân. Thông qua sự tham gia của nhân dân vào quá trình 

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ hiến pháp, ý chí và nguyện vọng 

của nhân dân được thể hiện và được tôn trọng trong cơ chế bảo vệ hiến pháp. Ở đây, 

Đảng Cộng sản Việt Nam cần thể hiện vai trò lãnh đạo đối với các cơ quan xây dựng 

pháp luật sao cho các hoạt động tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tập hợp ý kiến nhân dân, 

phản hồi và chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ hiến pháp trên cơ sở tiếp thu 

ý kiến nhân dân... được tiến hành một cách công khai, minh bạch và thực sự dân chủ.  

Đảng lãnh đạo đối với cơ chế bảo vệ hiến pháp có thể thông qua việc giới thiệu 

đảng viên thực sự tiêu biểu, đáp ứng đủ những tiêu chí của thành viên cơ quan bảo vệ 

hiến pháp tham gia vào cơ quan này.  

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cơ chế bảo vệ hiến pháp nói 

riêng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung còn thể hiện ở việc bản 

thân đảng viên và các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực, chủ động tham 

gia vào việc giáo dục ý thức tôn trọng và bảo vệ hiến pháp, gương mẫu, tự giác tôn 

trọng Hiến pháp, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật./. 
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ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC TƯƠNG XỨNG TRONG 

HẠN CHẾ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 

        ThS. Đậu Công Hiệp 

        ThS. Nguyễn Mai Thuyên 

        ThS. Nguyễn Thị Hồng Thúy 

                   Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua các tình trạng khẩn cấp phát 

sinh từ chiến tranh, tấn công khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc các thảm họa khác. 

Các tình trạng đó là những thách thức đòi hỏi nhà nước một mặt phải có biện pháp 

ứng phó hiệu quả, mặt khác vẫn phải duy trì và bảo đảm việc thực hiện các quyền con 

người trong khuôn khổ pháp quyền. Bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận về 

nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền con người trong các tình trạng khẩn cấp, 

đánh giá thực trạng thực thi nguyên tắc tại các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam trong 

bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số kiến 

nghị về việc thực hiện nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền con người trong 

tình trạng khẩn cấp ở các quốc gia và Việt Nam. 

Dẫn nhập 

Tình trạng khẩn cấp là một trạng thái xã hội của đất nước khi rơi vào các tình 

huống dịch bệnh, thiên tai, nguy cơ chiến tranh, xâm lược, các khủng hoảng, thảm 

họa…mà với lý do đó, nhà nước có thể can thiệp một cách sâu sắc vào đời sống cá 

nhân và xã hội. Xu hướng chủ đạo các nhà nước thường xử trí trong tình trạng khẩn 

cấp là hạn chế quyền con người ở một mức độ lớn hơn bình thường. Điều 1 Pháp lệnh 

tình trạng khẩn cấp năm 2000 của Việt Nam quy định tình trạng khẩn cấp là: “Khi 

trong cả nước hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người 

gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tài 

sản của nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân hoặc có tình 

hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”. Thường 

trong những tình huống như vậy, biện pháp mà các quốc gia sử dụng để đối phó với 

tình hình, khôi phục và duy trì trật tự chung là hạn chế quyền con người và tập trung 

quyền lực vào cơ quan hành pháp. Ở Việt Nam, vấn đề hạn chế quyền con người 

thường được nhắc tới gắn liền với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013. Quy định 

này cho chúng ta một góc nhìn mới về quyền con người với nhiều sự tập trung dành 

cho cụm từ “hạn chế theo quy định của luật”, với nhiều hy vọng rằng, từ đây, sự tùy 
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tiện trong việc giới hạn quyền sẽ không còn nữa.1 Tuy nhiên, nguyên nhân và mầm 

mống của sự tùy tiện theo chúng tôi, không bắt nguồn từ hình thức của văn bản2 mà là 

từ ý thức của người viết ra và thực thi nó. Vì thế, hi vọng ngăn chặn sự tùy tiện trong 

việc hạn chế quyền con người chỉ từ cụm từ “theo quy định của luật” dường như vô 

vọng. Chúng tôi dành nhiều sự chú ý hơn cho đoạn sau của khoản 2 Điều 14: “Trong 

trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”. Cụ thể hơn, điều chúng tôi quan tâm ở đây là 

các chữ “cần thiết” và “vì lý do”. Hiến pháp năm 2013 dường như đã để mở ra một 

nguy cơ của sự tùy tiện khi không làm rõ thế nào là “cần thiết” và “vì lý do” hay nói 

cách khác là trong trường hợp nào thì cơ quan nhà nước có thể viện dẫn những yếu tố 

khách quan thuộc về quốc phòng, an ninh quốc gia.v.v. để làm “lý do” cho việc hạn 

chế quyền. Và nếu cứ theo đà của quy định đó thì bất kể là hình thức văn bản có là 

“luật” hay “pháp luật” thì một lý do an ninh, quốc phòng… vẫn có thể được viện dẫn 

một cách tùy tiện để hạn chế quyền con người. Vì vậy, chúng ta vẫn cần phải tìm một 

cách giải quyết căn cơ, đi thẳng vào nội dung của hành vi giới hạn quyền để xem hành 

vi đó có đúng đắn hay không. Chỉ có như vậy mới chống được sự tùy tiện trong việc 

giới hạn quyền con người. Một công cụ hữu hiệu để làm điều này chính là áp dụng 

nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền. 

1. Về nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền con người 

Xét về mặt lịch sử, nguyên tắc tương xứng có nền tảng từ những tư tưởng sơ khai 

nhất về pháp quyền, gắn với những nhà tư tưởng lớn như Aristotle, Cicero, Justinian, 

Augustino, Thomas d’Aquyno.v.v.3 Tuy nhiên, đáng nói nhất, nguyên tắc này được 

hình thành từ luật hành chính Đức và lan rộng khắp hệ thống các nước theo truyền 

thống dân luật. Trong khi đó, triết lý của việc đánh giá tính đúng đắn trong giới hạn 

quyền của hệ thống thông luật lại dựa trên thuyết cân bằng, một thuyết bị các học giả 

Châu Âu lục địa đánh giá là “mơ hồ, tổng quát và phi cấu trúc”.4 Trong bài viết này, 

chúng tôi hướng tới việc làm rõ một số khía cạnh quan trọng xung quanh nguyên tắc 

tương xứng nhằm tạo cơ sở cho việc áp dụng nó trong tương lai.  

                                                 
1 Ví dụ: Nguyễn Thanh Tuấn, Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/ctv/news/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=11 
2 Xung quanh vấn đề hình thức pháp lý của văn bản có nội dung giới hạn quyền vẫn có nhiều ý kiến 

khác nhau. Có ý kiến cho rằng đó chỉ là “đạo luật (luật hoặc bộ luật) do Quốc hội ban hành”, xem: 

Lưu Đức Quang, Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2016, tr. 74. Hay có những ý kiến khác cho rằng quyền con người có thể bị hạn chế bởi luật 

và các văn bản ủy quyền lập pháp và quyền con người có thể bị hạn chế bởi pháp luật. Xem thêm: 

http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-khoa-hoc.aspx?ItemID=129 
3 Eric Engle, The history of the general priciple of proportionality: an overview, Dartmouth Law 

Journal, Vol. X.:1, tr. 2 - 4. 
4 Moshe Cohen-Eliya, Iddo Porat, “American balancing and German proportionality: The historical 

origins”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 8, Issue 2, 2010, tr. 274. 
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Khía cạnh thứ nhất, lý do của sự “tương xứng”. 

Tương xứng là một lẽ rất gần với công bằng, một ước muốn ngàn đời của con 

người. Trong Bộ luật Hammurabi, Điều 196, 197; trong Sách “Phúc âm theo thánh 

Mát-thêu” chương 5, câu 38 đều nhắc đến nguyên tắc ‘báo trả’ nổi tiếng (lex talionis): 

“mắt đền mắt, răng đền răng” với tư cách như một tiêu chuẩn của công lý thời kỳ cổ 

đại1. Hay thuyết công lý phân phối (distributive justice) bắt nguồn từ Aristotle với tư 

tưởng công lý với nhiều mức độ khác nhau, dành cho những người xứng đáng với từng 

mức độ đó. Ông rất đề cao lẽ công bằng (équyté) và coi nó cao hơn cả luật2. Nói 

chung, trong nền tảng tư tưởng phương Tây, tương xứng là một lẽ đúng đắn đương 

nhiên bởi nó phản ánh một cách rõ nét nhất lý trí và năng lực xét đoán của con người. 

Cội nguồn của tư tưởng đó là chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa cá nhân, với nền tảng coi 

con người là một sinh thể độc lập, phải “tìm kiếm cái thiện và hạnh phúc của cá nhân”, 

phải “tự thấy mình là đầy đủ” và công lý được đánh giá “theo giá trị mỗi người”.3 Hiện 

tại, nguyên tắc tương xứng là một cơ sở để lý giải sự can thiệp theo hướng trừng phạt 

của nhà nước bởi “để có được công bằng, sự trừng phạt của nhà nước phải được làm 

theo một cách tương xứng và ngang bằng với mọi công dân.”4 

Ngay trong tư tưởng Á Đông mà Việt Nam là một bộ phận, những tư tưởng mang 

tính chất tương xứng cũng khá thịnh hành. Trong Kinh dịch, phần Hệ Từ hạ, tiết 7, 

Khổng Tử nói đến ba trường hợp gây họa lớn đó là: (1) Đức bạc nhi vị tôn, tức là đạo 

đức kém mà địa vị cao; (2) Trí tiểu nhi vi đại, tức là trí tuệ nhỏ mà làm việc lớn; (3) 

Lực tiểu nhi nhiệm trọng, tức là năng lực yếu mà trách nhiệm nặng nề5. Như vậy, ở 

đây Khổng Tử đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc các yếu tố như đạo đức, địa vị; 

trí tuệ, việc làm; năng lực, trách nhiệm; phải tương xứng nhau nếu không muốn gây tai 

họa. Ngay cả ở Việt Nam, nền văn hóa lâu đời cũng ghi dấu tích của tư tưởng công 

bằng, tương xứng với những câu thành ngữ: “có đi có lại mới toại lòng nhau”, “bánh ú 

đi, bánh dì lại”, “ăn chân sau cho nhau chân trước”, “ông mất chân giò bà thò chai 

rượu”, “ông ăn chả bà ăn nem”.v.v. Ngay từ trong ứng xử, quan hệ xã hội; văn hóa 

Việt Nam đã luôn đề cao tính tương xứng, cân bằng. Vì vậy, nói một cách tổng quát, 

tương xứng không chỉ là một nguyên tắc pháp lý mà nó còn có màu sắc của một luật tự 

nhiên, mang tính phổ quát. 

Hành xử theo nguyên tắc tương xứng, do đó, là hợp lý tính, hợp quy luật. Việc 

                                                 
1Xem thêm: Nguyễn Anh Tuấn, Khảo lược Bộ luật Hammurabi của nhà nước Lưỡng Hà cổ đại, Nxb. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008. 
2Xem: Cao Huy Thuần, Thượng đế, thiên nhiên, người, tôi và ta, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, 

tr. 37. 
3Alain Laurent, Lịch sử cá nhân luận, Phan Ngọc dịch, Nxb. Thế giới, 2001, tr. 25. 
4Youngjae Lee, “Why proportionality matters”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 160: 

1835, 2012, tr. 1838. 
5Nguyễn Hiền Lê, Kinh dịch – Đạo của người quân tử, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016. 
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pháp luật thừa nhận và áp dụng nguyên tắc tương xứng cũng là đúng lẽ thường tình. 

Do vậy, nó tương thích với mọi nền tảng văn hóa và có thể sẵn sáng áp dụng ở tất cả 

mọi xã hội, trong đó có cả Việt Nam. Thực sự chúng ta đã áp dụng nguyên tắc này rồi, 

trong văn hóa và kể cả pháp luật nữa. Những dấu ấn trong luật dân sự với sự thừa nhận 

lẽ công bằng (Điều 6 Bộ luật Dân sự  năm 2015) hay trong luật hình sự với quy định về 

phòng vệ chính đáng trong giới hạn (Điều 22 Bộ luật Hình sự năm 2017) là minh chứng 

cho ta thấy dấu vết của nguyên tắc tương xứng ở một số ngành luật. Vì vậy, việc ngành 

luật hiến pháp chấp nhận và áp dụng nguyên tắc này là điều hoàn toàn có thể lý giải. 

Khía cạnh thứ hai, nội dung của sự “tương xứng”? 

Tương xứng vẫn là một khái niệm khá mơ hồ nếu muốn được áp dụng trực tiếp 

dù lý luận của nó hết sức hấp dẫn. Vì vậy, việc cụ thể hóa phép thử tương xứng là cần 

thiết và sẽ tiện dụng hơn cho các tổ chức, cá nhân muốn cân nhắc xem hành vi của 

mình có là tương xứng hay không. Cụ thể, để phân tích và đánh giá tính cân xứng có 

bốn công đoạn1, bao hàm những yếu tố sau:2 (1) Chính đáng, (2) Phù hợp, (3) Cần 

thiết, (4) Cân bằng.  

Đầu tiên là về yếu tố chính đáng. 

Chính đáng ở đây nhằm hướng tới sự giải thích về mục đích của việc hạn chế 

quyền có chính đáng hay không. Các lý lẽ thường được đưa ra để biện minh cho tính 

chính đáng của việc hạn chế quyền đó là: sự tồn tại của nền dân chủ, an ninh quốc gia, 

trật tự công, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ trẻ em, sức khỏe cộng đồng, khoan dung, 

nhân văn, các nguyên tắc pháp quyền.3 Các lý do trên có thể được trình bày một cách 

rõ ràng hoặc được suy diễn từ các nguyên tắc hiến pháp. Nhìn chung thì hầu hết các 

hành vi của nhà nước đều trải qua được bước này4 bởi nó chỉ đơn thuần nhìn nhận về ý 

định của nhà nước có nằm ngoài những mục tiêu chính đáng của pháp luật hay không 

mà thôi. Thông thường các cơ quan nhà nước phải tuyên bố rõ về mục đích hay ý định 

của mình và hiếm khi mục đích hay ý định đó đi ngược lại những lý lẽ cơ bản của việc 

hạn chế quyền. 

Hai là về sự phù hợp. 

                                                 
1 Ngoài ra còn có phương pháp xem xét tính đúng đắn của việc hạn chế quyền thông qua nguyên tắc 

tương xứng nhưng chỉ với ba công đoạn: 

- Phù hợp 

- Cần thiết 

- Tương xứng 

Xem thêm: http://www.academia.edu/21038017/Stages_of_the_Principle_of_Proportionality, trang 4. 
2 http://www.academia.edu/21038017/Stages_of_the_Principle_of_Proportionality 
3 Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge University 

Press, 2012, tr. 102. 
4 Jeremy Brown, The doctrine of proportionality: a comparative analysis of the proportionality 

principle applied to free speech cases in Canada, South Africa and the European Convention on 

human right and freedom, Master of Laws Thesis, Central European University, 2012. 
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Yêu cầu về sự phù hợp đặt ra giữa phương tiện hạn chế quyền và mục đích hạn 

chế quyền. Cụ thể, mối liên hệ giữa chúng phải có lý. Nếu không thấy được sự phù 

hợp giữa việc hạn chế quyền và mục đích của việc đó thì việc hạn chế quyền là sai trái. 

Trong vụ án Unions New South Wales kiện thành phố New South Wales,1 Đạo luật về 

gây quỹ bầu cử 1981 đã bị tòa án đem ra xem xét. Đạo luật này đã hạn chế quyền gây 

quỹ bầu cử của những người không phải là ứng cử viên vì mục đích chống tham 

nhũng. Tòa án cho rằng không có sự liên hệ giữa việc hạn chế quyền gây quỹ bầu cử 

với mục đích chống tham nhũng trong trường hợp người gây quỹ và ứng cử viên có 

mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 

Ba là về tính cần thiết 

Tính cần thiết thể hiện ở chỗ không có biện pháp nào tối ưu hơn có thể lựa chọn 

trong trường hợp này. Tức là đối với một hành vi hạn chế quyền, đó phải là sự lựa 

chọn thiết yếu nhất trong số tất cả mọi sự lựa chọn. Một ví dụ khá đơn giản là khi ở 

Đức có quy định cấm bán một loại kẹo dễ bị nhầm lẫn với một loại kẹo khác đã có 

trước, tòa án đã kết luận điều này là không cần thiết vì có thể dùng các biện pháp khác 

như bắt buộc dán nhãn cảnh báo.2 

Cuối cùng là về sự cân bằng. Cân bằng là trạng thái cần thiết giữa lợi ích thu 

được và thiệt hại từ việc hạn chế quyền. Chẳng hạn, trong luật quốc tế về xung đột vũ 

trang, tất cả các hành vi tấn công được dự đoán là sẽ gây ra thương vong cho thường 

dân vượt quá mức đạt được lợi thế quân sự cụ thể và trực tiếp.3 

Nói chung, sự tương xứng thể hiện qua nhiều yếu tố, trong đó chỉ cần không đạt 

một trong số đó thì một hành vi có thể coi là không tương xứng. Khi đặt ra các quy 

định hạn chế quyền, các nhà nước phải dựa trên nguyên tắc tương xứng để việc hạn 

chế quyền không trái với bản chất các quyền bị hạn chế. Điều này có nghĩa là mọi sự 

hạn chế quyền đều phải thật sự cần thiết để đạt được một mục tiêu hợp pháp, chính 

đáng; biện pháp áp dụng chỉ để thực hiện mục tiêu hợp pháp, chính đáng đó; các biện 

pháp hạn chế không được nghiêm khắc hơn mức độ cần thiết để đạt được mục đích của 

việc giới hạn quyền.4 

Khía cạnh thứ ba, sự “tương xứng” cần cho ai? 

Vì tính phổ quát và rất gần với luật tự nhiên, nguyên tắc tương xứng cũng có một 

sự thu hút tương đối rộng khi rất nhiều chủ thể trong xã hội cần tới nó mà trước hết là 

                                                 
1Xem thêm tại: https://www.federationpress.com.au/pdf/Unions%20NSW%20v%20New% 

20South%20Wales%20[2013]%20HCA%2058_Chapter%2029.pdf 
2 Bùi Tiến Đạt, “Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: Cần nhưng chưa đủ”, Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp, số 10/2015. 
3 http://www.jus.uio.no/smr/english/research/phd-nchr/military-necessity/ 
4 Nguyễn Văn Quân, “Tiêu chí hạn chế quyền con người vì lý do trật tự công cộng trong pháp luật một 

số nước”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 14 (390), tháng 7/2019. 

https://www.federationpress.com.au/pdf/Unions%20NSW%20v%20New%25
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các cơ quan lập pháp. Cơ quan lập pháp mà chúng tôi muốn nói đến ở đây bao hàm cả 

các cơ quan được ủy quyền lập pháp lẫn các cơ quan mang tính chất lập pháp ở địa 

phương; đại khái là những người có thẩm quyền đặt ra quy định tạo nên quyền và 

nghĩa vụ cho người dân. Họ cần hiểu các quy định do mình làm ra có khả năng vi 

phạm nguyên tắc cân xứng hay không và qua đó xác định nên hay không nên đặt ra 

quy định như vậy. Ở khuôn khổ Hiệp ước Lisbon có một nghị định thư yêu cầu các 

quốc gia khi soạn thảo một đạo luật lập pháp phải tham khảo đến tính tương xứng.1 

Đây là một bằng cớ cho thấy nguyên tắc này có ý nghĩa thế nào trong hoạt động lập 

pháp ở các quốc gia châu Âu lục địa. 

Tiếp theo, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần nắm rõ nguyên tắc này bởi 

hành vi của họ cũng hàm chứa nhiều yếu tố hạn chế quyền con người. Không phải 

ngẫu nhiên mà nguyên tắc này lại xuất phát từ luật hành chính bởi các hành vi hành 

chính, quyết định hành chính là nơi chứa đựng nguy cơ xâm phạm quyền con người 

nhiều nhất. Một cách nguyên thủy, học giả Fritz Fleiner đã nói: “cảnh sát không nên 

bắn một con vẹt bằng những khẩu thần công”.2 Vậy xuất phát từ mỗi hành vi đơn lẻ 

của một người thực thi pháp luật, nguyên tắc tương xứng đều cần phải được tuân thủ 

một cách chặt chẽ. 

Một lẽ tất nhiên, tòa án phải nắm rõ nguyên tắc này. Trong nhiều vụ án ở các 

nước trên thế giới, tòa án đã vận dụng phương pháp phân tích cân xứng để xem xét 

tính đúng đắn của một đạo luật hay một quyết định có nội dung hạn chế quyền. Ở một 

góc độ nào đó, nguyên tắc tương xứng được coi như một công cụ để tòa án xem xét 

tính hợp hiến của một đạo luật. Tác giả Benedikt Pirker đã dành cả một cuốn sách để 

chứng minh điều này với ý tưởng lớn rằng các tòa án phải có một chiến lược để sử 

dụng phương pháp phân tích tương xứng một cách đầy đủ nhất để thực hiện quyền lực 

bảo vệ công lý của mình.3 Ở Việt Nam, trong bối cảnh tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công 

lý, sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta bỏ qua một công cụ hữu hiệu để tòa án thực thi 

nhiệm vụ này một cách tốt hơn. 

Cuối cùng, chính mỗi cá nhân trong xã hội cần nắm được nguyên tắc tương xứng 

này. Không phải ngẫu nhiên mà nguyên tắc tương xứng được coi như một sự bảo đảm 

pháp lý chống lại sự tùy tiện của quyền lập pháp và hành pháp và đồng thời được coi 

như một thứ “luật thường thức” (rule of common sense).4 Dĩ nhiên mọi cá nhân không 

                                                 
1Xem thêm: http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/protocols-annexed-to-the-

treaties/657-protocol-on-the-application-of-the-principles-of-subsidiarity-and-proportionality.html 
2 Fleiner, Fritz. 1928. Institutionen Des Deutschen Verwaltungsrechts. Tübingen: Mohr, tr. 404. 
3 Benedikt Pirker, Proportionality analysis and models of judicial review, Europa Law Publishing, 

Groningen, 2013. 
4Xem thêm tại: http://lewebpedagogique.com/jmthouvenin/european-governance-2-program/european-

governance-2-the-principle-of-proportionality/ 
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cần biết một cách tường tận về nguyên tắc này như một luật gia mà quan trọng là họ 

phải có được quan điểm tương xứng từ trong tiềm thức của mình. Điều đó không chỉ 

cần thiết trong việc con người tự điều chỉnh hành vi của mình mà còn cần ở chỗ chúng 

ta có nhận ra được quyền của mình đang bị hạn chế một cách bất tương xứng hay 

không. Sự lan tỏa của tư duy tương xứng trong pháp luật sẽ dễ dàng bắt gặp với một 

thứ luật tự nhiên hằng hữu trong tư tưởng con người ở bất cứ một xã hội nào. 

2. Áp dụng nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền con người trong 

tình trạng khẩn cấp 

Nguyên tắc tương xứng tạo nên một nguyên tắc chung cho pháp luật quốc tế và 

bao hàm các yếu tố về mức độ nghiêm trọng, thời gian và phạm vi.1 Cụ thể, Điều 4 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị có quy định: “Trong thời gian có tình 

trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống còn của quốc gia và đã được chính thức công 

bố, các quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp hạn chế các quyền nêu ra 

trong Công ước này, trong chừng mực do nhu cầu khẩn cấp của tình hình, với điều 

kiện những biện pháp này không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia đó xuất 

phát từ luật pháp quốc tế và không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng 

tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội”. Còn Điều 15 Công 

ước châu Âu về nhân quyền cho phép các quốc gia ký kết Công ước miễn thi hành một 

số quyền được đảm bảo bởi Công ước trong thời gian "chiến tranh hoặc tình trạng 

khẩn cấp công cộng khác đe dọa cuộc sống của dân tộc". Các miễn trừ được phép theo 

Điều 15 phải đáp ứng ba điều kiện quan trọng: (1) Phải là tình trạng khẩn cấp công 

cộng đe dọa cuộc sống dân tộc; (2) Mọi biện pháp để đáp ứng (tình hình) phải do "đòi 

hỏi nghiêm ngặt của các nhu cầu cấp bách của tình hình"; và (3) Những biện pháp để 

đáp ứng với tình hình, phải phù hợp với một nghĩa vụ khác của quốc gia theo luật quốc 

tế. Tóm lại, hai điều khoản trên đòi hỏi hai vấn đề: (1) Tình trạng khẩn cấp phải đe dọa 

sự sống còn của quốc gia trên thực tế; và (2) Những biện pháp được thực hiện trong 

tình trạng khẩn cấp đó là xuất phát từ những nhu cầu nghiêm ngặt.2 

Về vấn đề đầu tiên, Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị cũng như 

Công ước Châu Âu về nhân quyền đều thiếu một định nghĩa chính xác về thế nào là 

trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến đời sống của quốc gia. Các cơ quan nhân quyền 

được hình thành trên khuôn khổ Công ước, như Ủy ban nhân quyền châu Âu, đã giải 

thích thuật ngũ này một cách rộng rãi. Nội dung của Điều 15 Công ước châu Âu về 

                                                 
1M Eissen, “The Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human 

Rights” in R St J Macdonald, F Matscher and H Petzold (eds), The European System for the Protection 

of Human Rights (Dordrecht, Boston: Martinus Nijhoff, 1993) 125-37. 
2S Tierney, ‘Determining the State of Exception: What Role for Parliament and the Courts?’ (2005) 

68(4) Modern Law Review 668. 
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nhân quyền được giải thích tại án lệ Lawless v. Irland.1 Cụ thể, Điều 15 nên được hiểu 

“một cách thuận tự nhiên và theo thông lệ”. “Tình trạng khẩn cấp cộng đồng” là một 

tình huống khủng hoảng hoặc khẩn cấp đặc biệt gây ra cho toàn bộ dân số và tạo thành 

mối đe dọa đối với đời sống có tổ chức của cộng đồng đó. Trong vụ việc của Hy Lạp,2 

Ủy ban nhân quyền châu Âu đã cho rằng trường hợp khẩn cấp cộng đồng phải có bốn 

đặc điểm sau: (1) Nó thực tế hoặc sắp xảy ra; (2) Ảnh hưởng của nó phải liên quan đến 

cả quốc gia; (3) Sự tồn tại của cộng đồng phải bị đe dọa; và (4) Các biện pháp thông 

thường là không đủ hiệu quả.  

Về vấn đề thứ hai, yêu cầu cơ bản đối với một biện pháp hạn chế quyền đó là nó 

phải nằm trong phạm vi yêu cầu nghiêm ngặt mà chính tình huống đặt ra. Và việc hạn 

chế quyền đó phải được kiểm tra về tính tương xứng. Tại án lệ Handyside v. United 

Kingdom,3 Tòa án đã đưa ra một yêu cầu quan trọng đó là tính không thể tránh khỏi 

(indispensability). Cụ thể, nhà cầm quyền phải chứng minh được năm vấn đề: (1) Các 

biện pháp thông thường khác không đủ đáp ứng sự đe dọa; (2) Các biện pháp được áp 

dụng phải có hiệu quả giảm bớt mối đe dọa; (3) Các biện pháp được áp dụng trong một 

giới hạn thời gian; (4) Mức độ hạn chế quyền phải tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng 

của tình huống; và (5) Cần có các cơ chế bảo vệ để tránh việc áp dụng các biện pháp này 

bị lạm dụng (chẳng hạn là cần có sự giám sát của các thiết chế độc lập và xã hội.  

Quay trở lại với Việt Nam, chúng tôi muốn nhìn nhận về nguyên tắc tương xứng 

trong hạn chế quyền con người áp dụng trong một tình trạng khẩn cấp mà chúng ta đã 

và đang phải đối mặt - Covid-19. Hơn một năm trước, vào ngày 31/12/2019 trường 

hợp được chẩn đoán là viêm phổi không rõ nguyên nhân đã được phát hiện tại Vũ Hán, 

tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một số triệu chứng, bao gồm ho khan, khó thở, sốt và thâm 

nhiễm phổi hai bên trên hình ảnh đã có ở những bệnh nhân này. Tác nhân gây bệnh 

được xác định từ các mẫu tăm bông do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 

bệnh Trung Quốc (CCDC) tiến hành vào ngày 7 tháng 1 năm 2020 và sau đó Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là Hội chứng hô hấp cấp tính nặng Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2). 

Ngày 30 tháng 1 năm 2020, WHO tuyên bố sự bùng phát Covid-19 ở Trung 

Quốc là “Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm, gây nguy 

cơ cao cho các quốc gia có hệ thống y tế dễ bị tổn thương” (WHO, 2020). Ngày 

11/3/2020, WHO đã chính thức công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Tỷ lệ mắc 

COVID-19 tiếp tục gia tăng bất chấp các nỗ lực kiểm dịch và ngăn chặn nghiêm ngặt 

trên toàn cầu. Theo trang thống kê Worldometers, đến ngày 30/11/2020, toàn cầu ghi 

nhận 63.070.279 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.465.095 trường hợp tử vong và 

                                                 
1 Lawless v Ireland (No 3) (1961) 1 EHRR 15. 
2 Greek Case (1969) 12 Yearbook ECHR 1. 
3 Handyside v United Kingdom (1976) 1 EHRR 737, [48]. 
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43.544.373 bệnh nhân bình phục. Covid-19 không buông tha quốc gia nào, dù giàu hay 

nghèo, phát triển hay đang phát triển. Qua lăng kính mang tên Covid-19, dường như 

nhân loại đang chứng kiến một thế giới bị đảo lộn. Covid-19 đã làm thay đổi thế giới 

một cách nhanh chóng đến không ngờ, gây đảo lộn hầu như toàn bộ mọi mặt của đời 

sống xã hội, khiến cho các nhà hoạch định chính sách phải đưa ra những quyết định 

mà có lẽ chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, không một ai có thể hình dung ra 

chúng lại hiện diện trong đời sống xã hội. Thách thức đặt ra đối với các nhà nước là 

nhanh chóng, kịp thời kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời vẫn phải bảo vệ và 

thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của con người. Trong tình trạng khẩn cấp về y tế 

như Covid-19, các nhà nước đứng trước một thách thức lớn là nhanh chóng, kịp thời 

kiểm soát được sự lây lan và ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người. Nói như bà Michelle Bachelet, Cao uỷ Liên hợp quốc về quyền con 

người: “Không còn nghi ngờ gì nữa vi rút Corona là một phép thử đối với các nguyên 

tắc, giá trị và tính nhân văn”.1 Biện pháp được nhiều nhà nước sử dụng trong tình 

trạng khẩn cấp này, trong đó có Việt Nam là hạn chế các quyền con người. Tuy nhiên, 

việc hạn chế quyền trong bối cảnh Covid-19 ở Việt Nam cũng tạo ra những tranh cãi 

khác nhau trong giới khoa học pháp lý cũng như trong xã hội về tính hợp hiến. Hơn 

lúc nào hết, việc áp dụng nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền trong trường 

hợp này là điều hết sức cần thiết. 

Việc hạn chế quyền con người trong bối cảnh Covid-19 được thể hiện trong một 

loạt các văn bản của cơ quan hành pháp. Cụ thể, ngày 28/1/2020, Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra; ngày 16/3/2020, yêu cầu 

tất cả mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập 

trung đông người; ngày 18/3/2020, Thủ tướng quyết định tạm dừng cấp thị thực cho 

người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch; 

ngày 31/3/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp 

bách nhằm phòng, chống dịch COVID-19, theo đó cả nước thực hiện cách ly toàn xã 

hội trong vòng 15 ngày. Ngày 15/4, khi lệnh cách ly kết thúc, Thủ tướng tiếp tục yêu 

cầu 28 tỉnh, thành phố có “nguy cơ cao” và “nguy cơ” tiếp tục cách ly xã hội ít nhất 

đến hết ngày 22/4/2020. Sau ngày 22/4, số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam liên tục 

không tăng, lệnh dỡ bỏ cách ly được thông qua. Tuy nhiên mọi tình hình hoạt động 

vẫn đặt trong kiểm soát, ngày 24/4/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về 

việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đất nước 

chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng 

                                                 
1 Cao uỷ Liên hợp quốc về Quyền con người, COVID-19 and its human rights dimensions (Covid-19 

và các vấn đề về quyền con người). Thông tin có 

tại:  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx, truy cập ngày 29/11/2020. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
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bước khôi phục hoạt động kinh tế xã hội1. 

Những văn bản trên đây đã thể hiện phương châm hành động mạnh mẽ, quyết liệt 

của Chính phủ Việt Nam nhằm đối phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, nó cũng phát sinh 

vấn đề pháp lý về tính hợp hiến của việc hạn chế quyền. Về lý thuyết, chúng ta thừa 

nhận rằng chỉ một số quyền con người được bảo vệ tuyệt đối, tức không bị hạn chế 

trong mọi trường hợp, như quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền không bị tra tấn và 

trừng phạt hay đối xử vô nhân đạo, hạ nhục, quyền không bị bắt làm nô lệ, quyền 

không bị giam giữ vì lý do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng… Còn lại, đa số các 

quyền con người mang tính tương đối, tức là không được bảo vệ trọn vẹn trong mọi 

trường hợp. Những biện pháp được đưa ra trong một số văn bản nêu trên đã tạo ra dấu 

hỏi về tính hợp hiến của việc hạn chế quyền, cụ thể là ở cụm từ “theo quy định của 

luật” trong Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp. Tuy nhiên, như đã phân tích, chúng tôi cho 

rằng, câu trả lời thỏa đáng nằm ở bài kiểm tra bốn bước về tính tương xứng/nguyên tắc 

tương xứng. Soi chiếu cụ thể về vấn đề hạn chế quyền trong các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với lý thuyết nguyên tắc tương xứng, chúng tôi nhận 

thấy khả năng “chấp nhận được” của việc hạn chế quyền trong trường hợp này. 

Một là, việc hạn chế quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở Việt 

Nam là hoàn toàn chính đáng. Chuẩn mực quốc tế về quyền con người cho phép, vì lợi 

ích chung của cộng đồng, vì đạo đức xã hội, quyền và tự do của người khác, mỗi cá 

nhân trong khi thụ hưởng và thực hiện các quyền và tự do của mình, có thể phải chịu 

những hạn chế nhất định do pháp luật của mỗi quốc gia quy định. Nói cách khác, mỗi 

cá nhân không sống đơn lẻ mà là thành tố trong cộng đồng thì cũng có trách nhiệm bảo 

vệ trật tự của cộng đồng ấy. Nếu như việc thực hiện quyền của cá nhân mà có thể xâm 

phạm tới quyền của cá nhân khác hoặc ảnh hưởng tới cả cộng đồng thì Nhà nước có 

thể quy định hạn chế. Vì vậy, trong tình trạng khẩn cấp nói cung, về y tế nói riêng, 

chính phủ ở mỗi quốc gia hoàn toàn có thể thực hiện các biện pháp hạn chế quyền 

nhằm kiểm soát dịch bệnh.  

Hai là, các biện pháp hạn chế quyền con người vì mục đích bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng trong bối cảnh Covid-19 như Việt Nam đã làm, theo chúng tôi, là phù hợp. Một 

số biện pháp có thể kể đến như cấm tụ tập đông người, hạn chế đi lại, hạn chế hoạt 

động của cơ quan nhà nước và dịch vụ dân sự, đóng cửa trường học, nhà máy… 

Không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới, tình hình dịch bệnh cũng dần 

được kiểm soát nhờ chính phủ áp dụng các biện pháp một cách kịp thời, quyết liệt. 

Thực tiễn ở nhiều nước cũng cho thấy những biện pháp hạn chế tương tự, như cách ly 

hơn 60 triệu người tại tâm dịch là thành phố Vũ Hán cùng các thành phố lân cận ở tỉnh 

                                                 
1 Bộ Y tế: Cuộc chiến chống dịch covid-19 Việt Nam: 100 ngày nhìn lại, http://bachmai.gov.vn, truy 

cập ngày 29/11/2020. 

http://bachmai.gov.vn/
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Hồ Bắc từ ngày 23/01/2020 tại Trung Quốc; thực hiện cách ly, phong tỏa thành phố, 

và thậm chí phong tỏa cả quốc gia ở nhiều nước ở châu Âu  như Ý, Tây Ban Nha... 

 Ba là, việc hạn chế một số quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

là phương án tối ưu nhất. Tình trạng khẩn cấp về y tế đặt các quốc gia như Việt Nam 

phải đau đầu trước những sự lựa chọn, như bảo đảm quyền tự do cá nhân hay bảo vệ 

sức khỏe cộng đồng… Thực tiễn cho thấy, ở một số quốc gia, khi lựa chọn đặt quyền 

và tự do cá nhân lên trên sức khỏe và an toàn cộng đồng đã phải đối diện với những 

thiệt hại to lớn mà dịch bệnh mang lại. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào điều 

kiện chính trị, pháp lý, kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi ủng hộ 

các biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã làm để ứng phó với dịch bệnh và bảo vệ con 

người khỏi mối nguy hại của dịch bệnh. 

 Bốn là, việc hạn chế quyền con người và lợi ích thu được từ việc hạn chế quyền 

trong bối cảnh dịch bệnh đáp ứng được tính cân bằng. Xét về bản chất, hạn chế quyền 

con người là giải quyết sự cân bằng giữa quyền lợi cá nhân và quyền lợi của người 

khác và của xã hội. Việc hạn chế quyền con người có thể gây ra hệ quả: (i) xâm phạm 

đến quyền con người nếu sự hạn chế này nếu phạm vi  của nó quá rộng và thủ tục thiếu 

chặt chẽ và tùy tiện; (ii) quyền lợi của xã hội, quyền lợi của các nhân khác bị xâm 

phạm nếu quyền con người không bị hạn chế.  

Tổng kết lại, từ thực tiễn tình trạng khẩn cấp về y tế như Covid-19 và các biện 

pháp mà một nhà nước như Việt Nam đã tiến hành để ứng phó, chúng tôi thấy rằng, 

nguyên tắc tương xứng được cân nhắc và vận dụng phù hợp trong việc hạn chế quyền. 

Nếu chỉ nhìn ở góc độ thuật ngữ của hiến pháp, chắc chắn chúng ta sẽ còn phải băn 

khoăn nhiều về tính hợp hiến của những Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16, Chỉ thị số 19 của 

Thủ tướng Chính phủ… Tuy nhiên, xét dưới góc độ phân tích tính tương xứng thì việc 

hạn chế quyền trong trường hợp kể trên đã vượt qua bài kiểm tra về tính tương xứng. 

Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ điển hình và thành công của một quốc gia trong việc áp 

dụng nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền trong tình trạng khẩn cấp. Không 

phải bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào trong các tình trạng khẩn cấp, ngay cả trên lãnh 

thổ Việt Nam, nguyên tắc tương xứng cũng phát huy vai trò của nó trong việc đặt ra 

các quy định hạn chế quyền con người. Và cũng cần phải nói thêm rằng, những thành 

công của Việt Nam trong đối phó với đại dịch Covid-19 không chỉ từ phía chính quyền 

với các biện pháp cụ thể, mà còn nhờ vào sự đồng thuận của toàn xã hội. 

3. Một số kiến nghị 

Để đảm bảo áp dụng nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền con người 

trong tình trạng khẩn cấp, các nhà nước cần xác định một cách đúng đắn rằng mục 

đích cuối cùng của hạn chế quyền con người là để bảo vệ quyền con người, bởi “việc 
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giới hạn và hạn chế quyền là những yêu cầu xuất phát từ thực tế cuộc sống mà đã được 

luật nhân quyền quốc tế ghi nhận, với mục đích chính là để ngăn ngừa sự tùy tiện của 

các nhà nước trong việc thực thi quyền con người, chứ không phải là để cung cấp công 

cụ cho các nhà nước vi phạm các quyền đó”.1 Vì vậy, khi hạn chế quyền con người 

trong tình trạng khẩn cấp vẫn luôn cần chú trọng bảo vệ quyền con người. Để áp dụng 

nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền con người một cách hữu hiệu trong tình 

trạng khẩn cấp ở Việt Nam, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau: 

Thứ nhất, tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Thực tế cho thấy rằng, cơ quan có quyền thường có xu hướng lạm dụng quyền 

lực của mình. Một trong những biểu hiện của sự lạm dụng quyền lực nhà nước là ra 

các quyết định tùy tiện hạn chế quyền con người. Do đó, để đảm bảo rằng việc quy 

định hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp là hợp lý, tức việc giới hạn 

quyền con người phải ở mức độ phù hợp và thực sự trong những trường hợp cần thiết 

vì lí do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe 

cộng đồng… thì cần tăng cường kiểm soát quyền lực. Nói cách khác, cần thiết lập cơ 

chế kiểm soát để ngăn chặn khả năng đưa ra những quy định hạn chế quyền con người 

vượt quá mức cần thiết và trong tình trạng chưa đến mức khẩn cấp. Nói chung, các 

khuôn khổ của luật quốc tế về áp dụng nguyên tắc tương xứng vẫn tạo điều kiện chủ 

động cho các quốc gia trong cả việc xác định đâu là tình trạng khẩn cấp và đâu là biện 

pháp phù hợp. Tất nhiên là trong bối cảnh khẩn cấp, khi mọi thứ cần được quyết định 

nhanh chóng và dứt khoát, việc tranh cãi về tính đúng đắn của một biện pháp hạn chế 

quyền nào đó có thể trở thành một lực cản với những nỗ lực của nhà nước. Vì vậy, cần 

chú trọng vào cơ chế giám sát và hậu kiểm, trong đó nhấn mạnh vào vai trò của các tổ 

chức xã hội độc lập, tòa án với tư cách một đối trọng để chính quyền không thể lạm 

dụng quá mức việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Tình trạng khẩn cấp đặt ra yêu cầu phải hành động tập trung và quyết đoán, do 

đó, quyền lực của cơ quan hành pháp trong tình trạng khẩn cấp thường khá lớn. Hiến 

pháp nhiều nước cho phép cơ quan hành pháp, trong hoàn cảnh khẩn cấp, thực hiện 

các hành động, bao gồm cả việc ban hành những mệnh lệnh mang hiệu lực như luật mà 

trong bối cảnh thông thường thì chỉ có thể là quyền hạn của cơ quan lập pháp.2 Do đó, 

cần chú trọng kiểm soát nhánh quyền hành pháp trong quá trình ra quyết định và thi 

hành các quyết định hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp. Đối với kiểm 

soát bởi quyền lập pháp, hiện nay chúng ta đã có quy định về việc Quốc hội có quyền 

bãi bỏ các văn bản pháp luật sai trái, nhưng đối với các văn bản được ban hành ra để 

                                                 
1 Vũ Công Giao, “Những tiến bộ và hạn chế trong chế định quyền con người, quyền công dân của Dự 

thảo 3 Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013”, Tạp chí Khoa học (Luật học)  Đại học Quốc gia Hà Nội, số 

3/2013/ 
2 Idea, Tài liệu phổ thông về lập hiến số 18, tr. 23. 
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điều chỉnh các quan hệ xã hội trong tình trạng khẩn cấp thì thẩm quyền đó chỉ mang 

tính hậu kiểm; xét thấy cần thiết phải quy định về thẩm quyền can thiệp ngay từ cơ 

quan lập pháp/đại diện đối với hoạt động này. Còn đối với kiểm soát bởi tư pháp, cơ 

quan xét xử có thể xem xét lại các quy định hạn chế quyền con người được ban hành 

trong tình trạng khẩn cấp nhưng cũng chỉ là hậu kiểm và thậm chí ở Việt Nam hiện 

nay, thẩm quyền của Tòa án cũng mới chỉ dừng lại ở việc xem xét và nếu phát hiện 

văn bản đó “sai trái” thì yêu cầu chủ thể có thẩm quyền ban hành ra văn bản đó xem 

xét lại, chứ không có quyền đưa ra phán quyết trực tiếp đối với văn bản đó. Đồng thời, 

việc xem xét lại các văn bản đó chủ yếu được thực hiện bởi Tòa hành chính kèm theo 

thủ tục rất phức tạp. Vì thế, chúng tôi thấy rằng cần thiết sẽ phải thay đổi thủ tục và 

thẩm quyền của Tòa án trong xem xét đối với văn bản hạn chế quyền con người trong 

tình trạng khẩn cấp để dù là hậu kiểm thì vẫn góp phần giúp cho chủ thể ban hành văn bản 

phải cân nhắc nhanh chóng, linh hoạt nhưng cẩn trọng, đảm bảo nguyên tắc tương xứng. 

Thứ hai, cần hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về nguyên tắc tương xứng trong 

hạn chế quyền con người áp dụng trong tình trạng khẩn cấp. Chẳng hạn, cần có quy 

định giúp xác định cụ thể các vấn đề “quy định của luật”, “trường hợp cần thiết”, “vì lí 

do” trong nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân được quy định tại 

Khoản 2, Điều 14 Hiến pháp năm 2013”. Làm rõ các yếu tố đó là rất cần thiết để đảm 

bảo nhận diện được sự cân bằng giữa lợi ích công cộng với các quyền cá nhân, dân 

chủ, đảm bảo sự tương xứng (cân bằng) giữa lợi ích thu được và sự hạn chế quyền con 

người. Chúng ta đang thiếu khung pháp lý để xử lý khủng hoảng trong tình trạng khẩn 

cấp. Thực tế cho thấy, trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp, một số quyền con 

người bị hạn chế nhưng chưa được pháp luật về tình trạng khẩn cấp trù liệu. Mặc dù 

Việt Nam đã có Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2000 và Luật Phòng chống và 

kiểm soát bệnh truyền nhiễm năm 2007, song những văn bản đó ban hành đã lâu, khi 

nguyên tắc hạn chế quyền còn chưa được hiến pháp hóa. Do vậy, chúng tôi cho rằng, 

để tránh những tranh cãi không đáng có trong bối cảnh cả cộng đồng đang dồn sức đối 

phó với tình trạng khẩn cấp, cần hoàn thiện pháp luật để bảo đảm tính hợp hiến của 

việc hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp, trong đó áp dụng triệt để 

nguyên tắc tương xứng. 

Thứ ba, cần thiết phải thành lập một cơ quan hiến định độc lập, chuyên trách bảo 

vệ quyền con người như Ủy ban nhân quyền quốc gia hay Hội đồng nhân quyền quốc 

gia để cơ quan này trực tiếp giám sát quá trình ban hành, thực thi quy định của chủ thể 

có thẩm quyền hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp. Từ đó, cơ quan 

nhân quyền quốc gia có thể kịp thời phát hiện, đưa ra phán quyết và xử lý đối với các 

văn bản hạn chế quyền con người vượt quá mức cần thiết, không tuân thủ nguyên tắc 

tương xứng trong hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp. 
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Kết luận 

Nguyên tắc tương xứng là cần thiết không phải chỉ cho những nhà nghiên cứu mà 

cho tất cả mọi người. Là một thứ rất gần gũi với luật tự nhiên, nguyên tắc tương xứng 

không cần đến một sự pháp điển hóa để có thể hiện hữu và được áp dụng. Nhưng dù 

sao, để mỗi người, đặc biệt là nhà nước trân trọng và quan tâm đến nguyên tắc này 

hơn, chúng ta cần tận dụng những tri thức đã được chuẩn hóa của nhân loại về nguyên 

tắc tương xứng để đưa nó tới thật sự gần gũi hơn. Đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp, 

các quyết định đưa ra đôi khi vội vã và chịu sự thao túng của các thế lực nhất định. 

Nguyên tắc tương xứng là điều cần thiết để nhắc nhở chính quyền thực hiện đúng chức 

trách của mình. 
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LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH PHƯƠNG TIỆN KIỂM SOÁT HÀNH CHÍNH                    

NHÌN NHẬN DƯỚI GÓC ĐỘ BẢO ĐẢM CÔNG BẰNG VÀ CÔNG LÝ 

TS. Nguyễn Thị Thủy 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 

2015 trên phương diện là phương tiện kiểm soát hành chính bởi cơ quan tư pháp (một 

nhánh quyền lực của nhà nước) và bởi cá nhân tổ chức (công dân) nhằm bảo đảm 

công bằng trong quản lý hành chính nhà nước giữa nhà nước và công dân; giữa nhà 

nước và doanh nghiệp; giữa nhà nước với cá nhân, tổ chức khác. Đặc biệt bài viết 

hướng tới tiếp cận công bằng theo mục tiêu công lý vì công lý của nhà nước pháp 

quyền Việt Nam bảo đảm các hoạt động quản lý hành chính trên cơ sở thượng tôn 

pháp luật và bản chất của nhà nước Việt Nam; bảo đảm quyền công dân, quyền con 

người trong xã hội hiện đại, dân chủ, văn minh. Từ những lý do đó bài viết hướng tới 

kiến nghị các quy định của Luật Tố tụng hành chính cần được xây dựng theo lý thuyết 

là phương tiện kiểm soát hành chính vì mục tiêu công bằng và công lý. 

Từ khóa: Phương tiện kiểm soát hành chính; Luật Tố tụng hành chính; Công 

bằng; Công lý. 

1. Luật Tố tụng hành chính – Phương tiện kiểm soát hành chính nước 

Kiểm soát là thuật ngữ được dùng để chỉ những họat động của cá nhân, tổ chức 

trong và ngoài tổ chức giao nhiệm vụ, quyền hạn xem xét, đánh giá , xử lý đối với 

hành vi thực hiện các quy định của cá nhân, tổ chức hữu quan. Theo quan niệm này 

kiểm soát có những đặc tính chung của quản lý. Đó là sự tác động có tính tổ chức và 

có mục đích của chủ thể kiểm soát (cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm soát đối với đối 

tượng kiểm soát). 

Giáo trình Luật hành chính và tài phán hành chính Việt Nam đưa ra định nghĩa 

về kiểm soát đối với hành chính nhà nước như sau: “Kiểm soát đối với hoạt động hành 

chính nhà nước là loại hoạt động đặc biệt, là chức năng của nhà nước và xã hội đặc 

thù nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước. Đó là tổng 

thể các phương tiện tổ chức – pháp lý được các cơ quan nhà nước các tổ chức xã hội 

và công dân sử dụng nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước, thiết 

lập trật tự quản lý, bảo vệ các quyền tự do lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của 

nhà nước và xã hội”.1 

Nhìn ở góc độ tổng quan, kiểm soát đối với hành chính nhà nước là toàn bộ các 

                                                 
1Giáo trình Luật hành chính và tài phán hành chính Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr. 251. 
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hoạt động có tính chất xem xét, đánh giá, theo dõi, bắt buộc hay yêu cầu các đối tượng 

bị kiểm soát thực hiện các quy định, chương trình, chính sách, kế hoạch trong quá 

trình quản lý. Như vậy kiểm soát đối với hành chính nhà nước là việc chủ thể có quyền 

kiểm soát tác động đến các đối tượng bị kiểm soát bằng các phương thức khác nhau 

như: giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm sát..nhằm mục đích hướng tới mục 

tiêu kiểm soát. Đồng nhất quan điểm này PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải cho rằng: “Kiểm 

soát đối với hành chính nhà nước là toàn bộ hoạt động của các chủ thể trong xã hội 

nhằm đảm bảo cho hoạt động hành chính nhà  nước diễn ra đúng pháp luật, đúng định 

hướng, có hiệu lực”. 

Kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước là hoạt động đặc biệt thuộc 

nhóm chức năng của nhà nước và xã hội nhằm đẩm bảo tính hợp pháp, tính hợp lý và 

hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước. Kiểm soát hành chính nhà nước được 

xem là tổng thể những phương tiện tổ chức pháp lý được các cơ quan nhà nước, các tổ 

chức xã hội và công dân thông qua hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra,... dưới sự 

lãnh đạo của Đảng nhằm thiết lập trật tự quản lý, bảo vệ các quyền tự do, lợi ích hợp 

pháp của công dân, lợi ích của nhà nước, của xã hội  Thực hiện kiểm soát đối với hành 

chính nhà nước ngoài bảo đảm duy trì trật tự quản lý hành chính nhà nước còn bảo  vệ 

và thúc đẩy phát triển trật tự quản lý hành chính nhà nước; hướng tới bảo đảm các 

chức năng của nhà nước. Từ đó có thể khẳng định hành chính nhà nước là đối tượng 

cơ bản của kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Nhà nước sử dụng phương tiện chủ yếu để các chủ thể có thẩm quyền có thể sử 

dụng để kiểm kiểm soát hành chính là pháp luật. Mỗi chủ thể có thẩm quyền kiểm soát 

hành chính sẽ sử dụng quy định pháp luật khác nhau để kiểm soát hành chính trong 

giới hạn phạm vi thẩm quyền của mình. Tuy nhiên một trong những phương tiện kiểm 

soát hành chính với mục tiêu bảo đảm công bằng và công lý do tòa án nhân dân tiến 

hành là Luật tố tụng hành chính. Luật tố tụng hành chính là tổng thể các quy phạm 

pháp luật điều chỉnh các quan hệ tố tụng hành chính phát sinh tại tòa án khi giải quyết 

tranh chấp hành chính bằng một vụ án hành chính. Luật tố tụng hành chính được xây 

dựng và ban hành là hành lang pháp lý để giải quyết vụ án hành chính giữa cá nhân, tổ 

chức với cơ quan công quyền. Kiểm soát hành chính bằng Tòa án nhân dân bởi luật tố 

tụng hành chính là loại kiểm soát hành chính đặc thù mang lại hiệu quả hữu hiệu là 

bảo đảm công lý đối với đối tượng quản lý hành chính trong tương quan với chủ thể 

quản lý hành chính. Đây còn gọi là biện pháp kiểm soát tư pháp đối với hoạt động 

hành chính. 

Hoạt động kiểm soát hành chính bằng Tòa án bởi Luật Tố tụng hành chính thông 

qua xét xử các vụ án hành chính được xem là kênh kiểm soát khách quan so với thanh 

tra, kiểm tra; giám sát và giải quyết khiếu nại. Bởi bằng hoạt động áp dụng Luật Tố 
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tụng hành chính Tòa án là bên thứ ba đứng ra để phân định tranh chấp hành chính giữa 

cá nhân, tổ chức với cơ quan công quyền. Thẩm phán hoàn toàn công tâm áp dụng 

pháp luật tố tụng hành chính để thực hiện quyền hạn của mình nhằm phán quyết về 

tính đúng sai của quyết định hành chính hành vi hành chính bị phản kháng bởi cá 

nhân, tổ chức. Để Tòa án có thể thực hiện được quyền hạn của mình trong việc giải 

quyết tranh chấp hành chính; luật tố tụng hành chính là cơ chế pháp lý quan trọng tạo 

nên sức mạnh quyền lực của Tòa án khi phán quyết các tranh chấp hành chính ; bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; bảo vệ trật tự quản lý hành chính ; bảo 

đảm công bằng giữa các chủ thể quản lý hành chính; bảo đảm công lý trong quản lý 

hành chính và trong tố tụng hành chính. Rất nhiều quy định pháp luật tố tụng hành 

chính tạo nên vũ khí pháp lý  duy trì sự công bằng và tạo nên công lý cho các đối 

tượng quản lý. Công lý được bảo đảm bằng tố tụng hành chính là mục đích hướng tới 

của công bằng khi giải quyết vụ án hành chính. Dẫu cơ sở phát sinh của vụ án hành 

chính là việc cá nhân, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại  

bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính nhưng mục tiêu của việc áp dụng 

pháp luật tố tụng hành chính khi giải quyết khiếu kiện hành chính vẫn là bảo đảm công 

lý hướng tới công bằng trong xã hội và công bằng giữa đối tượng quản lý với chủ thể 

quản lý hành chính nhà nước. 

2. Đánh giá Luật Tố tụng hành chính dưới góc độ bảo đảm công bằng và 

công lý 

a. Quy định về nguyên tắc công bằng trong tố tụng hành chính là cơ sở pháp lý 

bảo đảm công bằng, công lý trong giải quyết vụ án hành chính khi kiểm soát hành 

chính: Tại luật Tố tụng hành chính công bằng được ghi nhận là một nguyên tắc. Theo 

đó trước pháp luật tố tụng hành chính mọi cá nhân, tổ chức phải được đảm bảo công 

bằng. Khi giải quyết vụ án hành chính giữa các đương sự phải được đối xử công bằng 

và hoàn toàn bình đẳng. Công bằng trong việc được quy định địa vị pháp lý tố tụng, 

công bằng trong việc thực hiện các nguyên tắc của tố tụng; công bằng trong chính các 

quy định tố tụng, công bằng trong mọi trình tự tố tụng. Công bằng được xem xét giữa 

các đương sự với nhau, công bằng được xem xét giữa đương sự với người tham gia tố 

tụng, công bằng được xem xét giữa cá nhân tổ chức với cơ quan nhà nước. Tất cả mọi 

góc độ của công bằng đều được xem xét nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án hành 

chính mang lại sự công bằng, công lý và bình đẳng khách quan cho mỗi công dân, 

doanh nghiệp, tổ chức. 

“Tòa án xét xử... bảo đảm công bằng...”. Đây được xem là tư tưởng chỉ đạo chính 

thống trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hành chính, tạo ra sự bắt buộc phải tuân 

thủ đối với các chủ thể tiến hành tố tụng hành chính trong quá trình giải quyết vụ án 

hành chính. 
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Nguyên tắc bảo đảm công bằng trong giải quyết vụ án hành chính buộc chủ thể 

tiến hành tố tụng hành chính phải tuân thủ các yêu cầu sau đây: 

+ Các đương sự được công bằng trong việc thực hiện các nguyên tắc: cung cấp 

chứng cứ, bảo vệ quyền và lợi ích, đối thoại, sử dụng tiếng nói chữ viết... 

+ Các đương sự được công bằng về quyền và nghĩa vụ tố tụng hành chính khi 

tham gia giải quyết vụ án hành chính; 

+ Người khởi kiện được đối xử công bằng khi định đoạt quyền khởi kiện của mình; 

+ Các đương sự được công bằng trong mọi trình tự tố tụng hành chính. 

+ Các được sự được công bằng trong thi hành án hành chính. 

b. Luật Tố tụng hành chính Xác nhận sự công bằng về quyền và nghĩa vụ pháp lý 

của đương sự 

Theo đó các đương sự có quyền và nghĩa vụ pháp ngang nhau, có địa vị pháp lý 

tố tụng như nhau trong giải quyết vụ án hành chính. Để bảo đảm cho các đương sự 

được công bằng với nhau thì trước hết pháp luật phải ghi nhận đầy đủ, toàn diện các 

đương sự có vị thế pháp lý như nhau, có quyền và nghĩa vụ tố tụng ngang nhau. Luật 

Tố tụng hành chính năm  2015 đã thể hiện tương đối rõ điều này. Cụ thể Điều 55 Luật 

Tố tụng hành chính quy định các đương sự cụ thể: Người khởi kiện, người bị kiện, 

người có quyền lợi nghĩa vụ giống nhau được quy định tại Điều 55 Luật Tố tụng hành 

chính; theo đó tất cả các đương sự đều có 25 quyền và nghĩa vụ tương ưng. Điều này 

cho thấy quy định của Luật Tố tụng hành chính đã bảo đảm nguyên tắc công bằng 

trong quá trình các đương sự tham gia vào giải quyết vụ an hành chính. Sự giống nhau 

về địa vị pháp lý đã khẳng tính nguyên tắc công bằng giữa các đương sự với nhau; 

không có sự phân biệt giữa người khởi kiện với người bị kiện trong vụ án hành 

chính.Khẳng định sự công bằng về quyền và nghĩa vụ pháp lý được Luật Tố tụng hành 

chính quy định: 

-  Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng hành chính: 

1. Trong tố tụng hành chính, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không 

phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, 

nghề nghiệp, địa vị xã hội. 

2. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa 

vụ trong tố tụng hành chính trước Tòa án. 

3. Tòa án có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của mình (Điều 17). 

-  Bảo đảm tranh tụng trong xét xử 

1. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích 
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hợp pháp của đương sự thực hiện quyền tranh tụng trong xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, 

giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của Luật này. 

2. Đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có quyền thu 

thập, giao nộp, cung cấp tài liệu, chứng cứ kể từ khi Tòa án thụ lý vụ án hành chính và 

có nghĩa vụ thông báo cho nhau các tài liệu, chứng cứ đã giao nộp; trình bày, đối đáp, 

phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng để bảo vệ 

yêu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc bác bỏ yêu cầu của người khác theo 

quy định của Luật này. 

3. Trong quá trình xét xử, mọi tài liệu, chứng cứ phải được xem xét đầy đủ, 

khách quan, toàn diện, công khai, trừ trường hợp không được công khai theo quy định 

của Luật này. Tòa án điều hành việc tranh tụng, hỏi những vấn đề chưa rõ và căn cứ 

vào kết quả tranh tụng để ra bản án, quyết định (xem Điều 18). 

-  Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 

1. Đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hoặc người khác có đủ điều 

kiện theo quy định của Luật này bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của họ. 

3. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp 

pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý để họ thực hiện quyền bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp trước Tòa án. 

4. Không ai được hạn chế quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 

trong tố tụng hành chính (xem Điều 19). 

- Tòa án có trách nhiệm tiến hành đối thoại và tạo điều kiện thuận lợi để các 

đương sự đối thoại với nhau về việc giải quyết vụ án theo quy định của Luật TTHC 

(xem Điều 20). 

Với những quy định nêu trên, pháp luật Việt Nam một mặt xác nhận mọi công 

dân , mọi cơ quan tổ chức đều bình đẳng trước pháp luật nói chung và trước pháp luật 

tố tụng hành chính nói riêng. Đây chính là sự bình đẳng ngang nhau về địa vị pháp lý 

khi tham gia vào quan hệ pháp luật nói chung và trong đó có quan hệ pháp luật tố tụng 

hành chính. 

Trong tố tụng hành chính, sự bình đẳng ngang nhau này thể hiện ở việc khi một 

cá nhân, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính sẽ hình thành một số nhóm quan hệ pháp 

luật tố tụng hành chính như quan hệ giữa các đương sự với cơ quan và người tiến hành 

tố tụng, quan hệ giữa cơ quan và người tiến hành tố tụng với những người tham gia tố 

tụng khác…  

Đương sự trong tố tụng hành chính bao gồm người khởi kiện, người bị kiện và 
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người có quyền lợi, nghĩa vụ lien quan: 

+ Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính đối 

với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc,quyết 

định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

+ Người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết định hành chính, quyết 

định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc 

cạnh tranh, lập danh sách cử tri bị khởi kiện. 

+ Người có quyền lợi nghĩa vụ lien quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức tuy không 

khởi kiên, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án hành chính có lien quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ tự mình hoặc đương sự khác đề nghị và được tòa án 

chấp nhận hoặc được tòa án đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Điều đáng chú ý khi xem xét vị trí tham gia tố tụng  của các đương sự nêu trên là 

trong số các đương sự luôn luôn có một chủ thể đặc biệt, đương sự đặc biệt đó là 

người bị kiện. Nếu trong quan hệ quản lý hành chính thì địa vị pháp lý của họ là chủ 

thể quản lý được quyền tác động đơn phương đến người bị quản lý làm phát sinh quan 

hệ quản lý hành chính nhà nước – quan hệ bất bình đẳng -  thì trong quan hệ tố tụng 

hành chính họ lại cùng vị trí như những đương sự khác. Hay nói cách khác trong quan 

hệ tố tụng hành chính họ cũng chỉ là đương sự, cùng một hàng tham gia tố tụng, cùng 

hàng đương sự. Các đương sự đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong quá trình giải 

quyết vụ án hành chính. 

Các đương sự tuy có sự khác nhau về tính chất hay hình thức, nhưng pháp luật 

không có sự phân biệt và luôn xác nhận sự bình đẳng giữa họ trong quá trình tố tụng 

hành chính. Đó là sự không phân biệt dân tộc,, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, 

tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp đối với cá nhân công dân và không phụ thuộc 

vào hình thức tổ chức, hình thức sở hữu và những vấn đề khác đối với cơ quan, tổ chức. 

Luật tố tụng hành chính ghi nhận nội dung quyền và nghĩa vụ để xác định sự 

bình đẳng của các bên trong quá trình tố tụng hành chính. Đó là đương sự có quyền, 

nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng1.Việc quy định quyền và nghĩa vụ như nhau 

của  các bên đương sự trong tố tụng hành chính như trên là cơ sở để đánh giá sự bình 

đẳng về mặt pháp lý, là tiêu chí để đánh giá sự bình đẳng khi thực hiện các hành vi tố 

tụng của quá trình giải quyết vụ án hành chính.Trong tố tụng hành chính, khi các bên 

thực hiên quyền và nghĩa vụ của mình Tòa án có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên 

thực hiện quyền và nghĩa vụ đó, tức là tạo những cơ hội hay tình trạng tương tự như 

nhau để các bên có cùng điều kiện, hoàn cảnh bình đẳng, không có sự phân biệt, đối 

                                                 
1 Điều 55 Luật TTHC năm 2015. 
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xử thiên lệch giữa những người tham gia tố tụng trước Tòa án. Sự bình đẳng về quyền 

và nghĩa vụ còn được pháp luật quy định thông qua các thủ tục tố tụng của quá trình 

giải quyết vụ án hành chính. Đó là các hành vi tố tụng của các đương sự trong các giai 

đoạn xét xử vụ án hành chính. Chẳng hạn trong các thủ tục xét xử tại phiên tòa sơ 

thẩm các bên đều thực hiện các hoạt động tham gia xét xử như nhau, không có bên nào 

được ép buộc bên nào. Hoặc khi tham gia đối thoại, là khi các bên thể hiện rõ nhất sự 

bình đẳng khi mỗi bên tự do bày tỏ các quan điểm, các yêu cầu về giải quyết vụ 

án.Đặc biệt, khi xét xử yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, pháp luật tố tụng hành chính 

quy định Tòa án có quyền áp dụng pháp luật dân sự và tố tụng dân sự để xem xét, giải 

quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại. Việc quy định như vậy, mặc nhiên pháp luật tố 

tụng hành chính đã xác nhận các nguyên tắc bình đẳng của quan hệ và giao dịch dân 

sự được áp dụng trong tố tụng hành chính Việt Nam. 

Theo nội dung quy trong tố tụng hành chính, các bên có thể bình đẳng khi tự 

thương lượng, thỏa thuận với nhau việc bồi thường thiệt hại. Do vậy khi thương lượng, 

thỏa thuận vấn đề này các bên được tự do bày tỏ ý chí. Phía người bị kiện có thể là một 

cơ quan nhà nước quan trọng hay một quan chức có chức vụ cao trong bộ máy nhà 

nước… không vì địa vị của mình mà bắt buộc phía khởi kiện phải tuân theo quyết định 

của mình mà phải tôn trọng quyền tự do ý chí của người khởi kiện hay đương sự khác. 

Đây là một nội dung có ý nghĩa bảo đảm mối quan hệ bình đẳng được pháp luật dân sự 

và tố tụng dân sự quy định, được pháp luật tố tụng áp dụng cho việc giải quyết yêu cầu 

đòi bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính. 

Pháp luật tố tụng hành chính còn xác định vai trò trách nhiệm bảo đảm sự bình 

đẳng của Tòa án, của cơ quan và người tiến hành tố tụng trong quá trình xem xét và 

giải quyết vụ án hành chính. Vai trò trách nhiệm này được ghi nhận dưới những nội 

dung cụ thể trong luật tố tụng hành chính như: 

 + Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên, người phiên dịch, người giám định 

không được tiến hành hoặc tham gia tố tụng nếu có lý do chính đáng để cho rằng họ có 

thể không vô tư trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.  

+ Những trường hợp người tiến hành tố tụng phải từ chối,hoặc thay đổi: Đồng 

thời là đương sự, người đại diện,người thân thích của đương sự; Đã tham gia vào việc 

ra quyết định hành chính hoặc có lien quan đến hành vi hành chính bị khởi kiện; Đã 

tham gia vào việc ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, 

hành vi hành chính bị khởi kiện; Đã tham gia vào việc ra quyết định kỷ luật buộc thôi 

việc công chức hoặc đã tham gia vào việc ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với 

quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức bị khởi kiện… Thẩm phán, Hội thẩm nhân 

dân cũng phải từ chối hay bị thay đổi trong một số trường hợp khác như: Là người 
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thân thích với thành viên khác trong Hội đồng xét xử; Đã tham gia xét xử sơ thẩm, 

phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vụ án đó (trừ trường hợp là thành viên của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 

tỉnh)… Những người tiến hành tố tụng khác cũng phải từ chối hoặc bị thay đổi trong 

các trường hợp tương tự theo quy định của luật tố tụng hành chính Việt Nam. Rõ ràng 

việc pháp luật có những quy định như trên cùng với các biện pháp pháp lý khác (khiếu 

nại và giải quyết khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị…) là nhằm bảo đảm sự bình đẳng 

về quyền và nghĩa vụ của các bên trong tố tụng hành chính. Qua đó góp phần bảo đảm 

công bằng xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

Pháp luật Tố tụng hành chính còn xác nhận sự công bằng về quyền và nghĩa vụ 

của các đương sự thông qua việc quy định các quyền và nghĩa vụ đặc thù đối với từng 

đương sự trong vụ án hành chính.1 Tuy nhiên, trong vụ án hành chính, cần phải cân 

nhắc địa vị pháp lý tố tụng hành chính của người khởi kiện và người bị kiện. Nếu nhìn 

trực quan vào Điều 56 quyền và nghĩa vụ đặc thù của người khởi kiện với Điêu 57 

quyền và nghĩa vụ của người bị kiện, thì người bị kiện dường như có nhiều quyền hơn 

so với người khởi kiện. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự công bằng trong giải quyết vụ 

án hành chính. 

c. Luật tố tụng hành chính xác nhận sự công bằng trong các quy định về khởi 

kiện và thụ lý vụ án hành chính. 

Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính nếu cho rằng quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình bị xâm hại. Tuy nhiên, Luật Tố tụng hành chính đã quy định về điều 

kiện khởi kiện đối với các chủ thể nhằm đảm bảo việc khởi kiện phải trên cơ sở các 

quy định của pháp luật. Hơn nữa cũng là bảo đảm sự công bằng giữa đối tượng quản lý 

với chủ thể quản lý nhà nước. Theo đó để khởi kiện vụ án hành chính cá nhân tổ chức 

phải tuân thủ các điều kiện khởi kiện vụ án hành chính được quy định tại các Điều 3; 

Điều 30, 31, 32, 33, 54, 115, 116, 117, 118 Luật tố tụng hành chính. Cụ thể muốn khởi 

kiện vụ án hành chính người khởi kiện phải đảm bảo tuân thủ điều kiện về đối tượng 

khởi kiện, chủ thể khởi kiện, phương thức khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, thẩm quyền 

xét xử sơ thẩm, hình thức và nội dung đơn khởi kiện. 

Về nội dung này một số các quy định của pháp luật đã ảnh hưởng đến sự công 

bằng trong giải quyết vụ án hành chính khi các quy định không rõ ràng, như: 

Luật Tố tụng hành chính không phân biệt giữa chủ thể có quyền khởi kiện với 

chủ thể thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính mà chỉ quy định chung :người khởi 

kiện. Và cách định nghĩa về người khởi kiện theo Luật tố tụng hành chính hiện hành 

không minh bạch, theo khoản 6 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính người khởi kiện là 

                                                 
1 Xem các điều 56, 57, 58 Luật TTHC năm 2015. 
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người khởi kiện… Bởi vậy, khi xem xét điều kiện khởi kiện về tư cách chủ thể khởi 

kiện chúng ta cần tuân thủ và vận dụng linh hoạt các điều: khoản 6 Điều 3, Điều 54 

Luật Tố tụng hành chính. Các quy định về đối tượng khởi kiện vụ án hành chính cũng 

dường như xâm phạm nguyên tắc công bằng khi loại trừ các quyết định hành chính mà 

cá nhân, tổ chức không được khởi kiện vụ án hành chính (khoản 1 Điều 30); đặc biệt 

Luật Tố tụng hành chính tỏ ra tính áp đặt khi không cho phép cá nhân khởi kiện quyết 

định xử lý vi phạm hành chính do thẩm phán chủ tọa phiên tòa ban hành. Câu hỏi đặt 

ra là: Tại sao cùng là quyết định xử phạt hành chính thì quyết định xử phạt của các tất 

cả các chủ thể quản lý khác luật pháp cho phép người dân khởi kiện, trong khi quyết 

dịnh xử phạt của thẩm phán thì người dân lại không được phép khởi kiện. Đây được 

xem là điều khoản không tạo ra sự công bằng đối với người khởi kiện vụ án hành chính.  

Hơn nữa việc quy định cá nhân tổ chức không có quyền khởi kiện đối với những 

quyết định hành chính nội bộ, quyết định hành chính quy phạm, cũng là điều khoản 

không tạo ra sự công bằng giữa công dân với chủ thể quản lý hành chính nhà nước, đi 

ngược với Điều 14 và Điều 30 Hiến pháp năm 2013. Bởi lẽ việc thiết kế ra các quy 

định pháp luật cản trở người dân khởi kiện vụ án hành chính có nghĩa là không công 

bằng đối với công dân trước các chủ thể quản lý hành chính nhà nước.Cách thức khởi 

kiện vụ án hành chính có thực sự công bằng với người dân. Về nội dung này chúng tôi 

cho rằng: 

Cách thức khởi kiện hành chính theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Điều 

115 đã thực thực sự mở ra nhiều cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức 

thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính. Tuy nhiên cách thức khởi kiện vẫn chưa 

thực sự đồng nhất giữa các đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Bởi vậy ở một số 

đối tượng khởi kiện hành chính, cách thức khởi kiện tại điều115 Luật Tố tụng hành 

chính lại là cản trở việc khởi kiện hành chính của công dân. Chúng tôi cho rằng hoàn 

toàn có thể thống nhất về cách thức khởi kiện hành chính nếu chúng ta loại bỏ những 

đối tượng khởi kiện mà việc quy định chỉ mang tính hình thức (như: danh sách cử 

tri...hầu như trong thực tiễn chưa có bất kỳ một vụ kiện nào). Ở một chừng mực nào 

đấy việc quy định của pháp luật lại cản trở người dân thực hiện quyền của mình chính 

là sự xâm phạm vào nguyên tắc công bằng trong giải quyết vụ án hành chính. 

Theo quy định tại Điều 117, 118 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, việc định 

đoạt khởi kiện vụ án hành chính chỉ thuộc về cá nhân có năng lực hành vi tố tụng hành 

chính, người đại diện theo pháp luật của đương sự. Về quy định này hiện có hai cách 

hiểu. Quan điểm thứ nhất cho rằng như vậy việc ký vào đơn khởi kiện chỉ thuộc về 

người khởi kiện có năng lực hành vi tố tụng hoặc người đại diện theo pháp luật của 

đương sự. Quan điểm thứ hai lại cho rằng việc ký vào đơn khởi kiện có thể do cá nhân 

khởi kiện có năng lực hành vi tố tụng hành chính, người đại diện theo pháp luật hoặc 
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người đại diện theo ủy quyền. 

Hầu hết hiện nay tại các tòa án đều hiểu theo quan điểm thứ nhất. Chúng tôi cho 

rằng nếu hiểu theo quan điểm thứ nhất là xâm phạm vào quyền định đoạt của công dân; 

xâm phạm vào quyền ủy quyền của công dân; không bảo đảm nguyên tắc công bằng đối 

với đương sự đặc biệt là đối với người khởi kiện. Chúng tôi cho rằng cần phải bảo đảm 

nguyên tắc công bằng trong giải quyết vụ án hành chính theo hướng có thể cho phép 

người khởi kiện là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của đương sự có thể ủy quyền 

khởi kiện cho luật sư hoặc bất kỳ ai có năng lực hành vi tố tụng hành chính. 

Các căn cứ thụ lý vụ án hành chính cũng là một trong những nội dung biểu hiện 

sự bảo đảm nguyên tắc công bằng; bảo đảm rằng việc khởi kiện của công dân phù hợp 

với quy định của pháp luật phải được Tòa án thụ lý.1 Khoản 1 Điều 123 quy định 

“Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp... Người khởi kiện không có 

quyền khởi kiện;...”. 

Pháp luật quy định không cụ thể, rõ ràng về điều kiện “có quyền khởi kiện”. Do 

đó khi thụ lí, Tòa án căn cứ vào các quy định về người khởi kiện tại khoản 8 Điều 

3, quyền khởi kiện tại Điều 115, để trả lại đơn khởi kiện theo quy định “người 

khởi kiện không có quyền khởi kiện” là không đảm bảo quyền của công dân. Thiế t 

nghĩ, để đảm bảo sự công bằng của người khởi kiện, việc xác định người khởi kiện 

không có quyền khởi kiện cần thiết phải có phán quyết của Tòa án một cách chính 

thức thông qua xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc pháp luật phải quy định cụ thể rõ ràng 

về tiêu chí xác định người có quyền khởi kiện. 

Theo khoản 1 Điều 123 Luật Tố tụng hành chính về các trường hợp trả lại đơn 

khởi kiện vụ án hành chính. Có thể nhận thấy pháp luật tố tụng hành chính đã rất minh 

bạch khi quy định các trường hợp tòa án không thụ lý vụ án hành chính. Điều này bảo 

đảm sự công bằng giữa người khởi kiện với người bị kiện vì mục đích đảm bảo sự 

thông suốt của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Hơn nữa việc không quy định 

trường hợp tòa án trả lại đơn khởi kiện nếu xác định đã hết thời hiệu khởi kiện là một 

trong những nội dung thể hiện rõ nét sự công bằng giữa người dân với chủ thể quản lý 

hành chính nhà nước. Việc quy định này còn bảo đảm nguyên tắc được ghi nhận tại 

Luật Tổ chức Tòa án năm 2014: Mọi vụ án phải được tòa án thụ lý xem xét. 

d. Luật tố tụng hành chính về sự công bằng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án 

hành chính, cung cấp chứng cứ và chứng minh 

 Sự công bằng trong giải quyết vụ án hành chính được thể hiện cụ thể tại các quy 

định về cung cấp chứng cứ. Theo đó: Người khởi kiện có nghĩa vụ cung cấp bản sao 

quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật... Quy định về giao nộp tài liệu, chứng 

                                                 
1 Xem khoản 1 Điều 123 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 
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cứ. Về nguyên tắc chung, Đương sự có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng 

minh là phù hợp. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về giao nộp tài liệu chứng cứ; 

biện pháp thu thập chứng cứ thì có thể nhận thấy rõ ràng về sự không cân xứng về điều 

kiện thuận lợi, khả năng tự minh chức để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 

khởi kiện. Điều này không bảo đảm công bằng.1 Dễ dàng nhận thấy, với vị thế của cá 

nhân, tổ chức là đối tượng quản lý cho rằng quyền, lợi ích của mình bị xâm hại bởi 

quyết định hành chính, hành vi hành  chính mà có thể thực hiện các quyền tố tụng trên 

đây một cách thuận lợi, nếu không muốn nói là quá khó khăn để thực hiện. Xuất phát 

từ sự bất bình đẳng về quyền lực trong quan hệ hành chính giữa người khởi kiện và 

người bị kiện, đương nhiên việc quy định như trên là đã tạo ra sự bất bình đẳng giữa 

người khởi kiện và người bị kiện và không bảo đảm nguyên tắc công bằng. 

 Kiến nghị: Sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng 

minh trong tố tụng hành chính theo hướng:  

- Bổ sung quy định cụ thể về thời hạn mà người bị  kiện có nghĩa vụ cung cấp 

chứng cứ, tài liệu chứng minh trong tố tụng hành chính. 

- Bổ sung quy định về thẩm quyền xử lý, cách thức xử lý và chế tài xử lý đối với 

trường hợp người bị khởi kiện không cung cấp hoặc chậm trễ cung cấp chứng cứ, tài 

liệu chứng minh trong tố tụng hành chính. 

- Sửa đổi, bổ sung: Tòa án hỗ trợ người khởi kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan trong việc thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án hành chính.  

Người bị kiện có nghĩa vụ cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại, văn 

bản, tài liệu làm căn cứ để ra quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại... 

Như vậy, pháp luật đã quy định nghĩa vụ cung cấp chứng cứ phụ thuộc vào vị trí của 

đương sự trong vụ án, điều này đảm bảo sự công bằng giữa các đương sự. Tuy nhiên, 

so với người khởi kiện, người bị kiện có  nhiều vị thế hơn trong việc thu thập chứng cứ 

và cung cấp chứng cứ. Bởi vậy, trong trường hợp này nếu chúng ta quy định nghĩa vụ 

cung cấp chứng cứ là ngang nhau thì hẳn là không bảo đảm sự công bằng giữa các 

đương sự trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.Một trong những biểu hiện rõ 

nhất về sự công bằng trong giải quyết vụ án hành chính là việc Luật Tố tụng hành 

chính năm 2015 đã chính thức quy định đối thoại là nguyên tắc và là thủ tục bắt buộc 

đối với mọi quy trình giải quyết vụ án hành chính, 

Quy định về đối thoại trong giải quyết các vụ việc hành chính2 

Trong thực tế, người khởi kiện luôn mong muốn được đối thoại với người đã ban 

hành quyết định hành chính, còn sự vắng mặt của người bị kiện thì thường xuyên xảy 

                                                 
1 Điều 83, Điều 84 Luật TTHC năm 2015. 
2 Điều 135 LTTHC năm 2015. 
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ra và do đó đối thoại không được thực hiện. Với quy định như trên, thực chất đã hợp 

thức hóa cho sự vắng mặt của người bị kiện. Để quyền này được thực hiện hiệu quả 

trên thực tế, kiến nghị:  

-  Bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm phải có mặt của người bị kiện trong 

phiên họp đối thoại 

Thứ năm, các quy định pháp luật về sự có mặt vắng mặt của đương sự tại phiên tòa 1 

Với quy định như như vậy, một lần nữa lại nhận thấy, với cách quy định đồng 

nhất người khởi kiện có quyền tố tụng gì, đồng thời người bị kiện có quyền, nghĩa vụ  

đó, thì về hình thức là bình đẳng nhưng thực chất lại đang gây bất lợi cho người khởi 

kiện và như vậy là tính công bằng không được bảo đảm một cách thực chất. Trên thực 

tế, mặc dù Luật tố tụng có quy định người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó trực 

tiếp thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng, nhưng do có các quy định “người bị kiện 

vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử 

vắng mặt họ” nên hầu như phiên tòa giải quyết tranh chấp hành chính bị rơi vào tình 

trạng xét xử vắng mặt người bị kiện. Rõ ràng vấn đề này là bất hợp lí, gây khó khăn 

cho việc giải quyết tranh chấp hành chính, không bảo vệ được quyền, lợi ích chính 

đáng của người khởi kiện. Pháp luật Tố tụng cần xác định trách nhiệm phải có mặt của 

người bị kiện tại phiên tòa giải quyết tranh chấp hành chính. 

 Điều 134 Luật Tố tụng hành chính đã biểu hiện rõ về nội dung công bằng trong 

chính các quy định về nguyên tắc đối thoại.Nhận thấy quy định về đối thoại thực sự là 

bảo đảm pháp lý đối với nguyên tắc công bằng trong việc giải quyết vụ án hành chính. 

Dì vụ án hành chính là vụ tranh chấp hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan 

nhà nước nhưng việc tổ chức đối thoại đã khẳng định người khởi kiện và người bị kiện 

được ứng xử như nhau trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hành chính. Điều này 

thể hiện ở chính ý nghĩa của nguyên tắc đối thoại. Việc đối thoại thể hiện rõ tính công 

khai, dân chủ, minh bạch, bên cạnh đó còn giúp được các bên đương sự hiểu được 

mong muốn của nhau, và giúp người giải quyết vụ án hành chính nắm vững nội dung 

vụ án hành chính, trên cơ sở đó định hướng giải quyết vụ án hành chính một cách 

khách quan và chính xác. Việc đặt ra nguyên tắc đối thoại càng bảo đảm sự công bằng 

trong giải quyết vụ án hành chính khi điều này tránh được sựu tùy tiện và thiếu thống 

nhất trong việc tổ chức các phiên đối thoại trong giải quyết vụ án hành chính. Nguyên 

tắc công bằng được bảo đảm thông qua các quy định của pháp luật về xử lý đối thoại: 

- Trường hợp qua đối thoại mà người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, 

người bị kiện giữ nguyên quyết định hành chính, hành vi hành chính... thì thẩm phán 

tiến hành các thủ tục để mở phiên tòa hành chính. 

- Trường hợp qua đối thoại mà người khởi kiện rút đơn khởi kiện thì người khởi 

                                                 
1 Xem Điều 57 LTTHC năm 2015. 



282 

kiện lập biên bản và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Người khởi kiện được khởi 

kiện lại nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn; 

- Trường hợp qua đối thoại mà người bị kiện cam kết sửa đổi bổ sung, thay thế, 

hủy bỏ quyết định hành chính... người khởi kiện cam kết rút đơn khởi kiện thì Tòa án 

lập biên bản về sự cam kết của đương sự.  

Đây được xem là quy định mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, khắc 

phục tình trạng trước đây khi giữa các đương sự thỏa thuận nhưng Tòa án lại không 

thể ban hành văn bản công nhận sự thỏa thuận. Điều này xâm phạm vào quyền tự định 

đoạt của đương sự và không bảo đảm được sự công bằng giữa các đương sự. 

Chúng tôi cho rằng quy định về việc người khởi kiện được khởi kiện lần hai nếu 

trước đó việc rút đơn khởi kiện dẫn đến đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là một 

trong nhiều quy định bảo đảm được sự công bằng giữa người khởi kiện với người bị 

kiện. Bởi, quy định này bảo đảm tối đa quyền khởi kiện của cá nhân, tổ chức nếu 

quyền và lợi ích bị xâm hại. Quy định này khắc phục được tình trạng người bị kiện lợi 

dụng thẩm quyền của mình không hủy quyết định hành chính bị kiện đã cam kết; hoặc 

ban hành lại quyết định hành chính có nội dung không thay đổi. Trong trường hợp này 

nếu không cho phép người khởi kiện khởi kiện lại sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân, xâm phạm vào nguyên tắc công bằng trong giải quyết vụ án 

hành chính. Việc người dân được khởi kiện lại nghĩa là sự công bằng giữa hai đương 

sự được duy trì trong mọi tình huống pháp lý; điều này bảo vệ được công lý trong tố 

tụng hành chính mà cá nhân tổ chức tin tưởng lựa chọn giải quyết. Những quy định về 

xử lý kết quả đối thoại cũng cho thấy Tòa án luôn có thiện chí trong việc giải quyết 

tranh chấp hành chính theo hướng khách quan và bảo đảm công lý. Ngay trong những 

trường hợp người bị kiện lợi dụng quyền lực nhà nước mà không thực hiện cam kết, 

hoặc thực hiện cam kết chậm thì tòa án tiếp tục mở phiên tòa xét xử chung nhằm bảo 

đảm sự công bằng và công lý trong giải quyết vụ án hành chính. 

3. Hoàn thiện luật tố tụng hành chính để bảo đảm rằng Luật Tố tụng hành 

chính là phương tiện kiểm soát hành chính vì mục tiêu công bằng và công lý 

Từ  phân tích về những điểm tích cực, hạn chế của nội dung Luật Tố tụng hành 

chính năm 2015, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện 

Luật tố tụng hơn nữa theo tiêu chí bảo đảm nguyên tắc công bằng trong giải quyết vụ 

án hành chính: 

Nhóm 1: Các kiến nghị nhằm đảm bảo sự phù hợp của luật Tố tụng hành chính 

với Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tính đồng bộ với với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 

năm 2014, xác định rõ vai trò của Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp  

đảm bảo hoạt động xét xử các vụ án hành chính thực sự là cơ chế kiểm soát ngoài đối 
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với việc thi hành quyền hành pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 

chức. Các kiến nghị cụ thể, gồm: 

Thứ nhất, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về Thẩm phán, Hội thẩm 

xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can 

thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. 

Các nguyên tắc của tố tụng hành chính phải tiếp tục được ghi nhận và có phương 

thức hữu hiệu bảo đảm thực hiện trong thực tế. Trong đó, đặc biệt là nguyên tắc:  

Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc, đảm bảo 

tranh tụng trong suốt quá trình xét xử. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nguyên tắc 

đó, cần đồng thời rất nhiều yếu tố, trong phạm vi Luật Tố tụng hành chính, trước hết 

cần xác định trách của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, quy định rõ những hành vi bị 

coi là vi phạm nguyên tắc đảm bảo tính độc lập của hoạt động xét xử và có chế tài 

khiêm khắc đối với bất kì cá nhân, tổ chức nào vi phạm.  

Thứ hai, về Thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hành chính, thiết nghĩ đối với 

các loại việc thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện, Luật Tố tụng 

hành chính nên quy định cho người khởi kiện được quyền lựa chọn có thể kiện ở bất 

kỳ Tòa án  huyện nào, không bắt buộc phải khởi kiện đến tòa án huyện có cùng địa 

giới hành chính với cơ quan hoặc người đã ban hành QĐHC, HVHC bị kiện, tăng 

thêm tính độc lập tương đối của hoạt động xét xử các vụ án hành chính trong giai đoạn 

hiện nay. Có như vậy nguyên tắc công bằng mới được bảo đảm tuyệt đối và hiệu quả. 

Thứ ba, tiếp tục mở rộng thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện hành chính theo 

hướng không loại trừ tất cả các quyết định hành chính nội bộ, đảm bảo vai trò của Tòa 

án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, kiểm soát hoạt động quản lí hành chính nhà 

nước bằng thủ tục tố tụng hành chính. Điều này hướng tới sự công bằng và công lý của 

cá nhân và doanh nghiệp trước nhà nước, trước các chủ thể quản lý hành chính nhà nước. 

Thứ tư, cần tách nguyên tắc công bằng ra khởi nguyên tắc công bằng khách quan 

và kịp thời tại Điều 16 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Bởi công bằng, công lý là 

nội dung vô cùng quan trọng chi phối toàn bộ quy định của Luật Tố tụng hành chính 

2015, cũng như chi phối toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hành chính. Bởi vậy cần bổ 

sung thêm nguyên tắc công bằng và công lý tồn tại độc lập bên cạnh nguyên tắc khách 

quan và công bằng. 

Nhóm hai: Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định cụ thể trong nội dung 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình áp 

dụng Luật, tăng cường tính bảo đảm quyền nguyên tắc công bằng trong giải quyết vụ 

án hành chính. 

1) Về các loại việc thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án, sửa Điều 30 khoản 1, 
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khoản 3 theo hướng:  

-  Quyết  định hành chính nội bộ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án,  

trừ quyết định kỉ luật buộc thôi việc, quyết định cách chức, quyết định điều động, biệt 

phái đống với công chức. 

2) Về Thẩm quyền theo cấp của Toà án nhân dân tại các Điều 31, 32  Luật Tố 

tụng hành chính năm 2015. 

-  Sửa theo hướng đảm bảo phù hợp với khái niệm quyết định hành chính, hành 

vi hành chính được giải thích tại Điều 3. Đảm bảo tất cả các quyết định hành chính, 

hành vi hành chính theo đúng quy định của Điều 3, nếu bị khởi kiện phải được Tòa án 

có thẩm quyền thụ lí giải quyết.  

3) Kiến nghị: Sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng 

minh trong tố tụng hành chính theo hướng:  

- Bổ sung quy định cụ thể về thời hạn mà người bị khởi kiện có nghĩa vụ cung 

cấp chứng cứ, tài liệu chứng minh trong tố tụng hành chính. 

- Bổ sung quy định về thẩm quyền xử lý, cách thức xử lý và chế tài xử lý đối với 

trường hợp người bị khởi kiện không cung cấp hoặc chậm trễ cung cấp chứng cứ, tài 

liệu chứng minh trong tố tụng hành chính. 

- Sửa đổi, bổ sung: Tòa án hỗ trợ Người khởi kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan trong việc thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án hành chính.  

4) Sửa đổi quy định về đơn khởi kiện vụ án hành chính 

Điều 118 quy định về đơn khởi kiện. Điểm g khoản 1 Điều 118 quy định người 

khởi kiện cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại. Thực tế cho thấy, nội dung này không cần thiết. Hai là, việc quy định 

kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi 

kiện là có căn cứ và hợp pháp. Thực tế người dân đi khởi kiện không biết được những 

tài liệu cụ thể nào để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp 

pháp. Vì vậy, Thẩm phán thường căn cứ vào quy định này để từ chối yêu cầu khởi kiện 

là xâm phạm quyền khỏi kiện của cá nhâ, tổ chức. 

Kiến nghị sửa Điều 118 

- Bỏ quy định người khởi kiện cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến 

người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;  

- Bổ sung quy định cụ thể các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi 

kiện là có căn cứ và hợp pháp gửi kèm theo đơn khởi kiện. Ví dụ:  Quyết định bị kiện, 

những giấy tờ liên quan mà người khởi kiện có... 

- Về việc kí đơn khởi kiện, không nên tuyệt đối hóa quyền tự quyết định việc 
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khởi kiện bằng quy định bắt buộc đơn khởi kiện phải do người khởi kiện kí. Để tránh 

việc gây khó khăn, Luật nên quy định đơn khởi kiện do người khởi kiện kí hoặc người 

đại diện hợp pháp kí (bao gồm đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền).  
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PHÁT TRIỂN MỚI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI                                                        

TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHỆ SỐ 

TS. Mạc Thị Hoài Thương 

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Công nghệ số phát triển ảnh hưởng rất lớn tới việc bảo đảm và thúc 

đẩy quyền con người. Trước những ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực của công nghệ 

số tới quyền con người, nhân loại đã có những thay đổi cách tiếp cận mới về các 

quyền con người truyền thống đồng thời có xu hướng ghi nhận thêm một số quyền con 

người mới. Tham luận tập trung phân tích về cách tiếp cận mới đối với một số quyền 

con người truyền thống như quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ 

liệu cá nhân..., xu hướng ghi nhận các nội dung mới về quyền con người như quyền 

truy cập internet, quyền hưởng lợi từ thành tựu khoa học công nghệ… và những phát 

triển của pháp luật về quyền con người trong thời kỳ công nghệ số. 

Những tiến bộ đột phá của khoa học công nghệ như công nghệ nano, in 3D, công 

nghệ sinh học phân tử, di truyền, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật kết nối (Internet of 

Things - IoT) sẽ giúp cho việc mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đem 

lại muôn vàn tiện ích, lợi ích cho con người, chính phủ và doanh nghiệp. Cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ tác động mạnh mẽ, toàn diện đến đời sống quốc gia, 

con người, Nhà nước và pháp luật, đến mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, các tổ 

chức quốc tế theo cả chiều hướng tích cực, thuận lợi và những áp lực, thách thức vô 

cùng to lớn1. Quyền con người là những giá trị tự nhiên vốn có của con người. Các 

quyền con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ thông qua các điều ước quốc tế, 

tập quán quốc tế, các văn bản trong hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật của mỗi 

quốc gia. Khuôn khổ các chuẩn mực quốc tế về quyền con người đã được hình thành, 

được các quốc gia thừa nhận, theo đó đòi hỏi mọi thiết chế, tổ chức trong xã hội phải 

có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực hiện, kể cả trên không gian ảo và thế giới thực.  

1. Tác động của công nghệ số tới việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người 

Phát triển của công nghệ số ảnh hưởng tích cực tới việc thụ hưởng, bảo vệ và 

thúc dẩy quyền con người. Các ứng dụng của cuộc CMCN lần 4 chính là các công cụ 

giúp cho việc mở rộng ghi nhận, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Với sự hỗ trợ 

của Internet, Big data, và sự phát triển của hệ thống thông tin trực tuyến, các mạng xã 

hội…, các quyền con người như quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do ngôn luận có 

                                                 
1https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/vai-tro-trach-nhiem-cua-nha-nuoc-trong-xa-hoi-cong-nghe-

thong-tin-cong-nghe-so-cach-mang-cong-nghiep-4-0-11105/ 
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thêm phương tiện mới hỗ trợ thực hiện dễ dàng hơn. Truyền thông và mạng xã hội 

ngày càng trở thành một kênh quan trọng thể hiện quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn 

luận của người dân trên thế giới1.  

Nhờ sự phát triển của công nghệ số, các thông tin về quyền con người cũng như 

các vi phạm về quyền con người có thể được phát hiện một cách nhanh chóng hơn. Do 

đó, chính phủ các nước hoặc các tổ chức phi chính phủ và các bên chịu trách nhiệm về 

quyền con người có thể tiếp nhận và đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Công nghệ số 

cũng hỗ trợ cho việc thu thập, phân tích dữ liệu dễ dàng hơn, qua đó có thể hỗ trợ và 

giám sát tình trạng phân biệt đối xử với các nhóm dễ bị tổn thương. Công nghệ số 

cũng giúp cho việc thực hiện quyền tự do biểu đạt được hiệu quả hơn.  

Không gian mạng giúp con người thực hiện tốt hơn các quyền chính trị, quyền 

giám sát của mình. Qua không gian mạng, công dân được quyền bầu cử, ứng cử, thảo 

luận các vấn đề của nhà nước, giám sát được hoạt động của chính quyền; góp phần 

tăng sức ép lên các chủ thể thực hiện quyền, buộc họ nâng cao tính công khai, minh 

bạch, trách nhiệm giải trình về nhân quyền.  

Thông qua các tiện ích mà công nghệ số đem lại, các quyền kinh tế, xã hội và văn 

hóa được bảo đảm tốt hơn. Công nghệ mới có thể nhanh chóng mở rộng chất lượng và 

khả năng tiếp cận nhiều dịch vụ và sản phẩm cần thiết để thực hiện các quyền kinh tế, 

xã hội và văn hóa. Các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ liên quan đến y tế, giáo 

dục có thể giúp tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và cải thiện các chỉ số phát triển kinh tế 

- xã hội, thông qua đó nâng cao khả năng hưởng thụ quyền sức khỏe, giáo dục, quyền 

về lương thực, quyền vui chơi giải trí, quyền được hưởng lợi từ sự phát triển của khoa 

học - công nghệ.  Các công nghệ mới đã mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận các cơ hội 

giáo dục và học tập, giúp giáo viên dễ dàng hơn trong việc thiết kế và cung cấp tài liệu 

giảng dạy và tạo ra không gian mới để mọi người học hỏi và làm việc cùng nhau. Các 

tài liệu và khóa học giáo dục trực tuyến, sách giáo khoa số hóa được cung cấp rộng rãi 

cho nhiều đối tượng. Thực hiện quyền làm việc, không gian mạng giúp mọi người có 

thể thực hiện quyền làm việc; như tìm kiếm việc làm, kinh doanh, làm việc tại nhà, 

giúp hình thành “nền kinh tế chia sẻ”. Đối với quyền chăm sóc sức khỏe, qua không 

gian mạng, người dân được cung cấp tri thức, kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe; nhất là 

khi xảy ra đại dịch. Việc chữa bệnh từ xa cũng khá dễ dàng, góp phần kết nối toàn cầu 

trên lĩnh vực này. Ngoài ra các quyền văn hóa nhờ không gian mạng con người có thể 

phát triển các sáng tạo cá nhân đến chia sẻ giá trị sáng tạo của nhân loại.  

Thông qua các tiện ích mà công nghệ số đem lại, các quyền kinh tế, xã hội và văn 

                                                 
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Hải, Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bảo đảm 

quyền con người, https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/815807/tac-dong-

cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-den-bao-dam-quyen-con-nguoi.aspx#, ngày 24/11/2020.  

https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/815807/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-den-bao-dam-quyen-con-nguoi.aspx
https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/815807/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-den-bao-dam-quyen-con-nguoi.aspx
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hóa được bảo đảm tốt hơn. Công nghệ mới có thể nhanh chóng mở rộng chất lượng và 

khả năng tiếp cận nhiều dịch vụ và sản phẩm cần thiết để thực hiện các quyền kinh tế, 

xã hội và văn hóa. Các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ liên quan đến y tế, giáo 

dục có thể giúp tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và cải thiện các chỉ số phát triển kinh tế 

- xã hội, thông qua đó nâng cao khả năng hưởng thụ quyền sức khỏe, giáo dục, quyền 

về lương thực, quyền vui chơi giải trí, quyền được hưởng lợi từ sự phát triển của khoa 

học - công nghệ.  Các công nghệ mới đã mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận các cơ hội 

giáo dục và học tập, giúp giáo viên dễ dàng hơn trong việc thiết kế và cung cấp tài liệu 

giảng dạy và tạo ra không gian mới để mọi người học hỏi và làm việc cùng nhau. Các 

tài liệu và khóa học giáo dục trực tuyến, sách giáo khoa số hóa được cung cấp rộng rãi 

cho nhiều đối tượng. 

Ngoài ra, các ứng dụng công nghệ mới cũng tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

tiếp cận quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương. Đây là các nhóm cần sự hỗ trợ đặc biệt 

trong việc tiếp cận và thực hiện quyền con người. Chẳng hạn, công nghệ góp phần làm 

tăng khả năng tiếp cận dịch vụ, giảm chi phí hỗ trợ cho người khuyết tật. Người 

khuyết tật sẽ có cơ hội được sử dụng nhiều hơn các thiết bị hiện đại hỗ trợ cho tình 

trạng khuyết tật. Sự phát triển của công nghệ gen cũng giúp cho việc điều tra tội phạm 

dễ dàng hơn, đặc biệt là các loại tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em...  

Bên cạnh những tác động tích cực, sự phát triển của công nghệ mới bên cạnh 

những thuận lợi cũng đặt ra thách thức chưa từng có đối với việc bảo đảm và thúc đẩy 

quyền con người. Đối với nhóm quyền dân sự, chính trị, thực tiễn cho thấy, sự phát 

triển của công nghệ, mạng xã hội-thế giới ảo đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối 

với quyền con người ở thế giới thực. Mạng xã hội dễ dàng bị lợi dụng trở thành công 

cụ để một số người truyền bá luận điệu sai trái, đưa ra thông tin xấu độc, gây hại, công 

bố phát ngôn gây thù hận; đồng thời bị một số người lợi dụng để thể hiện hành vi phản 

văn hóa, vi phạm thuần phong mỹ tục, sử dụng ngôn từ tục tĩu để thóa mạ, chửi bới 

người không có cùng quan điểm. Một số trường hợp, khi đến với công chúng, mạng xã 

hội còn làm cho thông tin chính thống bị nhiễu loạn, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an 

ninh xã hội . Việc kiểm soát các thông tin này là việc không dễ dàng. Ví dụ: các bài 

đăng trên mạng xã hội nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Rohingya ở Myanmar sau 

vụ giết người và hãm hiếp hàng loạt vào năm 2017. Các nhà điều tra nhân quyền đã 

chỉ ra rằng Facebook và các nguồn thông tin trên mạng đã giúp lan truyền lời nói căm 

thù và kích động bạo lực1. Phát ngôn gây thù hận  dẫn tới mục tiêu, quấy rối, bạo lực 

và giết người trong thế giới thực, thậm chí dẫn đến cáo buộc diệt chủng và thanh lọc 

sắc tộc.  

                                                 
1 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25158&LangID=E 
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Từ thực tế đó, đòi hỏi sự cần thiết các quốc gia phải kiểm soát các thông tin trên 

mạng xã hội. Tuy nhiên, việc kiểm soát quá mức của các cơ quan quản lý trong việc 

kiềm chế phát ngôn và sử dụng không gian trực tuyến cũng là một vấn đề đáng quan 

tâm.  Hàng chục quốc gia đang hạn chế việc tiếp cận, hạn chế quyền tự do ngôn luận 

và hoạt động chính trị, thường là với lý do chống lại chủ nghĩa thù hận hoặc cực đoan, 

bảo vệ chủ quyền quốc gia, trật tự công cộng. Việc hạn chế truy cập internet dường 

như đã trở thành một công cụ phổ biến để ngăn chặn các cuộc tranh luận, bất đồng 

chính kiến và các cuộc biểu tình hợp pháp. Tổ chức phi chính phủ Access Now tính 

đến 196 lần ngừng hoạt động ở 25 các nước trong năm 2018, gần gấp ba lần con số 

(75) được ghi nhận vào năm 20161. Điều này dẫn đến quyền tìm kiếm, nhận và truyền 

đạt thông tin và ý dường như trở nên không ổn định hơn trong kỷ nguyên kỹ thuật số 

và dễ gặp rủi ro bởi sự can thiệp của các chính phủ thông qua việc hạn chế và đặt ra 

những hạn chế đối với quyền này.  

Việc xác định ranh giới giữa hoạt động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không 

gian mạng với các hoạt động được coi là vi phạm quyền tự do cơ bản của con người là 

không dễ dàng. Rõ ràng, để bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia thì các 

loại hoạt động tội phạm mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng… là các hoạt động bị 

cấm. Tuy nhiên, một thách thức đặt ra cho các cơ quan chức năng là, làm thế nào để 

xác định đâu là các hoạt động mạng gây thiệt hại cho an ninh quốc gia, trật tự công 

cộng, an toàn tài sản và tính mạng của người dân. Vẫn có những hoạt động đứng giữa 

lằn ranh của hai thái cực và những xung đột giữa việc bảo vệ quyền kiểm soát của 

chính phủ với việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản của người dân. Chính phủ Pháp đã 

từng có nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn các cá nhân tìm cách tải các phim hay nhạc bất 

hợp pháp trên internet nhưng lại gặp phải sự phản đối của người dân và điều này chỉ 

được thông qua gần đây sau những sự phản đối của các ca sĩ. Hay việc Liên minh châu 

Âu “yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ internet lưu giữ thông tin về lưu lượng 

email, truy cập vào các trang web và các cuộc gọi điện thoại qua internet trong 12 

tháng”. Yêu cầu này đã dẫn đến những phản ứng của một số nhóm. Do vậy, việc các 

quốc gia áp đặt chủ quyền trên không gian mạng thông qua việc yêu cầu xác định rõ 

hơn các tác nhân không gian mạng không phải lúc nào cũng đạt được sự đồng thuận 

hay ủng hộ từ phía người dân(19), bởi rất khó để xác định ranh giới của các hoạt động 

bảo vệ an ninh mạng với các hoạt động vi phạm quyền tự do cơ bản của con người. 

Không chỉ có vậy, khi công nghệ càng ngày càng phát triển, sự tiến bộ vượt bậc 

của các thuật toán và trí tuệ nhân tạo có nguy cơ đe dọa tới quyền riêng tư, quyền bảo 

vệ thông tin cá nhân. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc kết nối, tương tác trên mạng xã 

hội ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, rất ít người sử dụng Internet quan tâm đến việc 
                                                 
1 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25158&LangID=E 
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bảo mật thông tin cá nhân. Sự dễ dãi của nhiều người khi đưa thông tin cá nhân lên 

mạng khiến thông tin của họ có nhiều nguy cơ bị khai thác. Vấn đề này xảy ra đối với 

người dùng thường xuyên chia sẻ thông tin cá nhân, các vấn đề riêng tư trên mạng xã 

hội mà bỏ qua những rủi ro, đe dọa về bảo mật thông tin cá nhân. Việc lơ là cảnh giác, 

thái độ xem nhẹ đối với quyền bảo mật riêng tư có thể khiến người dùng dễ dàng trở 

thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng.Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn chưa 

coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân khi tự nguyện khai báo hoặc hiển thị đầy đủ 

thông tin của mình trên các mạng xã hội, từ ngày tháng năm sinh, quê quán, email, số 

điện thoại liên lạc, nơi làm việc, lẫn các mốc thời gian từ năm nào đến năm nào học 

tập, làm việc ở đâu… Cần nhấn mạnh thực tế là quyền tự do ngôn luận và quyền riêng 

tư không phải là quyền con người duy nhất bị đe dọa trong lĩnh vực kỹ thuật số. Người 

dùng công nghệ cũng đã bị từ chối các quyền khác, chẳng hạn như tự do hội họp- công 

nghệ số có thể hỗ trợ cho việc thực hiện quyền hội họp hòa bình. Đồng thời, việc sử 

dụng một số công nghệ như vậy để theo dõi hoặc trấn áp những người biểu tình có thể 

dẫn đến vi phạm nhân quyền, bao gồm cả vi phạm quyền hội họp hòa bình. Hoặc tự do 

không bị phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, tôn giáo, giới tính hoặc khuynh hướng tình 

dục. Sự phát triển của công nghệ số, quyền suy đoán vô tội cũng bị đe dọa bởi việc thu 

thập dữ liệu hàng loạt cho mục đích giám sát mà không có căn cứ. Đồng thời, phản 

ứng của các chính phủ trong việc ngăn chặn truy cập internet nhằm ngăn mọi người 

tập hợp và điều phối các cuộc biểu tình. Điều này rõ ràng là ảnh hưởng không nhỏ tới 

quyền hội họp. 

Đối với nhóm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, sự phát triển của công nghệ tự 

động cũng đẩy hàng triệu người phải đối diện với nguy cơ mất việc làm. Nhiều ngành, 

nghề sản xuất, kinh doanh truyền thống cũng sẽ biến mất nhanh chóng. Chẳng hạn, 

nếu như năm 1998, hãng máy ảnh Kodac tuyển dụng 170.000 người lao động, chiếm 

85% thị trường giấy ảnh trên thế giới thì gần đây, lĩnh vực kinh doanh này đã không 

còn hoạt động. Các lĩnh vực nghề nghiệp thủ công cũng sẽ biến mất, thay vào đó là sự 

xuất hiện ngành, nghề mới đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao. Theo nghiên cứu của Viện 

Toàn cầu McKinsey, ước tính đến năm 2030 sẽ có khoảng 400 - 800 triệu việc làm 

trên thế giới được thay thế bằng công nghệ tự động hoá1. Sự ra đời của các “nhà máy 

thông minh”, trong đó máy móc được kết nối in-tơ-nét và liên kết với nhau qua một hệ 

thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất, đưa ra quyết định sẽ thay thế dần 

các dây chuyền sản xuất trước đây. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ dẫn tới 

xu hướng các nước có lợi thế về công nghệ và vốn sẽ quay trở lại đầu tư vào quốc gia 

                                                 
1 James Manyika, Susan Lund, Michael Chui, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel, Parul Batra, Ryan 

Ko, and Saurabh Sanghvi, Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, 

and wages, truy cập tại:  https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-

gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages#part%203, ngày 24/11/2020.  

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages#part%203
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages#part%203
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của mình trên cơ sở áp dụng công nghệ “nhà máy thông minh”, chứ không đầu tư sang 

các nước có lợi thế về nguồn lao động. Đây là một thách thức lớn, đặc biệt là với các 

quốc gia có lực lượng lớn lao động tay nghề thấp, đòi hỏi quốc gia đó phải có tầm nhìn 

chiến lược để thực hiện việc chuyển đổi tư duy về nghề nghiệp, quan hệ hợp đồng, 

quan hệ lao động cho người lao động1.  

Những tiến bộ trong khoa học công nghệ này cũng mang lại những thách thức 

như: các khu vực thành thị/nông thôn khác nhau sẽ có khả năng tiếp cận thông tin, 

thiết bị khác nhau; nhóm người khuyết tật gặp một số rào cản trong việc tận dụng 

thông tin và công nghệ truyền thông để tiếp cận với các cơ hội giáo dục; chất lượng 

của trải nghiệm giáo dục trực tuyến … Sự phát triển của khoa học công nghệ đóng vai 

trò quan trọng trong việc thực hiện quyền được chăm sóc sức khoẻ người dân. Thông 

tin và công nghệ truyền thông có thể mở rộng tính khả dụng và khả năng tiếp cận các 

dịch vụ sức khoẻ chất lượng của con người. Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big 

data) đang được sử dụng để phát triển các loại thuốc, vacine mới, cung cấp kế hoạch 

điều trị được cá nhân hoá và nâng cao hiệu quả của việc cung cấp các dịch vụ chăm 

sóc người bệnh. Mặc dù có những lợi ích to lớn như vậy, tuy nhiên việc ứng dụng 

khoa học công nghệ vào lĩnh vực y tế cũng gặp phải một số vấn đề như: công nghệ có 

thể làm suy yếu quyền tự chủ và độc lập của người cao tuổi, và tạo ra các hình thức 

phân biệt, bỏ rơi mới, họ có thể bị bỏ rơi ở nhà riêng hoặc bị tước đoạt các tương tác 

của con người ; việc sử dụng big data và AI có thể có rủi ro với quyền riêng tư của 

bệnh nhân liên quan đến dữ liệu sức khoẻ nhạy cảm và các thông tin cá nhân khác… 

Đây sẽ là những vấn đề mà các quốc gia phải đối mặt giải quyết khi triển khai đưa các 

ứng dụng khoa học công nghệ mới vào hoạt động học tập.  

2. Những phát triển mới về vấn đề quyền con người trong thời kỳ công nghệ số 

 a. Xu hướng mới trong tiếp cận một số quyền con người truyền thống 

Trước sự phát triển của công nghệ số, quyền tự do ngôn luận có thể coi là minh 

chứng điển hình cho việc dễ bị tổn thương bởi ảnh hưởng của công nghệ số. Cách tiếp 

cận mới đối với quyền này liên quan trực tiếp tới vấn đề quyền truy cập Internet, 

không giống như các lĩnh vực khác, internet tạo ra khả năng chia sẻ thông tin với 

nhiều người nhận khác nhau, Internet trở thành một phương tiện thực hiện quyền tự do 

ngôn luận của cá nhân. Internet là phương tiện quan trọng để con người tìm và truy 

cập thông tin. Chúng có vai trò quan trọng đối với quyền tự do ngôn luận trên Internet 

vì chúng hoạt động như một trung gian giữa những người tìm kiếm thông tin và những 

người cung cấp thông tin trên Web. Ngày nay, một lượng kiến thức phong phú được 

tạo ra và ngay lập tức được đưa lên mạng internet để mọi người đều có khả năng tiếp 

                                                 
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Hải, tlđd.  
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cận bằng một chi phí hợp lý. Mạng internet đã làm tăng cơ hội tiếp cận và truyền bá 

thông tin hơn rất nhiều khi so sánh với báo in, truyền hình truyền thống. Mỗi cá nhân 

ngày nay có thể tự do phát biểu ý kiến của mình trên mạng internet dưới nhiều hình 

thức: viết báo, biết blog, tạo video, đưa ý kiến trên các forum… và gần như ngay lập 

tức phổ biến ý kiến tới rất nhiều người ở mọi nơi. Tương tự như thế, bất cứ cá nhân 

nào có khả năng tiếp cận interntet đều có thể tìm được thông tin phong phú ở nhiều 

góc độ và mức độ. Internet đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho tự do biểu đạt và 

việc thực hành quyền này phát triển sâu rộng trên internet hơn bất cứ nơi đâu. 

Cách tiếp cận mới đối với quyền truy cập Internet (quyền tự do kết nối) cũng là 

vấn đề gây nhiều tranh cãi. Dưới góc độ pháp luật quốc tế về quyền con người, quyền 

truy cập Internet, hay còn được gọi là tự do kết nối, có thể được hiểu rằng là sự nhìn 

nhận rằng tất cả mọi người phải được cho phép truy cập Internet để thực hành và 

hưởng các quyền tự do ngôn luận và các quyền cơ bản khác của con người, rằng các 

nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể truy cập 

Internet, và các nhà nước đó không được hạn chế quyền truy cập của từng cá nhân mà 

không có lý do chính đáng. Năm 2012, tổ chức phi chính phủ quốc tế Internet Society 

tiến hành khảo sát trên 10,000 người sử dụng Internet ở hơn 20 nước, với kết quả 83% 

đồng ý với quan điểm “Truy cập Internet phải được coi là một quyền con người cơ 

bản”. Trong một trưng cầu ý kiến tương tự của BBC World Services với 28 nghìn 

người dân, trong đó có 14 nghìn người sử dụng Internet trên 26 quốc gia, tiến hành 

năm 2009-2010, 79% đồng ý với ý kiến trên. Trên thực tế, nhiều quốc gia đã có những 

hành động cụ thể1. 

Thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy, việc thực hiện quyền truy cập internet luôn 

được đặt trong khuôn khổ pháp luật. Một số quốc gia đã hợp hiến hóa một nghĩa vụ 

tích cực để đảm bảo kết nối. Hiến pháp Hy Lạp tuyên quy định “tất cả mọi người đều 

có quyền tham gia vào xã hội Thông tin. Tạo điều kiện tiếp cận thông tin được truyền 

qua điện tử, cũng như về quá trình sản xuất, trao đổi và phổ biến chúng, tạo thành 

nghĩa vụ của Nhà nước, luôn tuân thủ các đảm bảo về quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân 

và bí mật của thư tín (Hiến pháp Hy Lạp, Điều 5a). Trong Quyết định số 580(2009), 

Tòa án Hiến pháp Pháp khẳng định rằng việc truy cập Internet được coi là một quyền 

con người bằng cách tuyên bố rằng quyền tự do ngôn luận ngụ ý tự do truy cập các 

dịch vụ truyền thông trực tuyến công cộng. Tương tự, Tòa án Hiến pháp của Costa 

Rica đã đưa ra phán quyết Quyết định số 12790 (2010) đã nêu rõ rằng, trong bối cảnh 

thông tin xã hội, các cơ quan nhà nước cần đảm bảo ở dạng phổ cập, tiếp cận với các 

công nghệ mới này. Estonia thông qua mộtluật tuyên bố truy cập Internet là quyền con 

                                                 
1 Internet access is “a fundamental right”, truy cập tại: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8548190.stm, ngày 

29/11/2020.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8548190.stm
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người. Phần Lan và Tây Ban Nha xem xét truy cập Internet như một dịch vụ toàn cầu. 

Hơn nữa, cả Phần Lan và Tây Ban Nha đã đặt tốc độ tối thiểu của một truy cập 

Internet chức năng như một dịch vụ bằng cách thông qua luật quy định rằng mọi kết 

nối Internet đều cần để có tốc độ ít nhất một Megabit mỗi giây1. Thực tiễn này cho 

thấy, vấn đề công nhận hay không công nhận truy cập internet là quyền con người vẫn 

là vấn đề gây tranh cãi. Ở cấp độ quốc tế, năm 2011, trong một báo cáo lên Uỷ ban 

Quyền con người của Liên hiệp Quốc, Frank La Rue, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên 

hiệp Quốc về Tự do biểu đạt và Tự do tư tưởng, nhấn mạnh “Internet là một trong 

những công cụ mạnh mẽ nhất của thế kỷ 21 để tăng cường tính minh bạch của bộ máy 

quyền lực, đẩy mạnh khả năng truy cập thông tin và sự tham gia của công dân để xây 

dựng những xã hội dân chủ”. Gần đây Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết có 

mục tiêu là tăng cường truy cập Internet vì nó tạo điều kiện cho các cơ hội tiếp cận 

giáo dục và các quyền khác có liên quan. Tài liệu này khẳng định rằng truy cập 

Internet sẽ được coi là một quyền con người, bằng cách khẳng định 'tầm quan trọng 

của việc áp dụng cách tiếp cận toàn diện dựa trên quyền con người trong cung cấp và 

mở rộng quyền truy cập vào Internet và yêu cầu tất cả các Quốc gia thực hiện nỗ lực 

làm cầu nối giữa nhiều hình thức phân chia kỹ thuật số '(Liên hợp quốc 2016a). 

 Trước sự phát triển của công nghệ số, cách tiếp cận quyền thụ hưởng thành tựu 

khoa học công nghệ cũng có những thay đổi đáng kể. Thực tế là quyền được hưởng 

những lợi ích của tiến bộ khoa học công nghệ và các ứng dụng của nó không hẳn là 

một quyền mới; tuy nhiên trong nhiều thập kỷ qua quyền này ít được chú ý đến. Mặc 

dù đã được đưa vào Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 và trong Công 

ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966 nhưng quyền này hầu như 

không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ các quốc gia và các cơ quan của Liên hợp 

quốc cũng như các học giả. Vai trò của khoa học công nghệ đối với xã hội, cũng như 

những lợi ích và các nguy cơ tiềm ẩn của nó đã được thảo luận trên nhiều diễn đàn 

quốc tế, nhưng hầu như không bao giờ đặt trong bối cảnh quyền con người2.  

Ngày nay, thế giới đang trong thời kỳ ngày càng chuyển sang khoa học và công 

nghệ để giải quyết các vấn đề dai dẳng về kinh tế, xã hội và phát triển thì khía cạnh 

quyền con người trong khoa học cũng nhận đc nhiều sự quan tâm hơn, bao gồm quyền 

con người được thụ hưởng những thành tựu, lợi ích của tiến bộ khoa học công nghệ và 

các ứng dụng của nó, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khoẻ con người.  

                                                 
1 Jacopo Coccoli (2017), The Challenges  of  New  T echnologies  in  the Implementation of Human 

Rights: an Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era, Article  irst published online 
2 Yvonne Donders, The right to enjoy benefits of scientific progress: in search of state obligations in 

relation to health, truy cập tại: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190088/?fbclid=IwAR1APiyuBpJ51hCOAHDiSQV

3kV5Rcnj9dpgNJ8Nz1fQacMayjvrXHp_coAA, ngày 29/11/2020.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190088/?fbclid=IwAR1APiyuBpJ51hCOAHDiSQV3kV5Rcnj9dpgNJ8Nz1fQacMayjvrXHp_coAA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3190088/?fbclid=IwAR1APiyuBpJ51hCOAHDiSQV3kV5Rcnj9dpgNJ8Nz1fQacMayjvrXHp_coAA
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b. Phát triển của pháp luật về quyền con người đáp ứng yêu cầu của sự phát 

triển công nghệ 

Năm 1947, khi Tuyên ngôn nhân quyền ra đời, chỉ một bộ phận nhỏ dân số thế 

giới được tiếp cận với các công nghệ mới như điện thoại hoặc truyền hình. Ngày nay, 

hai phần ba dân số ước tính 3 tỷ người dùng Internet đến từ các nước đang phát triển1. 

Luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn đã không ngừng phát triển để tiếp tục bảo vệ đầy 

đủ các quyền con người.  

Trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Năm 2012, Hội đồng nhân quyền Liên hợp 

quốc thông qua “Nghị quyết Phát triển, bảo vệ và thụ hưởng nhân quyền trên 

Internet”, theo đó Hội đồng nhân quyền khẳng định quyền con người phải được bảo 

đảm cả trên Internet. Đây là lần đầu tiên Hội đồng mở rộng định nghĩa quyền con 

người sang thế giới ảo (A / HRC / 20 / L.13). Năm 2014 , 2016, gần đây nhất là năm 

2018 , Hội đồng đều thông qua các Nghị quyết tương tự nhưng cụ thể hoá hơn các vấn 

đề về quyền tự do biểu đạt trên Internet. Những nghị quyết nêu trên chính là nền tảng 

pháp lý quan trọng để các quốc gia xây dựng khung pháp lý bảo đảm quyền tự do ngôn 

luận trên Internet trước mọi ràng buộc, kiểm soát và điểu khiển của nhà nước. Điều 1 

các Nghị quyết này đều khẳng định rằng “Các quyền tương tự mà con người được 

hưởng “ngoại tuyến” (offline) cũng phải được bảo vệ trực tuyến (online), đặc biệt là 

quyền tự do biểu đạt (freedom of expression), được áp dụng bất kể biên giới và thông 

qua bất kì phương tiện truyền thông nào, theo các Điều 19 UDHR và ICCPR”. Đây có 

thể nói là một dấu mốc quan trọng cho việc mở rộng định nghĩa về quyền con người 

trong “thế giới ảo” .  

 Việc mở rộng định nghĩa quyền con người được nói đến trong khoảng 10 năm 

gần đây, khi Internet bắt đầu trở nên phổ biến nhằm tạo điều kiện cho con người bày tỏ 

ý kiến trên mạng. Hiện nay, trên phương diện luật quốc tế, Nghị quyết Phát triển, bảo 

vệ và hưởng thụ nhân quyền trên Internet cho thấy nhu cầu được sử dụng và tự do bày 

tỏ trên Internet đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều người.  

 Đối với quyền riêng tư văn kiện nổi bật nhất quy mô toàn cầu, được Đại Hội 

đồng Liên Hợp quốc thông qua vào năm 2013, là Nghị quyết 68/167 về quyền riêng tư 

trong thời đại kỹ thuật số. Nghị quyết không chỉ kêu gọi tất cả các Quốc gia bảo vệ 

quyền riêng tư trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số và để chấm dứt vi phạm quyền 

đó, nhưng cũng “để xem xét các thủ tục, thông lệ và pháp luật liên quan đến giám sát 

thông tin liên lạc,đánh chặn và thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm giám sát hàng loạt, 

ngăn chặn” (A/RES/68/167).  

                                                 
1 Policy Department DG External Policies, (2015) Surveillance and censorship: The impact of 

technologies on human rights. 
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Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc về Quyền riêng tư 

trong thời đại kỹ thuật số năm 2014 đã phân tích các vấn đề như: quyền được bảo vệ 

chống lại sự can thiệp tùy tiện hoặc bất hợp pháp đối với quyền riêng tư về thư tín (bao 

gồm thư điện tử), phạm vi bảo vệ (trong và ngoài biên giới, đối với công dân và người 

nước ngoài), các cơ chế theo dõi, giám sát độc lập; quyền có cơ chế khắc phục hiệu 

quả; vai trò của các doanh nghiệp... Báo cáo lưu ý đến tình trạng thiếu minh bạch của 

các chính phủ trong các chính sách, pháp luật và thực hành theo dõi, đồng thời kêu gọi 

các tòa án quốc gia và khu vực tham gia vào kiểm tra tính hợp pháp của các chính sách 

và biện pháp theo dõi điện tử . Bên cạnh đó, báo cáo khuyến nghị cần có sự tham gia 

liên tục của các bên liên quan để giải quyết hiệu quả các thách thức với quyền riêng tư 

trong bối cảnh công nghệ truyền thông hiện đại. Quá trình đó cần có đối thoại giữa các 

bên liên quan, bao gồm nhà nước, xã hội dân sự, các tổ chức khoa học và kỹ thuật, khu 

vực kinh doanh, các nhà nghiên cứu và chuyên gia về nhân quyền . Bên cạnh những 

quyền con người truyền thống nhưng được tiếp cận theo hướng mới, trong thời kỳ 

công nghệ số đã ghi nhận thêm một số nội dung mới về quyền con người như: quyền 

truy cập Internet, quyền hưởng thành tựu khoa học công nghệ… Các khuyến nghị 

trong Nghị quyết có thể được coi là tiêu chuẩn quốc tế mới về quyền riêng tư trong 

lĩnh vực kỹ thuật số. Tuy nhiên, những mâu thuẫn chính trị quanh các cuộc đàm phán 

về văn bản dự thảo của nó đã cho thấy rõ ràng rằng các vấn đề gây tranh cãi như 

nguyên tắc tương xứng, việc giải thích và sử dụng siêu dữ liệu hoặc khái niệm về thẩm 

quyền tài phán ngoài lãnh thổ được quan tâm và nghiên cứu sâu hơn. 

Ngoài ra, Liên hợp quốc còn hoàn chỉnh Bộ Nguyên tắc hướng dẫn về Kinh 

doanh và Nhân quyền (UN Guilding Principles on Business and Human Rights), được 

đệ trình lên Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc và thông qua vào ngày 

16/6/2011. Cùng thời gian này, Bộ quy tắc hướng dẫn cho các MNEs của OECD cũng 

đồng thời được bổ sung thêm một chương mới về bảo đảm quyền con người trong các 

hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù Bộ Nguyên tắc không có ý nghĩa pháp lý như 

một công ước quốc tế, tức không tạo thêm bất cứ nghĩa vụ pháp lý mới nào cho các 

quốc gia, nhưng lại rất quan trọng bởi mang đến các nhận thức mới có tính phổ biến 

chung. Đó là ngoài việc bảo đảm thực thi các quyền con người và quyền công dân theo 

khuôn khổ pháp lý hiện hành của mỗi quốc gia, các Chính phủ cần đưa ra các chính 

sách, cơ chế và biện pháp để  khuyến khích và giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn về 

nhân quyền. 

Trong khuôn khổ Liên minh châu Âu, năm 1981, Hội đồng Châu Âu (CoE) đã 

thông qua Công ước Bảo vệ cá nhân liên quan đến tự động xử lý dữ liệu cá nhân , 

được sửa đổi vào năm 2014, trong đó đã hệ thống hóa các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá 

nhân. Năm 2001 tại Budapest, Công ước về tội phạm mạng đã được 44 quốc gia phê 
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chuẩn, đây là điều ước quốc tế duy nhất mà các quốc gia đã đồng ý hợp tác liên quan 

đến hợp tác quốc tế đấu tranh chống lại tội phạm mạng. Ngoài ra, CoE cũng đã hoạt 

động rất tích cực trong lồng ghép các vấn đề về quyền con người và Internet trên nhiều 

lĩnh vực khác nhau của.  

 Tại các quốc gia, nhận thức và cách ứng xử đối với quyền con người bước đầu 

có sự phát triển nhưng ở mức độ rất khác nhau. Ví dụ, Hoa Kỳ là quốc gia luôn chủ 

trương thúc đẩy mạnh tự do trên không gian mạng. Tại Hội nghị về Internet (Hà Lan, 

2011), Ngoại trưởng Hillary Clinton hết lời cổ súy cho tự do Internet: “Hoa Kỳ sẽ đề 

xuất xây dựng một mạng Internet mở - như một phần công việc của chúng tôi trên 

khắp thế giới”, cam kết “hỗ trợ các nhà hoạt động trên mạng và blogger”, “kể cả hỗ trợ 

tài chính cho các nhà hoạt động và các blogger này”; Nhóm các nước Châu Âu luôn 

khuyến khích tự do trên không gian mạng, đặc biệt là tự do tiếp cận thông tin, tự do 

ngôn luận; phê phán các nước thông qua luật an ninh mạng. Nếu đối phó thách thức, 

họ chỉ quan tâm bảo vệ quyền sở hữu, chống tội phạm mạng. Duy có Đức ban hành 

luật để xử phạt các doanh nghiệp không xóa “nội dung bất hợp pháp”, gồm “tin giả” và 

phát ngôn gây thù hận. Từ cách tiếp cận đó, các nước châu Âu thường xuyên phê phán 

các nước “trấn áp blogger”; không ngừng lên tiếng can thiệp, bảo vệ tự do ngôn luận ở 

mọi nơi theo chuẩn mực của họ. Đối với một số nước khác như Nga, Trung Quốc và 

hầu hết các nước đang phát triển có cách tiếp cận vấn đề này cân đối hơn; trong đó coi 

trọng nhận diện những mặt rủi ro1. 

  Tại Việt Nam, chính phủ sớm nhận thức được vai trò mà công nghệ số mang 

lại và sớm ban hành chính sách, pháp luật quản lý lĩnh vực này. Năm 2002, Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh số 43/2002/PL-UBTVQH “Về bưu chính, 

viễn thông”, trong đó có quy định về cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng. 

Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định về phát triển Internet. Nhận rõ xu hướng lớn 

của thế giới, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW (27/9/2019) “Về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, 

trong đó đề cập sâu đến những lợi ích do khoa học công nghệ và không gian mạng đưa 

lại và chủ trương chủ động tham gia vào sân chơi lớn này. Từ chính sách nói trên, đến 

năm 2019, ở Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet, khoảng 55 triệu người sử dụng 

các nền tảng mạng xã hội (xếp thứ 16 trên thế giới)... Cùng với việc ủng hộ sự phát 

triển Internet, Nhà nước Việt Nam ý thức rõ những thách thức đối với quyền con 

người trên không gian mạng. Năm 2018, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, điều 

này vừa phù hợp quy định của luật nhân quyền quốc tế về bảo đảm và hạn chế quyền, 

vừa phù hợp yêu cầu giữ vững ổn định xã hội nhằm hội nhập và phát triển đất nước. 

                                                 
1 Đặng Dũng Chí, “Tiếp cận quyền con người trên không gian mạng từ cách ứng xử của nhiều quốc 

gia”, Tạp chí Thời đại, số 8/2020. 
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Thực tế đã và đang chứng minh tính đúng đắn của Luật An ninh mạng của Việt Nam 

trong bảo vệ quyền con người khỏi những nguy cơ bị xâm phạm trên môi trường mạng. 

3. Một số nhận xét và kết luận 

Quyền con người là giá trị tự nhiên, vốn có của con người. Các quyền con người 

truyền thống khi bước vào thời đại Internet sẽ được bảo vệ theo nguyên tắc chung là 

“các quyền mà mọi người có ngoại tuyến cũng phải được bảo vệ tương tự trực tuyến. 

Đây là điều đã được nhiều cơ quan bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp quốc khẳng định. 

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời đại công nghệ số đã và đang tác động 

không nhỏ tới vấn đề bảo đảm quyền con người. Những tác động tích cực và tiêu cực 

của công nghệ số tới việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đã tạo ra bước phát 

triển nhất định trong việc tạo ra cách tiếp cận và nhận thức về quyền con người. những 

phát triển mới hiện nay tập trung ở nhận thức về quyền riêng tư, quyền tự do ngôn 

luận…dưới tác động của internet. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy, công nghệ số phát 

triển tác động tới hầu hết các quyền con người cả dân sự chính trị và quyền kinh tế, 

văn hóa và xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, 

vấn đề nhân bản… Sự phát triển của hệ thống pháp lý hiện hành dường như chưa theo 

kịp tốc độ phát triển của khoa học công nghệ. Trước tốc độ phát triển của khoa học 

công nghệ hiện nay, còn nhiều thách thức đối với các quốc gia trên thế giới trong việc 

thay đổi, đặt các vấn đề về quyền con người trong bối cảnh trực tuyến. Việc tiếp tục 

xem xét, đánh giá các quy định pháp luật về quyền con người để tính đến các tác động 

tiêu cực có thể có của phát triển công nghệ là đòi hỏi bức thiết trong giai đoạn hiện nay. 
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TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶT RA VỚI                     

CHỦ NGHĨA HIẾN PHÁP 

PGS.TS. Đặng Minh Tuấn 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội  

Tóm tắt 

Chủ nghĩa hiến pháp được hiểu bao gồm hệ thống lý thuyết, nguyên tắc về những 

giới hạn pháp lý với chính quyền nhằm chống lại sự cai trị tùy tiện, chuyên chế, chính 

quyền theo ý muốn của nhà cai trị thay vì pháp luật. Các yếu tố cấu thành của chủ 

nghĩa hiến pháp bao gồm dân chủ, phân công, kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ 

các quyền con người. Tuy nhiên, chủ nghĩa hiến pháp phải đối diện với các thách thức 

trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) xuất phát từ các vấn đề cơ bản sau: AI được xác 

định tư cách như thế nào trong xã hội và quản trị nhà nước? AI ảnh hưởng tiêu cực 

như thế nào đến quyền con người? AI tạo ra những thách thức gì đối với tổ chức và 

thực thi quyền lực nhà nước? Làm thế nào để kiểm soát AI và những chủ thể liên 

quan? Bài viết này phân tích làm rõ các vấn đề trên để chỉ ra những thách thức của sự 

phát triển trí tuệ nhân tạo đối với chủ nghĩa hiến pháp trong hiện tại và tương lai.  

Từ khóa: Chủ nghĩa hiến pháp; trí tuệ nhân tạo; AI; cách mạng công nghiệp 4.0; 

quyền con người; kiểm soát 

I. Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và trí tuệ nhân tạo (AI) 

CMCN 4.0” được GS.Klaus Schwab nêu ra năm 2016 – gắn với những thay đổi 

về tốc độ, phạm vi và ảnh hưởng của các công nghệ mới so với Cách mạng số hóa từ 

những năm 1960. Các biểu hiện của CMCN 4.0 thể hiện trên các lĩnh vực chính sau đây:  

- Lĩnh vực công nghệ thông tin: Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (Big Data); 

Internet vạn vật (IoT); Trí tuệ nhân tạo (AI). 

- Lĩnh vực vật lý: Công nghệ tự lái; Robot cao cấp; Công nghệ in 3D; Vật liệu 

tiên tiến.  

- Lĩnh vực sinh học (công nghệ sinh học nói chung và di truyền nói riêng...) 

- Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả 

Sự tác động sâu rộng của CMCN 4.0 được thể hiện như sau:  

- Tác động đến mọi lĩnh vực (nhà nước, pháp luật, sản xuất, kinh doanh, thị 

trường lao động, giáo dục, an ninh quốc phòng; nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác 

của xã hội) 

- Tác động đến moi chủ thể (nhà nước, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, 

cá nhân trong xã hội, đặc biệt các cá nhân, nhóm yếu thế…) 

- Tác động đến mọi cấp độ (quốc tế; khu vực, quốc gia, địa phương, nhóm, cá 
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nhân, liên quốc gia, xuyên quốc gia…) 

- Tác động đến hầu khắp các quyền con người. 

- Tác động đến các khuổn khổ, cách tiếp cận truyền thống về nhà nước, pháp luật 

Trí tuệ nhân tạo (AI) không có một định nghĩa chung, mà nó được hiểu ở nhiều chiều 

cạnh khác nhau.1 Theo Nilsson (2009), AI là “hoạt động làm cho máy móc trở nên 

thông minh và trí thông minh là chất lượng cho phép một thực thể hoạt động phù hợp 

và có tầm nhìn xa trong môi trường của nó”. Ở nghĩa hẹp, AI bao gồm các ứng dụng 

cung cấp chuyên môn và hoàn thành nhiệm vụ cụ thể theo miền. Ở nghĩa rộng, thể 

hiện trí tuệ thông minh tương đương với con người, hoặc xa hơn, trong bối cảnh có sự 

tương tác với con người. Russel và Norvig (2010) cho rằng AI được định nghĩa là máy 

tính hoặc máy móc tìm cách hành động hợp lý, suy nghĩ hợp lý, hành động như con 

người hoặc suy nghĩ như con người”.  

AI thực chất không phải là một công nghệ đơn lẻ mà là tập hợp các công nghệ 

khác nhau, thực hiện nhiều chức năng khác nhau, các chức năng này có thể thay thế 

cho các hoạt động đòi hỏi trí tuệ con người. AI bao gồm tập hợp các kỹ thuật tính toán 

và quá trình được sử dụng để nâng cao khả năng của máy móc trong việc thực hiện các 

công việc cần đến trí tuệ. Chức năng cơ bản của AI là đưa ra các dự đoán về tương lai 

và giải quyết các nhiệm vụ phức tạp.  

AI bao gồm các đặc tính cơ bản sau:  

- Tính không thể dự đoán trước 

- Tính độc lập, tự chủ trong hoạt động, không có sự can thiệp của con người 

(Các AI thế hệ mới) 

- Tính khách quan 

- Khả năng tự học tập và không ngừng cải tiến, phát triển thông qua sự tương 

tác với môi trường (thế hệ mới) 

- Khả năng thu thập dữ liệu và truyền đạt 

- Tính hiệu quả, chính xác 

- Khả năng tự do sử dụng các phương án thay thế (thế hệ mới)  

Sự phát triển của AI thể hiện thông qua các thế hệ phát triển khả năng của AI 

(khả năng của AI trong nhân thức, học tập, trừu tượng hóa và lý luận): hệ chuyên gia – 

hệ thống dựa vào tri thức có khả năng phân tích, lập luận để đưa các kết luận; các hệ 

thống có khả học tập, nhận thức và dự đoán thống kê; các hệ thống có khả năng trừu 

tượng hóa và lý luận, bao gồm khả năng giải thích.  

Các công nghệ chính của AI bao gồm: Công nghệ giao tiếp: nhận diện ngôn ngữ, 

                                                 
1 Xem thêm: Nguyễn Thành Thủy, Hà Quang Thụy, Phan Xuân Hiếu, Nguyễn Trí Thành, Trí tuệ nhân 

tạo trong thời đại số: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam, https://uet.vnu.edu.vn/tri-tue-nhan-

tao-trong-thoi-dai-boi-canh-gioi-va-lien-voi-viet-nam/ 

https://uet.vnu.edu.vn/tri-tue-nhan-tao-trong-thoi-dai-boi-canh-gioi-va-lien-voi-viet-nam/
https://uet.vnu.edu.vn/tri-tue-nhan-tao-trong-thoi-dai-boi-canh-gioi-va-lien-voi-viet-nam/
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giọng nói, hình ảnh, thúc đẩy sự tương tác giữa con người và máy tính; Công nghệ 

phân tích và dự đoán: dựa trên dữ liệu được cung cấp, AI có thể dự đoán được kết quả, 

phân tích diễn biến và xu hướng; Máy học (machine learning): AI có khả năng tự học 

hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể, từ đó có thể đưa 

ra quyết định và hành động.  

Với các tính năng vượt trội so với các công nghệ thông thường, bao gồm: Phân 

tích, phân loại các dữ liệu lớn; Phát hiện bất thường (giám sát các luồng dữ liệu lớn); 

Giải quyết các nhiệm vụ phức tạp; Dự đoán các sự kiện, hành vi trong tương lai; Tối 

ưu hóa hiệu suất cho các hệ thống và nhiệm vụ phức tạp. Với những tính năng vượt 

trội đó, AI được ứng dụng ở hầu khắp các lĩnh vực của đời sống. Một số ứng dụng tiêu 

biểu có thể kể ra như: AI - công cụ đánh giá khả năng phạm tội của nghi phạm; hỗ trợ 

luật sư, thẩm phán trong công việc; AI nhận dạng khuôn mặt để quản lý dân cư, chấm 

điểm công dân, phát hiện tội phạm (Trung Quốc);AI phân tích, đánh giá và đưa ra các 

xu hướng thị trường kinh tế-tài chính; AI phát hiện, chuẩn đoán và phác đồ điều trị 

bệnh; hoặc trực tiếp khám chữa bệnh như robots mổ nội soi, phục hồi chức năng, chăm 

sóc sức khỏe người già; Các AI tự động (như máy bay và các phương tiện không 

người lái, tự hành...); Ứng dụng AI trong quản lý hành chính (tư vấn, cung cấp dịch vụ 

công, quản lý giao thông công cộng; đánh giá mức độ hài lòng của người dân; 

Chatbots  (Trợ lý áo)- Ứng dụng có thể trả lời, phản hồi tức thì khách hàng 24/7 ở 

nhiều lĩnh vực như tiếp thị, bán hàng on line, dịch vụ bán lẻ, đặt vé, phòng, tư vấn...; 

Robots thông minh ứng dụng AI; Thậm chí, AI được thử nghiệm sáng tác thơ, làm 

báo, sáng tác nhạc.  

Bên cạnh những ưu điểm, bản thân AI có những hạn chế của nó. Các hạn chế 

chính của AI bao gồm:  

- Vấn đề về hạn chế nhận thức: AI vận hành dựa trên số liệu, các thuật toán, nên 

có hạn chế trong nhận thức và bối cảnh của các quyết định và đề xuất. 

- Vấn đề lỗi: Ai có thể bị hỏng đột ngột và bất thường nếu môi trường, bối cảnh 

sử dụng chúng thay đổi (chưa có khả năng hiểu bối cảnh của hành động); có thể xảy ra 

tan nạn, lỗi hệ thống. 

- Vấn đề dự báo/kiểm soát: Dù AI được thiết kế theo các lập trình của con 

người, nhưng con người không dự báo, kiểm soát hết các hành động của AI, thậm chí 

mất kiểm soát. Các AI thế hệ mới rất tự chủ. 

- Vân đề giải thích: Con người gặp khó khăn trong việc hiểu, theo dõi, truy xuất 

nguồn gốc và quá trình ban hành các quyết định, khuyến nghị. 

- Vấn đề an toàn: khi AI có lỗi, bị mất kiểm soát, bị chiếm quyền sử dụng (như 

hackers), AI sẽ là nguồn gây mất an toàn cao cho người dùng và xã hội.  

- Tính chủ quan/thành kiến: AI được cho là có tính khách quan, nhưng AI cũng 
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phản ánh rõ ràng quan điểm chủ quan, thành kiến của các nhà thiết kế.  

Xuất phát từ những hạn chế của nó, AI có những tác động tiêu cực lên đời sống 

xã hội. Có quan điểm cho rằng AI sẽ “nô lệ hóa” con người, “hủy diệt” con người. 

Theo Tỷ phú Elon Musk, AI có thể trở thành “một kẻ độc tài bất tử”, còn cố Giáo sư 

Stephen Hawking cho rằng AI có thể đe dọa sự tồn vong của loại người. AI có khả 

năng mất kiểm soát, lỗi hệ thống của AI có thể gây ra những hậu quả vô cùng lớn cho 

con người và xã hội, đặc biệt trong bối cảnh xã hội công nghệ kết nối toàn cầu. AI có 

ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực thi các quyền con người (đặc biệt là quyền không bị 

phân biệt đối xử; quyền riêng tự và bảo vệ dữ liệu cá nhân; quyền tự do biểu đạt; 

quyền tham gia...). AI ảnh hưởng tiêu cực đến việc tổ chức và thực thi quyền lực (tư 

cách pháp lý AI; pháp quyền; bầu cử; quyền tham gia; trách nhiệm giải trình; kiểm 

soát AI...). Tỷ lệ thất nghiệp, tình trạng bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo gia 

tăng. Sự ảnh hưởng tiêu cực của AI đến hành vi, thái độ của con người (trong mối 

quan hệ với AI). 

II. Những thách thức đặt ra với chủ nghĩa hiến pháp trong kỷ nguyên trí tuệ 

nhân tạo (AI) 

Cụm từ “Chủ nghĩa hiến pháp” (Constitutionalism) lần đầu tiên được sử dụng 

năm 1983, có nghĩa: “niềm tin rằng chính quyền phải được xây dựng trên cơ sở của 

một bản hiến pháp”. Theo Charles McIlwain (1947), chủ nghĩa hiến pháp có một thuộc 

tính cơ bản: nó là những giới hạn pháp lý với chính quyền; là phản đề của sự cai trị tùy 

tiện; nó đối ngược với chính quyền chuyên chế, chính quyền theo ý muốn thay vì pháp 

luật”. Xét một cách tổng quát, chủ nghĩa hiến pháp là một lý thuyết về sự cần thiết và 

cách thức giới hạn, kiểm soát quyền lực nhà nước, trước hết và chủ yếu thông qua các 

sắp xếp và thể chế trong hiến pháp. Nội hàm cơ bản của nó là quyền lực nhà nước có 

giới hạn và phải chịu sự kiểm soát để bảo vệ các quyền và tự do của con người. Những 

nội dung cơ bản về giới hạn quyền lực được thể hiện trong một bản Hiến pháp – đạo 

luật cơ bản của quốc gia, là những quy tắc cơ bản, có giá trị pháp lý cao nhất và được 

bảo đảm thực thi trong thực tiễn. Chủ nghĩa hiến pháp có các thành tố cơ bản sau: chủ 

quyền nhân dân; phân chia quyền lực; các quyền con người được ghi nhận và bảo vệ; 

tài phán hiến pháp. Với những đặc tính và thành tố đó, chủ nghĩa hiến pháp có nhiều ý 

nghĩa, vai trò trong đời sống chính trị-xã hội: đảm bảo tính chính đáng của quyền lực 

nhà nước; đảm bảo quyền lực được sử dụng một cách hợp pháp, hợp lý; bảo vệ các 

quyền và tự do cơ bản của con người, công dân; thiết lập, vận hành và bảo đảm, bảo vệ 

các nền tảng và giá trị về dân chủ, pháp quyền trong một quốc gia. Tuy vậy, việc hiện 

thực hóa các nội dung, thực hiện vai trò của chủ nghĩa hiến pháp bị thách thức trong 

kỷ nguyên AI, thể hiện trên các phương diện sau: tư cách pháp lý của AI; AI và những 

tác động tiêu cực lên quyền con người; AI và vấn đề tổ chức và thực thi quyền lực nhà 
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nước; kiểm soát AI.  

2.1. Tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo (AI) 

Khi xét tư cách pháp lý của AI, các vấn đề đặt ra bao gồm: AI có thể được xem 

như có tư cách như con người hay không? Có được coi là một chủ thể pháp luật (có 

quyền và nghĩa vụ) hay không? Những vấn đề, thách thức đặt ra là gì?  

Vấn đề thứ nhất là AI có thể được công nhận là một chủ thể có tư cách pháp lý 

hay không?  

AI với khả năng nhận thức ngày càng phát triển, không giới hạn, đặc biệt trong 

thế hệ thứ 3: AI có khả năng trừu tượng hóa và lý luận, bao gồm khả năng giải thích. 

Năng lực nhận thức của AI sẽ ngày càng cao, thậm chí hơn con người. AI không chỉ là 

một công nghệ, mà nó là ngày càng được coi là một thực thể xã hội (được sử dụng, 

thẩm thấu ngày càng rộng và sâu vào đời sống xã hội). AI có sự tương tác mạnh mẽ 

với con người, không chỉ lý tính và còn ở khía cạnh tình cảm (robot làm bạn, làm tình, 

chăm sóc người già...). Việc trao tư cách pháp lý cho AI sẽ góp phần kiểm soát AI tốt 

hơn (trách nhiệm của AI). AI đóng vai trò tốt hơn (khi được trao tư cách pháp lý) trong 

các vấn đề xã hội (như Robot Sophia ở Saudi Arabia). Để bảo vệ các AI, Robots thông 

minh trước sự xâm phạm, phá hoại của con người và các thực thể AI khác (UBPL của 

NV Châu Âu ban hành nghị quyết xác định quy chế pháp lý đặc biệt của “người điệnt tử”).  

Với những lý do nêu trên, người ta đặt ra vấn đề về khả năng công nhận AI như 

là một chủ thể có tư cách pháp lý. Tuy nhiên, việc công nhận đó phải đối mặt với 

nhiều vấn đề, thách thức, trong đó quan trọng nhất liên quan đến đạo đức và pháp luật.  

Về đạo đức, quan điểm được ủng hộ mạnh mẽ cho rằng việc công nhận AI 

như/hoặc gần như con người vi phạm vấn đề đạo đức, bởi vì: AI có trí thông minh, có 

nhận thức lý tính, nhưng không có phẩm giá, đạo đức như con người; Việc công nhận 

AI như con người là sự hạ thấp nhân phẩm, tư cách của con người; AI có thể được trao 

nhiều quyền hơn cả con người (AI không/ít bị ràng buộc bởi các quy tắc văn hóa, tín 

ngưỡng và xã hội); AI có thể thay thế con người (hầu hết các lĩnh vực nghề nghiệp AI 

đều có thể làm được), vì thế nó không thể được chấp nhận. 

Về pháp luật, vấn đề đặt ra liên quan đến trách nhiệm của AI sẽ như thế nào? 

Một số câu hỏi lớn về mặt pháp luật bao gồm: Có những AI được lập trình bởi con 

người, thì trách nhiệm của AI được xác định như thế nào? Những AI có khả năng tự 

chủ, tự quyết (không cần phải lập trình trước) thì trách nhiệm của AI như thế nào? 

Càng tự chủ thì càng khó truy xuất nguồn gốc của các quyết định của AI, vậy làm sao 

có cơ sở để truy cứu trách nhiệm với chủ thể AI? Trách nhiệm của AI trong mối quan 

hệ với các chủ thể liên quan – người thiết kế, kỹ sư, người lập trình, người sản xuất, 

nhà đầu tư, người bán, người mua được xác định như thế nào? 
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Dù có những tranh cãi lớn và chưa có hồi kết về việc xác định tư cách pháp lý 

cho AI, nhưng cách tiếp cận phổ biến hiện nay thể hiện sự thận trọng, rè rặt trong việc 

xác định tư cách pháp lý của AI, nhưng cần có quy chế pháp lý cho AI. Hầu hết các 

quốc gia đều chưa thừa nhận AI với tư cách là chủ thể pháp lý (xuất phát từ những rào 

cản, thách thức đã nêu).  Trên thế giới, AI chủ yếu mới chỉ mới được coi là một công 

cụ, phương tiện của con người (trợ lý AI), và trách nhiệm liên quan đến AI là trách 

nhiệm của các cá nhân, pháp nhận theo quy định pháp luật. Tuy vậy, AI được thừa 

nhận về vai trò tham gia, sự thẩm thấu và liên quan ngày càng sâu và rộng trong đời 

sống xã hội. Vì thế, việc xây dựng quy chế pháp lý cho AI được cho là cần thiết 

2.2. Trí tuệ nhân tạo (AI) và quyền con người1 

Sự can dự, liên quan đến quyền con người có nguồn gốc từ các lý do chính sau 

đây: Sự tồn tại của AI thay thế cho con người đặt ra những vấn đề về đạo đức, nhân 

phẩm con người; AI không chỉ được hiểu ở góc độ công nghệ, mà nó được hiểu dưới 

góc độ xã hội (sự tham gia của AI trong đời sống XH); AI vừa tạo ra những giá trị, 

nhưng đồng thời có nguy cơ gây hại đến con người, quyền con người; Làm thế nào để 

phát huy được những mặt tích cực, nhưng hạn chế tối đa những rủi ro, tiêu cực mà AI 

có thể gây ra cho con người, quyền con người. 

Sự phát triển và ứng dụng AI trong đời sống con người mang lại những giá trị, 

nhưng cũng có nhiều tác động tiêu cực lên quyền con người.  

AI hỗ trợ chính quyền cũng như người dân trong việc thực thi các quyền con 

người, đặc biệt là các quyền tiếp cận thông tin, quyền tiếp cận, cung cấp các dịch vụ 

công, quyền tiếp cận công lý, quyền tham gia quản lý nhà nước và các quyền dân chủ 

trực tiếp khác. Bên cạnh khái niệm Chính phủ AI, hiện nay, một số ít nghiên cứu bắt 

đầu quan tâm đến khái niệm “Các công dân AI” – hàm nghĩa công dân sử dụng trợ lý 

AI trong việc thực thi các quyền của mình. 

Bên cạnh các tác động tích cực, ứng dụng AI cũng có nhiều tác động tiêu cực lên 

các quyền con người, đặc biệt các quyền tiếp cận thông tin, quyền bình đẳng và không 

bị phân biệt đối xử; quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân; quyền tự do biểu đạt và 

các quyền dân chủ khác; quyền việc làm. Trong số các quyền trên, sự vi phạm đối với 

quyền tự do biểu đạt và các quyền tự do dân chủ khác liên quan trực tiếp đến vấn đề 

của chủ nghĩa hiến pháp.  

AI kiểm soát thông tin của người dùng bằng nhiều cách – kiểm soát hàm nghĩa 

thông tin không được tự do hình thành, sử dụng và chia sẻ. Các Công ty FB, Google 

và các trang tìm kiếm thông tin (định hướng thông tin vì lợi ích kinh doanh). Các 

                                                 
1Xem thêm; PGS.TS. Đặng Minh Tuấn, Quyền con người và pháp luật trong thời đại trí tuệ nhân tạo, 

Hội thảo quốc tế “Luật học trước những biến đổi của thời đại, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, 

tháng 8/2019. 
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Chính phủ định hướng, kiểm soát, kiểm duyệt thông tin (Các chương trình AI kiểm 

duyệt thông tin của TQ). Sự kiểm soát thông tin vì mục đích không chính đáng (ảnh 

hưởng đến dân chủ, bầu cử và quyền tự quyết, quyền tham gia của người dân). AI ra 

quyết định không dựa trên bối cảnh, và các lỗi của AI có thể tạo ra các vi phạm quyền 

tự do biểu đạt (2016 FB xóa hình ảnh “Cô gái Napalm”, vì cho đây là ảnh hỏa thân). 

2.3. AI với vấn đề tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước 

Sự phát triển vũ bảo của công nghệ AI dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến tổ 

chức và thực thi quyền lực nhà nước. Các vấn đề chính bao gồm:  

Thứ nhất, sự ảnh hưởng, chi phối quyền lực của các đại tập đoàn (giants) về 

công nghệ phát triển AI. 

Các đại tập đoàn bao gồm: AI, Google, Facebook, Apple, Amazon... Với sức 

mạnh số và AI, các tập đại tập đoàn ảnh hưởng, chi phối quyền lực thông qua các 

phương thức cơ bản sau: Sức mạnh kinh tế và tiền bạc chi phối, ảnh hưởng chính trị; 

Kiểm soát các nền tảng (số) phục vụ các thảo luận chính trị và ra quyết định trong các 

cuộc bỏ phiếu (bầu cử, trưng cầu ý dân); Thu thập và lưu trữ lượng tin khổng lồ về mọi 

người, mọi chủ thể trong xã hội; Thống trị trong việc phát triển các hệ thống AI phục 

vụ cho các mục đích của họ. 

Thứ hai, không gian mạng xã hội và những vấn đề của tình trạng vô trách nhiệm 

và khó kiểm soát. 

Trong cuốn “Google Books”, Scott Rosenberg đã miêu tả thái độ ban đầu của 

Thung lũng Silicon như là để phát triển công nghệ và không tuân thủ pháp luật (gắn 

với phong trào thúc đẩy tự do và trao quyền cá nhân). Các công ty công nghệ và AI 

thường bỏ qua hoặc coi thường các quy định pháp luật để phát triển và ứng dụng các 

công nghệ vì nhiều mục đích khác nhau. Thực trạng vi phạm  phổ biến và nghiêm 

trọng của các chủ thể trên không gian mạng và chủ thể AI (các vi phạm về quyền con 

người, bản quyền, thuế, phát ngôn thù hận, fake news, an ninh mạng, bầu cử...). Trong 

khi đó, lĩnh vực công nghệ số, AI có rất nhiều khoảng trống điều chỉnh của pháp luật. 

Pháp luật rất chậm so với sự phát triển nhanh như vũ bảo của công nghệ và AI. 

Thứ ba, AI và dân chủ 

AI cũng gây ra những tác hại, thách thức đối với nền dân chủ. Có quan điểm cho 

rằng: “Những tiến bộ và AI và khả năng không gian mạng tạo ra các cơ hội cho các 

chủ thể độc hại phá hoại nên dân chủ một cách tình cờ và hiệu quả hơn những gì ta 

thấy từ trước tới nay”. AI phá hoại dân chủ bằng cách nào? 

- Các hệ thống AI được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệnh dẫn đến làm 

giảm, thay đổi nhận thức, hành vi của công dân.  

- Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tham gia và quyết định các vấn đề 
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chính trị-xã hội.  

- Các hệ thống AI thao túng truyền thông, định hướng dư luận, can thiệp, ảnh 

hưởng đến việc thực thi quyền bầu cử (chiến dịch can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử 

Tổng thống Mỹ 2019; các Bots...) 

Thứ 4, sự ra đời của Chính phủ AI 

“Chính phủ AI” được hiểu là một Chính phủ (Chính quyền) ứng dụng, quản lý 

AI trong ban hành và thực thi chính sách. Sự phát triển và ứng dụng ngày càng phổ 

biến AI trong quản trị nhà nước đang dần chuyển đổi Chính phủ điện tử sang Chính 

phủ số rồi đến Chính phủ AI. Các vấn đề đặt ra trong xây dựng Chính phủ AI bao gồm:  

- Cơ sở chính trị, pháp lý và đạo đức để AI tham gia có thể tham gia hoạt động 

của Nhà nước?  

- Giới hạn, mức độ tham gia của AI vào hoạt động thực thi quyền lực nhà nước 

(quyết định, tư vấn, hỗ trợ...?); 

- Các vi phạm, lạm quyền của AI trong thực thi quyền lực nhà nước và trách 

nhiệm giải trình của AI và các chủ thể liên quan (nhà nước, doanh nghiệp, người dân) 

được đặt ra như thế nào? 

- Vấn đề sử dụng AI vào các mục đích không chính đáng của các chính phủ 

(bao gồm các chính phủ độc tài, chuyên chế) rất nguy hại và nghiêm trọng. 

- Kiểm soát AI trong các hoạt động này như thế nào?  

2.4. Kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) 

Kiểm soát quá trình phát triển và vận hành AI chính là kiểm soát tất cả các chủ 

thể tham gia xây dựng, vận hành các hệ thống AI, những người sử dụng, ứng dụng AI 

và bản thân các hệ thống AI. Sự kiểm soát AI là rất cần thiết xuất phát từ những lý do 

chính sau: AI đem lại nhiều giá trị, nhưng cũng tạo ra nhiều hệ quả, tác động xấu lên 

xã hội, nền dân chủ, pháp quyền; AI là hệ thống khó kiểm soát (thậm chí có thể mất 

kiểm soát), vì thế cần phải đặc biệt chú trọng phát triển các hệ thống kiểm soát chặt 

chẽ; Mối quan hệ Kiểm soát và phát triển AI tạo ra các cách tiếp cận khác nhau. 

Kiểm soát AI được bảo đảm thông qua 2 cơ chế: pháp luật và kỹ thuật. Về pháp 

luật, cần phải có các quy định, quy tắc quy định trách nhiệm của tất cả các chủ thể (các 

chủ thể xây dựng, vận hành, sử dụng và những chủ thể có liên quan). Về mặt kỹ thuật, 

phải xây dựng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu AI theo các tiêu chí về đạo 

đức (codes of ethics). Access Now đề xuất các trách nhiệm của Nhà nước và khối tư 

nhân trong việc sử dụng AI như sau: Chính phủ phải tuân thủ các tiêu chuẩn mua sắm 

công, bắt buộc phải đánh giá tác động về quyền con người, bảo đảm sự minh bạch và 

giải trình; thiết lập trách nhiệm và thủ tục khắc phục (các vi phạm); Khối tư nhân phải 

thực hiện các đánh giá tiêu chuẩn về quyền con người, bảo đảm sự minh bạch và trách 
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nhiệm giải trình cao nhất có thể; thiết lập cơ chế trách nhiệm và khắc phục thích hợp. 

Trong việc xây dựng cơ chế kiểm soát AI, minh bạch và trách nhiệm giải trình là cốt 

lõi trong kiểm soát AI – đây là nghĩa vụ của tất cả các chủ thể phát triển, vận hành và 

ứng dụng AI. 

Trên thực tiễn, việc thiết lập và thực thi các cơ chế kiểm soát AI trên phạm vi 

toàn cầu còn rất hạn chế, chủ yếu dừng lại ở một số quy tắc chung; còn nhiều điểm 

chưa thống nhất; nhiều cách tiếp cận, mô hình trái ngược; phát triển không đồng đều. 

Châu âu là một trong những khu vực đi tiên phong trong vấn đề này. Tuy nhiên, nhìn 

chung đến thời điểm này chủ yếu mới dừng lại ở các bộ quy tắc, đạo đực hướng dẫn 

phát triển và sử dụng AI. Sự phát triển chậm chạp, thiếu nhất quàn của quá trình xây 

dựng và thực thi cơ chế kiểm soát AI xuất phát từ những khó khăn, thách thức sau: 

Chưa chú trọng đặt ra các quy định kiểm soát AI; Sự phát triển vũ bão, liên tục và khó 

dự đoán của AI; AI là các hệ thống phức tạp, đa dạng; AI là các hệ thống khó kiểm 

soát; Lợi ích của các tập đoàn công nghệ; Nhiều vấn đề còn gây tranh cãi, nhiều cách 

tiếp cận, mô hình (phát triển AI/Quyền con người/Quản lý/Lợi ích kinh tế/dân 

chủ/pháp quyền...) 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Access Now, “Human Rights in the Age of Artificial Intelligence”, 

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf 

2. Alina Polyakova and Spencer P. Boyer, “The Future of Political Warefare: 

Russia, the West, and the Coming Age of Global Digital Competition,” 5, Brookings, 

March 2018, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/the-future-of-

political-warfare.pdf. 

3. Article 19 and Privacy International, “Privacy and Freedom of Expression in 

the Age of Artificial Intellegence”, April 2018. 

4. Đặng Minh Tuấn, Quyền con người và pháp luật trong thời đại trí tuệ nhân 

tạo, Hội thảo quốc tế “Luật học trước những biến đổi của thời đại”, Khoa Luật – Đại 

học Quốc gia Hà Nội, tháng 8/2019. 

5. Đoàn Văn Nhật, “Tư cách pháp lý và quyền của trí tuệ nhân tạo”; Hoàng Thị 

Bích Ngọc, Vũ Công Giao, “Trách nhiệm đạo đức và pháp lý về Robot: Một số vấn đề 

lý luận, thực tiễn”, Kỷ yếu Hội thảo Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra với pháp 

luật và quyền con người, Khoa Luật ĐHQGHN, ngày 28/5/2019. 

6. Jess Whittlestone, Rune Nyrup, Anna Alexandrova and Stephen Cave, “The 

Role and Limits of Principles in AI Ethics:  Towards a Focus on Tensions”, 

Association for the Advancement of Artificial Intelligence (www.aaai.org). 

7. Lê Thị Thúy Hương, Vũ Công Giao, “Tác động của trí tuệ nhân tạo với nhân 

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf


307 

quyền: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn”, Kỷ yếu Hội thảo Trí tuệ nhân tạo và những 

vấn đề đặt ra với pháp luật và quyền con người, do Khoa Luật ĐHQGHN tổ chức, 

ngày 28/5/2019 tại Hà Nội. 

8. Matthew L. Smith, Sujaya Neupane, “Artificial Interlligence and Human 

Development: Toward a research agenda” (White Paper), International Development 

Research Centre 2018, tr.67. 

9. Filippo Raso, Hannah Hilligoss, Vivek Krishnamurthy, Christopther Bavitz, 

and Levin Kim, Artificial Inteligence & Human rights: Opportunities & Risks, 

Berkman Klein Center For Internet & Society at Havard University, Sepember 25, 2018. 

10. Mark Latonero, “Governing Artificial Interlegence: Upholding Human Rights 

& Dignity”, Data&Society, https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/10/ 

DataSociety_Governing_Artificial_Intelligence_Upholding_Human_Rights.pdf 

11. Mathias Risse, “Human Rights and Artificial Intelligence: An Urgently 

Needed Agenda”, Carr Center for Human Rights Policy, May 2018. 

12. Matthew L. Smith, Sujaya Neupane, “Artificial Interlligence and Human 

Development: Toward a research agenda” (White Paper), International Development 

Research Centre 2018, tr.59-60. 

13. National Science and Technology Council: Committee on Technology, 

“Preparing for the Future of Artificial Intelligence,” Government Report (Washington, 

D.C.: Executive Office of the President, October 2016). 

14. Nemitz, Paul, Democracy and Technology in the Age of Artificial 

Intelligence (August 18, 2018). DOI 10.1098/RSTA.2018.0089 - Royal Society 

Philosophical Transactions A. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3234336 

15. Nguyễn Bích Thảo, “Trí tuệ nhân tạo và tiếp cận công lý”, Kỷ yếu Hội thảo 

Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra với pháp luật và quyền con người, do Khoa 

Luật ĐHQGHN tổ chức, Hà Nội, ngày 28/5/2019. 

16. Nguyễn Hoàng Anh, “Những thay đổi của các hiện tượng pháp luật trước 

thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0”, Kỷ yếu Hội thảo Cách mạng Công nghiệp 

lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam, Nxb. Chính trị 

Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr. 66 - 90. 

17. Nguyễn Ngọc Lan, “Hoạt động lập pháp về trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ”, Kỷ 

yếu Hội thảo Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra với pháp luật và quyền con 

người, do Khoa Luật ĐHQGHN tổ chức, ngày 28/5/2019 ở Hà Nội. 

18. Nguyễn Thành Thủy, Hà Quang Thụy, Phan Xuân Hiếu, Nguyễn Trí Thành, 

“Trí tuệ nhân tạo trong thời đại số: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam”, 

https://uet.vnu.edu.vn/tri-tue-nhan-tao-trong-thoi-dai-boi-canh-gioi-va-lien-voi-viet-nam/ 

https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/10/%20DataSociety_Governing_Artificial_Intelligence_Upholding_Human_Rights.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/10/%20DataSociety_Governing_Artificial_Intelligence_Upholding_Human_Rights.pdf
https://ssrn.com/abstract=3234336
https://uet.vnu.edu.vn/tri-tue-nhan-tao-trong-thoi-dai-boi-canh-gioi-va-lien-voi-viet-nam/


308 

19. Jess Whittlestone, Rune Nyrup, Anna Alexandrova and Stephen Cave, “The 

Role and Limits of Principles in AI Ethics: Towards a Focus on Tensions, Association 

for the Advancement of Artificial Intelligence”, 2019, http://www.aies-

conference.com/wp-content/papers/main/AIES-19_paper_188.pdf 

20. Paul de Font-Reaulx, “AI: The Consequences for Human Rights: Initial 

findings on the expected future use of AI in authoritarian regimes”, 

https://humanrightscommission.house.gov/sites/humanrightscommission.house.gov/fil

es/documents/FHI%20%20Artificial%20Intelligence%20the%20Consequences%20for

%20Human%20Rights.pdf 

21. Paul Nemitz, Constitutional democracy and technology in the age of artificial 

intelligence, https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0089, ngày 15 tháng 10 năm 2018. 

22. Trần Kiên, “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề cơ chế pháp lý 

kiểm soát và điều chỉnh rô bốt”, Kỷ yếu Hội thảo Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 

và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia 

Sự thật, Hà Nội, 2018, tr.142 - 156. 

23. Trí tuệ nhân tạo sẽ “nô lệ hóa” con người”, https://vov.vn/kinh-te/tri-tue-

nhan-tao-se-no-le-hoa-con-nguoi-661525.vov 

24. Ủy ban Châu âu, Bộ Hướng dẫn đạo đức cho AI đáng tin cậy: 

https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation 

25. Viện Michael Dukakis (Michael Dukakis Institute for Leadership and 

Innovation), https://dukakis.bostonglobalforum.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aies-conference.com/wp-content/papers/main/AIES-19_paper_188.pdf
http://www.aies-conference.com/wp-content/papers/main/AIES-19_paper_188.pdf
https://humanrightscommission.house.gov/sites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/FHI%20%20Artificial%20Intelligence%20the%20Consequences%20for%20Human%20Rights.pdf
https://humanrightscommission.house.gov/sites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/FHI%20%20Artificial%20Intelligence%20the%20Consequences%20for%20Human%20Rights.pdf
https://humanrightscommission.house.gov/sites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/FHI%20%20Artificial%20Intelligence%20the%20Consequences%20for%20Human%20Rights.pdf
https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0089
https://vov.vn/kinh-te/tri-tue-nhan-tao-se-no-le-hoa-con-nguoi-661525.vov
https://vov.vn/kinh-te/tri-tue-nhan-tao-se-no-le-hoa-con-nguoi-661525.vov
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation
https://dukakis.bostonglobalforum.org/


309 

NGHĨA VỤ CON NGƯỜI TRÊN CON ĐƯỜNG  

TỪ TRIẾT HỌC ĐẾN PHÁP LUẬT 

         NCS. Vương Tấn Việt  

        Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: 

Nghĩa vụ con người là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Vì 

thế, mọi người đều phải thực thi những nghĩa vụ được quy định trong hiến pháp và 

pháp luật. Tuy nhiên, trước khi được luật định, nghĩa vụ con người đã tồn tại xuyên 

suốt trong các quan điểm, tư tưởng của triết học; trong kinh điển, tín điều của tôn giáo; 

trong các chủ thuyết chính trị; trong đường lối của đảng phái của các quốc gia. Mặc dù 

tiếp cận dưới những góc độ và phạm vi khác nhau, nhưng ở tất cả các phạm trù đều ghi 

nhận rằng con người luôn phải có các nghĩa vụ, bổn phận của mình đối với cộng đồng, 

xã hội, quốc gia,... Bài viết phân tích sự chuyển dịch, biến đổi nghĩa vụ con người trên 

con đường từ triết học đến hệ thống pháp luật của quốc gia để thấy sự phát triển trong 

quan điểm về nghĩa vụ con người trong kho tàng tri thức của nhân loại và đề xuất 

những hướng tiếp cận và giải pháp thực hiện pháp luật về nghĩa vụ trong thời gian tới. 

Từ khóa: Nghĩa vụ con người, triết học, tôn giáo, chủ thuyết chính trị, đảng phái 

chính trị, cương lĩnh, nghị quyết, pháp luật. 

Dẫn nhập 

Một nguyên tắc pháp lý được thừa nhận trong các hệ thống pháp luật là Quyền 

luôn đi đôi với Nghĩa vụ. Nguyên tắc này xuất phát từ yêu cầu của thực tế cuộc sống. 

Trong một số trường hợp, con người sẽ nhận được sự đối xử nhân đạo của xã hội như 

người già yếu, khuyết tật, trẻ sơ sinh, những người yếu thế. Còn lại, người nào muốn 

được nhận những quyền lợi hợp pháp thì phải thực thi những nghĩa vụ mà pháp luật 

đặt ra đối với mình.  

Bên cạnh đó, nếu sự lao động, cống hiến của các thành viên trong một đất nước ít 

hơn những lợi ích nhà nước cung cấp cho họ thì đất nước sẽ suy thoái và sụp đổ. 

Ngược lại, nếu sự xây dựng và đóng góp của người dân lớn hơn những điều họ thụ 

hưởng, thì đất nước sẽ hưng thịnh và bền vững. Đây chính là lý do khiến các quy định 

trong hiến pháp và các đạo luật của các quốc gia đều quy định nhiều về nghĩa vụ con 

người, công dân. Nếu con người không thực hiện đầy đủ hoặc vi phạm các quy định 

của pháp luật, sẽ phải chịu những hình thức xử phạt tương ứng, và tất nhiên cũng 

không được hưởng những quyền lợi hợp pháp của con người. Hiện nay nghĩa vụ con 

người thường tồn tại dưới hình thức, các quy định trong các văn bản pháp luật. Nhưng 

khi chúng ta xem xét một cách thực tế và có chiều sâu, thì nghĩa vụ con người đã tồn 
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tại từ rất lâu trong các quan điểm, tư tưởng của triết học; tín điều của tôn giáo; chủ 

thuyết chính trị; và đường lối của đảng cầm quyền. 

Mặc dù tính chất, mức độ có khác nhau, nhưng các thiết chế đó đều đặt ra những 

nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm mà con người phải hoàn thành đối với cộng đồng 

mình sống. Bài viết này phân tích sự chuyển dịch, biến đổi nghĩa vụ con người trên 

con đường từ triết học đến chủ thuyết chính trị đến đường lối của đảng cầm quyền và 

đến hệ thống pháp luật của nhà nước. 

1. Nghĩa vụ con người trong triết học 

1.1 Khái niệm triết học 

Trong tiếng Anh, từ “philosophy” (triết học) xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại 

philosophia, có nghĩa là “yêu mến sự thông thái”. Với người Hy Lạp, philosophia vừa 

mang tính định hướng, vừa nhấn mạnh đến khát vọng tìm kiếm chân lý của con người. 

Còn theo người Trung Quốc, thuật ngữ triết học có gốc ngôn ngữ là chữ “Triết” (哲) là 

sự truy tìm bản chất của đối tượng, triết học chính là trí, là sự hiểu biết sâu sắc của con 

người. Theo người Ấn Độ, triết học là Darshana, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt 

con người đến với lẽ phải1. 

Bằng cách diễn đạt khác nhau, triết học dù ở phương Đông hay phương Tây, từ 

khi mới ra đời đều được coi là đỉnh cao của tri thức, sự hiểu biết sâu sắc về sự vật. 

Triết học khác với khoa học ở chỗ, khoa học thì dựa trên sự chứng minh, tính toán 

bằng số liệu, thống kê cụ thể, còn triết học là những giả thuyết về chân lý (assumptions 

about truths) chưa được chứng minh bằng các thực nghiệm khoa học. Các triết gia chỉ 

cố gắng chứng minh các quan điểm, tư tưởng của mình thông qua lời nói, phương 

pháp này được gọi là các phép biện chứng2. 

1.2. Những tư tưởng triết học về nghĩa vụ con người 

Với tư cách là một bộ phận của tri thức Triết học, những tư tưởng đạo đức đã 

xuất hiện cách đây hơn 2600 năm trong triết học Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp cổ 

đại. Dù ở phương Tây hay phương Đông, đạo đức đều chiếm vị trí rất quan trọng trong 

hệ tư tưởng của mỗi cộng đồng, mà trung tâm là hệ thống các phạm trù đạo đức.  

“Nghĩa vụ” là một trong số những phạm trù căn bản của đạo đức học, cũng là 

thước đo phẩm giá của con người. Chỉ ở xã hội loài người mới có ý thức về nghĩa vụ, 

còn ở loài vật, mọi hành động đều được thực hiện theo bản năng. Phạm trù “nghĩa vụ” 

phản ánh mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể và giữa cá nhân 

với xã hội. Nghĩa vụ có một vị trí đặc biệt quan trọng, phản ánh tình trạng tiến bộ hay 

suy thoái của một xã hội nhất định. Vì vậy, phạm trù này luôn thu hút được nhiều nhà 

                                                 
1 Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình triết học, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007, tr. 7. 
2 Phép biện chứng trải qua ba giai đoạn phát triển: Phép biện chứng tự phát, duy tâm và duy vật.  
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tư tưởng của các thời đại bàn luận, nghiên cứu sâu sắc. 

Ở thời kì cổ đại, người đầu tiên đưa phạm trù “nghĩa vụ” vào Đạo đức học là 

Democritus (460-370 TCN), ông hiểu nghĩa vụ là động cơ sâu kín bên trong của con 

người, là động lực thúc đẩy con người tự giác hành động. Ông cho rằng, đối tượng 

nghiên cứu của Đạo đức học là cuộc sống, hành vi, số phận của mỗi con người riêng 

biệt. Con người nên sống đúng mực, ôn hòa, không nên vô độ mà gây hại cho người khác1. 

Nhà triết học Hy Lạp Plato (427-347 TCN) cho rằng công lý là giá trị cao nhất 

của loài người; và để đạt được giá trị này, mỗi cá nhân cần phải nhận được tất cả điều 

kiện cần thiết trong việc hưởng quyền và thực thi nghĩa vụ của mình với xã hội. Bên 

cạnh đó, cá nhân cũng như nhà nước phải thực hiện bổn phận, nghĩa vụ của mình với 

sự tận tâm và tôn trọng những giá trị khác2.  

Đến thời kỳ Khai sáng, nhà triết học người Đức Immanuel Kant (1724-1804) đưa 

ra khái niệm “mệnh lệnh tuyệt đối”. Mệnh lệnh tuyệt đối xuất phát từ tiếng gọi của 

lương tri con người, nó tiềm ẩn trong trái tim, khối óc, mang tính phổ quát – tất yếu. 

Triết học của Kant xem nghĩa vụ như là một mệnh lệnh đạo đức bắt buộc phải thi hành 

dựa trên lý trí. Lý luận này của ông rất vững chắc đã làm lu mờ những lý luận của 

những nhà triết học “Luật tự nhiên” trước đó3. 

 Đầu thế kỷ XX là giai đoạn mà lý thuyết quyền con người phát triển rất mạnh 

mẽ. Tuy nhiên, thế giới vẫn có nhiều triết gia đề cao giá trị nghĩa vụ con người, và 

Mohandas Gandhi là một trong số đó. Trong cuốn sách Hind Swaraj (1909) - một kiệt 

tác về lý thuyết chính trị của Gandhi - ông ghi lại rằng: “thật khôi hài khi mọi người 

chỉ muốn và khăng khăng đòi hỏi quyền lợi, trong khi không ai nghĩ về nghĩa vụ”4.  

1.3. Nghĩa vụ con người trong triết lý tôn giáo 

Không những tồn tại trong các tư tưởng triết học, nghĩa vụ con người còn có 

nguồn gốc từ tôn giáo. Khi các triết gia dùng tư tưởng của mình giải thích về tâm linh 

thần thánh, những triết lý đó biến thành tín điều tôn giáo, các triết gia trở thành giáo 

chủ, giáo sĩ. Nhờ vào sự giải thích về giáo lý và quyền lực của thần thánh, mọi người 

đều yêu kính thần thánh. Càng yêu kính thần thánh bao nhiêu con người càng vâng lời 

giáo chủ bấy nhiêu. Chính sự vâng lời này đã hình thành một phương thức điều chỉnh 

hành vi của con người bên cạnh pháp luật của vua.  

Các tôn giáo cổ đại trong xã hội có nhà nước có thể kể đến như: tôn giáo thờ 

                                                 
1 Trần Văn Linh, “Tính tất yếu và tầm quan trọng của việc vận dụng phạm trù nghĩa vụ vào giáo dục 

đạo đức cho sinh viên hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kỳ 2 tháng 5/2018, tr. 280. 
2 T.S.N.Sastry, Introduction to Human Rights and Duties, University of Pune Press, 2011, pp. 6. 
3 Fernando Berdion Del Valle, Kathryn Sikkink, (Re)discovering Duties: Individual Responsibilities in 

the Age of Rights, Minnesota Journal of International, 2017, No. 26, pp. 203. 
4 Samuel Moyn, Rights vs. Duties: Reclaiming Civic Balance - Boston Review, 

http://bostonreview.net/books-ideas/samuel-moyn-rights-duties, truy cập ngày 20/11/2020. 

https://vcgate.vnu.edu.vn/articles/john-locke-va-quan-niem-cua-ong-ve-su-phan-quyen-nha-nuoc
http://bostonreview.net/books-ideas/samuel-moyn-rights-duties
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Thiên đế thời Ân – Chu, tôn giáo Babylon cổ đại, tôn giáo Ai Cập cổ đại, tôn giáo 

Canaan, Phoenicia, Hittites, tôn giáo Iran cổ đại, đạo Bà la môn, Jaina, Hindu ở Ấn 

Độ; đạo Zoroaster của Ba Tư, đạo Do Thái ở vùng Cận Đông cổ đại, đạo Islam (Đạo 

Hồi) ở vùng Ả Rập1. 

Để thuyết phục quần chúng đi theo tôn giáo mình, giáo sĩ phải đặt ra các quyền 

lợi và trách nhiệm cho tín đồ. Quyền lợi mà tôn giáo hứa hẹn khác với quyền lợi trong 

luật pháp của vua. Lợi ích mà vua ban cho con người gồm những điều cụ thể, thiên về 

vật chất như: tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, chức tước,... Còn quyền lợi mà tôn giáo 

hứa hẹn mang tính trừu tượng, mơ hồ, đôi khi mê tín như: sau khi chết được lên thiên 

đàng, được vãng sanh, bất tử,... Các niềm tin đó không chắc sẽ trở thành hiện thực, 

nhưng tín đồ phải thực hiện nhiều trách nhiệm của mình đối với tôn giáo.  

Tuy vậy, nghĩa vụ con người trong một số tôn giáo có sự tiến bộ và thực tế: 

- Cơ đốc giáo thời Chúa Jesus với kinh Tân Ước (thế kỷ I). Trong kinh Cựu Ước, 

con người chỉ có vâng phục, tôn thờ, phụng hành thượng đế đến tột đỉnh, thậm chí là 

sát hại con cái của mình để cúng tế chúa trời cũng phải làm2. Nhưng trong Tân Ước, 

Chúa Jesus đã biến những quan điểm cố chấp, cực đoan, thuần túy niềm tin, bạo lực 

của Cựu Ước thành giáo lý bao dung, lý trí và công bằng hơn. Điều này thể hiện ở chỗ 

Ngài cho rằng việc phục vụ cộng đồng con người ngay khi còn sống mới là điều tốt 

đẹp, mới được gọi là làm đẹp lòng chúa trời3. 

- Ấn Độ giáo cổ với Kinh Vệ đà (Vedas), Áo Nghĩa Thư (Upanishad) (khoảng 

một nghìn năm TCN) cũng rất tiến bộ. Kinh Vệ Đà đề cao vai trò của thần thánh, 

nhưng cũng chú trọng đạo đức giữa con người với nhau. Đặc biệt, Áo Nghĩa Thư4 ghi 

lại những lời đối thoại qua lại giữa những người trong một gia đình. Những lời nói đó 

rất sâu sắc, trở thành giáo lý, triết lý sống trong đời sống thực tại, xây dựng tương 

quan cộng đồng tốt đẹp hơn.  

- Đạo Nho của Khổng Tử xây dựng mối tương quan giữa con người với nhau rất 

kỹ lưỡng. Đó là ngũ luân: vua – tôi, cha – con, vợ - chồng, anh – em, bậu – bạn5. Ai 

cũng có vị trí, trách nhiệm, danh dự của người đó. Khổng Tử cũng có đề cập đến 

thượng đế6, nhưng nói không rõ ràng và quy trách nhiệm cho con người trong đời sống 

thực tế là chính. Con người phải tu dưỡng ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; phải giữ 

gìn phẩm giá, tiết tháo, danh dự của mình để không bị ai chê trách, gọi là người quân tử.  

                                                 
1 Hoàng Tâm Xuyên, Mười tôn giáo lớn trên thế giới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr. 16-33. 
2 Xem kinh Cựu Ước, đề mục Các con đầu lòng, chương 13, phần 2 - Xuất hành. 
3 Xem Phúc âm Luca đoạn 13, câu 10 đến câu 17; Phúc âm Matthew đoạn 5, câu 38 đến câu 40; Phúc 

âm Matthew đoạn 18, câu 1 đến câu 4; và Phúc âm Luca đoạn 6, câu 31. 
4 Shri Aurobindo, Áo nghĩa thư (Upanishad), Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2009. 
5 Đoàn Trung Còn (dịch), Tứ thư, tập Trung dung, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2017, chương 20, tr. 69. 
6 Đoàn Trung Còn, tlđd, tập Luận ngữ, quyển bảy, chương 13, mục 12, tr. 203. 
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- Đạo giáo của Lão Tử: giáo lý của tôn giáo này có tính siêu thoát, nhằm xây 

dựng một lối sống thanh tịnh, lành mạnh cho con người. Nho giáo của Khổng Tử là 

một sự ràng buộc chặt chẽ của xã hội, Đạo giáo của Lão Tử bớt sự ràng buộc đó đi một 

chút, nhưng con người phải tu luyện, giữ tâm thanh thản, khiêm cung, và sống siêu 

thoát hơn. Mặc dù hai tôn giáo có đôi chút khác nhau về giáo lý, nhưng cả hai vẫn điều 

chỉnh hành vi của con người bằng cách đặt ra những bổn phận, trách nhiệm cho họ1. 

- Đạo Phật: Đạo Phật đưa ra mục tiêu giải thoát khỏi luân hồi khổ đau, đạt được 

hạnh phúc cao tột bằng cách tu tập theo con đường Bát Chánh Đạo. Mục tiêu (quyền 

lợi) đó thật lớn lao nên những việc làm, sự cố gắng (nghĩa vụ) của một người cũng 

phải vất vả tương xứng. Đó chính là sự công bằng theo Luật Nhân Quả - Nghiệp báo 

có tính khách quan, không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ ai, kể cả thần thánh, vua 

chúa, giáo sĩ. Vì có niềm tin vào sự công bằng, khách quan của luật Nhân Quả, nên 

con người cố gắng làm tròn trách nhiệm, sống tích cực, năng động, thích giúp đỡ và tử 

tế với người khác.  

2. Sự phát triển từ triết học biện chứng thành chủ thuyết chính trị lập quốc 

và nghĩa vụ con người qua các thể chế nhà nước 

Nhà nước ra đời là một sự tất yếu để giữ cho xã hội ổn định khi có sự mâu thuẫn 

gay gắt về lợi ích của các giai cấp đối kháng nhau. Khi đó, những tư tưởng triết học 

“biện chứng” trong xã hội trở thành những chủ thuyết chính trị làm công cụ cho giai 

cấp thống trị xây dựng nên các thể chế nhà nước. Các học thuyết chính trị này đã tạo 

thành nét riêng biệt của mỗi hình thức nhà nước. Nghiên cứu ở phương Đông và 

phương Tây, ta có những chủ thuyết chính trị tiêu biểu như sau: 

2.1. Tư tưởng chính trị phương Đông 

Tư tưởng chính trị ở phương Đông cổ đại đã xuất hiện ở các quốc gia tiêu biểu 

như: Ai Cập, Babylon, Ấn Độ và Trung Quốc. Điển hình về tư tưởng chính trị ở Trung 

Quốc, trong Kinh Lễ viết: “Nhân đạo chính vi đại”2 (chính trị là việc lớn trong đạo 

người). Trong thời Xuân Thu – chiến quốc và qua các thời đại sau, Trung Quốc có nhiều 

chủ thuyết trị quốc, song có hai thuyết lớn nhất là thuyết nhân trị và thuyết pháp trị. 

Thuyết nhân trị bắt nguồn từ Nho giáo, do Khổng Tử (551-479 TCN) sáng lập, 

lấy “đức trị” làm tư tưởng để trị quốc và thiết lập nền tảng lý luận cho nhà nước phong 

kiến Trung Hoa3. Theo thuyết này, chỉ cần người cầm quyền có “đức” thì trong dân tất 

sẽ được yên. 

Thuyết pháp trị chủ trương lấy pháp luật làm căn bản trong việc cai trị đất nước, 

                                                 
1 Nguyễn Hiến Lê (dịch), Lão Tử Đạo đức kinh, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2006. 
2 Nguyễn Tôn Nhan (dịch), Kinh Lễ, Nxb. Văn học, Tp. Hồ Chí Minh, 1999, tr. 223. 
3 Xem Lê Tuấn Huy, Triết học chính trị Montesquyeu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt 

Nam, Nxb. Tổng hợp, Tp. Hồ Chí Minh, 2006, tr. 13. 
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bảo vệ lợi ích cho giai cấp địa chủ mới. Thuyết pháp trị được Hàn Phi Tử (khoảng 280 

– 233 TCN) phát triển đến tột đỉnh, coi pháp luật là cơ sở duy nhất để quản lý xã hội, 

góp phần thống nhất nhà nước phong kiến tập quyền1, giúp Tần Thuỷ Hoàng thu 

giang sơn về một mối2. 

Trong giai đoạn phong kiến này với thuyết nhân trị hay pháp trị đều có những ưu 

điểm và khuyết điểm. Đối với thuyết nhân trị, tuy có ưu điểm lấy tư tưởng đạo đức làm 

gốc nhưng cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Đó là khi đi vào đời sống thực tiễn, 

giai cấp phong kiến cũng nêu ra cần kiệm liêm chính nhưng chẳng bao giờ thực hiện 

nghĩa vụ tu dưỡng đạo đức để trị dân mà ngược lại vua chúa bắt dân chúng phải tuân 

phục để phụng sự quyền lợi cho chúng3. Còn với thuyết pháp trị, với tinh thần thượng 

tôn pháp luật, giai cấp phong kiến đã quản lý và cai trị dân chúng bằng một hệ thống 

pháp luật nghiêm khắc. Mặc dù với hình thức này sẽ tạo dựng nên một xã hội nề nếp 

kỷ cương, mang tính răn đe và ngăn ngừa cái ác nhưng nếu áp dụng một cách cứng 

nhắc sẽ dẫn đến sự bạo tàn, ác độc. Do đó, dù với thuyết trị dân nào thì người dân vẫn 

là những người thiệt thòi và chịu nhiều sự khổ sở. Trước hết đó là gánh nặng trên vai 

về bổn phận giữ đạo tôi trung để phụng sự cho vua chúa. Thứ hai là nghĩa vụ tuân thủ 

pháp luật một cách tuyệt đối mà không được phép bày tỏ quan điểm hay đòi hỏi bất kỳ 

quyền lợi nào cho mình. 

2.2. Tư tưởng chính trị phương Tây 

Đối với các nhà triết học phương Tây, vấn đề họ quan tâm là pháp luật và cách 

thức tổ chức quyền lực nhà nước. Nhìn chung vào thời kỳ triết học cổ đại và trung đại, 

các trào lưu triết học thường lấy tín ngưỡng và năng lực đức Chúa trời để giải thích về 

con người và các hiện tượng tự nhiên. Tiêu biểu như Thomas Aquynas (1225-1274) 

cho rằng chính quyền của vua chúa là do Thượng đế tạo ra. Dân phải phục tùng vua, 

vua phải phục tùng Giáo hoàng La Mã. Chính quyền quản lý thân thể, Giáo hội quản 

lý phần hồn. Cao hơn thân thể là linh hồn, cao hơn quyền lực nhà nước là Giáo hội - 

đại diện thiêng liêng của Thượng đế trên trần thế4. 

Với các thuyết thần quyền có thể thuyết phục được dân chúng đó đã trở thành 

“công cụ” pháp luật cai trị và bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị trong chế độ chiếm 

hữu nô lệ và phong kiến quân chủ chuyên chế. Trong giai đoạn này, giai cấp bị trị như 

là những người nô lệ, là một thứ công cụ biết nói. Nên lúc bấy giờ ta thấy rằng, thân 

phận giai cấp bị trị hoàn toàn lệ thuộc vào tầng lớp chủ nô, phong kiến họ chỉ có nghĩa 

vụ phục tùng, nô dịch cho giai cấp thống trị mà hoàn toàn không có quyền đòi hỏi bất 

                                                 
1 Xem Lê Tuấn Huy, tlđd, tr. 13. 
2 Hoàng Thị Kim Quế, “Tư tưởng Đông, Tây về Nhà nước và pháp luật - Những nhân tố Nhà nước 

pháp quyền”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 3/2002, tr. 11. 
3 Xem Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 6, tr. 320-321. 
4 Bộ giáo dục và đào tạo, tlđd, tr. 110. 
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kỳ điều gì cho mình, kể cả quyền đơn giản nhất là quyền được sống, được tự do. 

Tiếp theo đó với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật thời cận đại (thế kỷ 

XVII - XVIII) đã mở ra cuộc cách mạng công nghiệp từ sản xuất thủ công sang sản 

xuất công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Những triết gia tiêu biểu như Voltaire, 

Montesquyeu, Rousseau, Benthan với tư tưởng phản đối nhà thờ, ủng hộ dân chủ tư 

sản và quyền tự do công dân đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.  

Không dừng lại ở đó, khi nhu cầu thị trường tư bản mở rộng đã dẫn đến sự hình 

thành chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, tiến hành các cuộc xâm chiếm thuộc 

địa phương Đông. Lúc bấy giờ, “giai cấp tư sản đã đem sự bóc lột công nhiên, vô sỉ, 

trực tiếp, tàn nhẫn thay cho sự bóc lột được che đậy bằng những ảo tưởng tôn giáo và 

chính trị”1, làm phát sinh mâu thuẫn lợi ích gay gắt giữa giai cấp tư sản và vô sản 

trong lòng các nước tư bản chủ nghĩa và trên khắp các nước thuộc địa. Chính sự mâu 

thuẫn này đã trở thành điều kiện lịch sử tất yếu cho chủ nghĩa xã hội khoa học của K. 

Marx (1818-1883) và F. Engels (1820-1895) ra đời. 

Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ ra phương thức sản xuất trong xã hội tư 

bản chủ nghĩa đã dẫn đến việc “công nhân cũng là một phát minh của thời đại mới, 

giống như máy móc vậy”2. Khi đó, “giai cấp công nhân làm thuê hiện đại, vì mất hết 

các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán sức lao động của mình để 

sống”3.  

Thứ hai, “học thuyết giá trị thặng dư” của Marx đã chỉ ra quan hệ sản xuất tư bản 

chủ nghĩa là chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, đồng thời vạch trần bản chất bóc 

lột và phương thức làm giàu của giai cấp tư sản. Đó chính là nguyên nhân đã gây ra sự 

mâu thuẫn giữa lao động làm thuê và tư bản ngày càng trở nên gay gắt. 

Thứ ba, Marx và Engels phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: 

“Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp 

công nhân là giai cấp thực sự cách mạng. Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu 

vong, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp”4. Khi 

đó, giai cấp công nhân trở thành nơi hội tụ của khát vọng thoát khỏi ách áp bức, bóc 

lột, có quyền nhân danh lợi ích toàn xã hội để tập hợp các giai cấp, những phần tử tiên 

tiến trong xã hội để tổ chức cách mạng vô sản. Nhưng "giai cấp vô sản mỗi nước trước 

hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc"5. Đó là một 

“cách mạng công khai, mà giai cấp vô sản thiết lập sự thống trị của mình bằng cách 

                                                 
1 C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 4, tr. 600. 
2 C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, tlđd, tập 12, tr. 11. 
3 C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, tlđd, tập 4, tr. 596. 
4 C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, tlđd, tập 4, tr. 610. 
5 C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, tlđd, tập 4, tr. 623-624. 
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dùng bạo lực lật đổ giai cấp tư sản”1 và thiết lập nên nhà nước của đông đảo nhân dân 

lao động trong xã hội, nhà nước của giai cấp vô sản. 

Vì vậy, chủ nghĩa xã hội khoa học là một đóng góp vĩ đại của Marx và Engels 

cho nhân loại, làm kim chỉ nam cho cuộc cách mạng triệt để nhất thực hiện lý tưởng và 

mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho 

sự phát triển tự do của tất cả mọi người”2 như Marx và Engels đã nhấn mạnh trong 

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản”, năm 1848.  

Gắn liền với tư tưởng trong xã hội chủ nghĩa, Marx – Lenin đưa ra quan điểm: 

con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Cũng từ đó mỗi con người luôn gắn 

liền với nhiều nghĩa vụ khác nhau như: nghĩa vụ với gia đình, nhà trường, xã hội. 

Trong gia đình lại có nghĩa vụ với cha mẹ, con cái, chồng vợ...; ngoài xã hội, con 

người có nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ với Tổ quốc, Nhà nước,... Như vậy, nghĩa vụ của 

con người bao gồm nghĩa vụ đạo đức và nghĩa vụ pháp lý 3. 

Còn ở đất nước ta, nhà tư tưởng lỗi lạc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra những 

nghĩa vụ đạo đức cụ thể cho các ngành nghề khác nhau trong xã hội như lực lượng 

quân đội phải: “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 

khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lực lượng công an phải: 

“trung với Đảng, hiếu với dân”. Người cầm bút hành nghề báo phải viết: “đúng sự 

thật và không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu”, “phê bình phải đúng đắn”. Cán bộ 

nghề y cần phải có tình thương đối với bệnh nhân: “Thương yêu, săn sóc người bệnh 

như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Đối với 

ngành tài chính – ngân hàng, thì cần phải “trung thực”; đối với kinh doanh thì phải 

“uy tín”. Còn đối với giai cấp công nhân, lực lượng sản xuất chính của xã hội: “phải 

giữ gìn của công, chống tham ô lãng phí, phải bảo vệ kỷ luật lao động, phải thi đua 

làm tốt, nhiều, mau, rẻ.”…4. 

Xuyên suốt chặng đường phát triển từ triết học biện chứng cho đến khi chúng 

biến thành những chủ thuyết chính trị lập quốc, ta đều thấy rằng nghĩa vụ con người 

luôn đóng vai trò quan trọng. Vì công dân có thực hiện nghĩa vụ thì mới có tư liệu để 

xây dựng đất nước. Do đó, dù nghĩa vụ là một quy tắc bất thành văn hay mang giá trị pháp 

lý, dù con người với bất kỳ thân phận nào thì rõ ràng nghĩa vụ vẫn vượt trội hơn quyền để 

cho xã hội phát triển. Chính vì thế mà nghĩa vụ con người đã được nhắc đến rất nhiều từ 

trong triết học đời sống hàng ngày cho đến những chủ thuyết chính trị lập quốc. 

                                                 
1 C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, tlđd, tập 4, tr. 612. 
2 C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, tlđd, tập 4, tr. 628. 
3 Trần Văn Linh, tlđd, tr. 281. 
4 Lê Thị Hiền và Phan Ngọc Vượng (2018), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề nghiệp và ý 

nghĩa của nó trong xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí khoa học 

Đại học Văn Lang, số 10, tr. 13,14. 
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3. Quá trình phát triển nghĩa vụ con người từ chủ thuyết chính trị đến cương 

lĩnh và nghị quyết của các đảng phái chính trị 

3.1. Đảng phái chính trị - nơi cụ thể hoá những nghĩa vụ mà học thuyết đề ra  

Như đã nói ở trên, tất cả các học thuyết chính trị đều đặt lên vai con người những 

bổn phận và nghĩa vụ cần phải hoàn thành. Tuy nhiên, chủ thuyết vẫn chỉ là những giả 

thuyết, đông đảo quần chúng vẫn rất khó tiếp cận với hệ thống lý luận còn mang tính 

chất trừu tượng này. Từ các chủ thuyết, người ta lập ra các đảng chính trị, kết nạp đảng 

viên để có lực lượng hoạt động, nhằm mục đích chiếm lấy quyền lực chính trị thông 

qua việc tuyển chọn cán bộ của mình vào nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ 

máy nhà nước. Thông qua các đảng phái, những học thuyết chính trị sẽ được thể chế 

hóa thành các cương lĩnh để đề ra mục tiêu, phương châm hành động của đảng. Từ các 

cương lĩnh này, đảng tiếp tục soạn ra các nghị quyết để thực hiện sao cho phù hợp với 

tình hình cụ thể của đất nước. Nhiệm vụ của người đảng viên là tuyên truyền và thuyết 

phục quần chúng nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của đảng.  

Ở Việt Nam, trải qua chặng đường 90 năm, căn cứ theo hoàn cảnh lịch sử của đất 

nước, Đảng Cộng sản đã ban hành 4 bản cương lĩnh1, mỗi cương lĩnh đều trở thành 

nền tảng tư tưởng, lý luận, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, của cách mạng 

Việt Nam. Chẳng hạn, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội năm 1991, bổ sung, phát triển năm 2011 (gọi tắt là Cương lĩnh 1991) đã 

xác định: “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ 

nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa 

Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản 

lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề 

do thực tiễn cách mạng đặt ra”. 

Như vậy, trong sự vận hành của bộ máy nhà nước, đảng chính trị đóng vai trò 

quan trọng thông qua các hoạt động “lãnh đạo”, “kiểm soát”, “thực thi quyền lực”, 

đồng thời thực hiện các chức năng chính như sau: 

 Thứ nhất, đảng giữ học thuyết, chủ trương, đường lối để định hướng cho hoạt 

động của bộ máy nhà nước.  

Thứ hai, bằng việc đưa người của đảng vào trong bộ máy nhà nước ở các chức vụ 

quan trọng để đưa học thuyết thành những văn bản quy phạm pháp luật cụ thể cho sự 

điều hành của nhà nước. 

3.2.  Những quy định về nghĩa vụ của người đảng viên 

Tổ chức đảng muốn vững mạnh trước hết phải coi trọng chất lượng đội ngũ đảng 

                                                 
1 Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt (tháng 2 năm 1930); Luận cương chính trị của 

Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10 năm 1930); Chính cương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2 

năm 1951); Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tháng 6 năm 

1991, bổ sung, phát triển năm 2011). 
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viên. Không có sự đoàn kết cao độ trong hàng ngũ của đảng, không có kỷ luật sắt của 

đảng, không có sự thống nhất về tôn chỉ, mục tiêu, lý tưởng thì không thể hoàn thành 

nhiệm vụ mà đảng đề ra. Mỗi đảng viên phải tuyệt đối trung thành với đường lối của đảng.  

Tuy nhiên, đảng viên cũng là con người, trước tiên phải làm tròn các bổn phận 

đời thường, phải thực hiện các nghĩa vụ đối với bản thân như trau dồi đạo đức, lý 

tưởng cách mạng; nghĩa vụ đối với gia đình bao gồm sự chăm sóc nuôi dạy con cái, 

phụng dưỡng cha mẹ; nghĩa vụ đối với làng xóm là sự quan tâm, đùm bọc, san sẻ; 

nghĩa vụ đối với cơ quan đơn vị, nghĩa vụ đối với quốc gia và nghĩa vụ đối với thế 

giới. Đảng viên phải là bộ phận tiên phong trong nhận thức và gương mẫu thực hành 

nghĩa vụ công dân, sau đó mới nói đến nghĩa vụ với tư cách là đảng viên. Trong tất cả 

các nghĩa vụ thì nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc là thiêng liêng và cao hơn cả mạng sống. Khi 

tổ quốc lâm nguy, con người sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình cho tổ quốc, 

nhiều đảng viên đã vì Đảng, vì dân tộc mà anh dũng hy sinh. 

Các nghị quyết của Đảng đều yêu cầu trách nhiệm rất cao của đảng viên. Mỗi 

đảng viên bắt buộc phải tuân thủ cương lĩnh, điều lệ của Đảng một cách nghiêm ngặt. 

Trong tất cả các kỳ đại hội của Đảng đều thông qua điều lệ Đảng, trong đó có những 

quy định cụ thể về nhiệm vụ của người đảng viên.  

Tuyên ngôn Đảng lao động Việt Nam cũng xác định tổ chức đảng phải là tập 

hợp những người có tinh thần trách nhiệm rất cao: “Đảng lao động Việt Nam sẽ gồm 

những công nhân, nông dân và trí thức lao động yêu nước nhất, hǎng hái nhất, cách 

mạng nhất. Nó sẽ gồm những người kiên quyết phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân 

dân, phụng sự lao động”. Bên cạnh đó, kỷ luật trong Đảng cũng hết sức chặt chẽ, 

nghiêm khắc: “Đảng tổ chức rất nghiêm,... Trong Đảng chỉ kết nạp những phần tử 

hăng hái nhất, cách mạng nhất. Đảng có những điều kiện kỷ luật bắt buộc mỗi đảng 

viên phải theo. Không có kỷ luật sắt không có Đảng. Đã vào Đảng thì phải theo tư 

tưởng của Đảng. Đảng đã chỉ thị nghị quyết là phải làm. Không làm thì đuổi ra ngoài 

Đảng… nhiệm vụ của Đảng là làm đầy tớ cho quần chúng... Đảng viên đều phải có 

gan hy sinh hết cho quyền lợi của quần chúng”1. Để hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và 

Nhà nước giao phó thì người Đảng viên phải nâng tinh thần trách nhiệm của bản thân 

hơn người bình thường. Càng được Nhà nước và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm thì mỗi 

Đảng viên càng phải cố gắng để xứng đáng với sự tín nhiệm đó: “không có vinh dự 

nào to bằng cái vinh hạnh được làm Đảng viên của Đảng Cộng Sản. Vì vậy, bất kỳ 

hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng 

với vinh hạnh ấy”2. 

Như vậy, bất kỳ một tổ chức nào muốn tồn tại, phát triển cũng đòi hỏi trách 

                                                 
1 Hồ Chí Minh toàn tập, tlđd, tập 6, tr. 367. 
2 Hồ Chí Minh toàn tập, tlđd, tập 6, tr. 3. 
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nhiệm, nghĩa vụ rất lớn của tất cả các thành viên.  

3.3 Nghĩa vụ con người được chứa đựng trong các cương lĩnh và nghị quyết 

Trong cương lĩnh và nghị quyết của các đảng phái chính trị, ngoài quy định về 

quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của người đảng viên, còn chứa đựng các nội dung về 

quyền và nghĩa vụ con người. Bởi vì xét đến cùng, mục tiêu lớn nhất của các đảng phái 

chính trị hướng đến không phải là mang lại lợi ích cho đảng viên mà là mang lại lợi 

ích cho cộng đồng xã hội.  

Những nghĩa vụ con người được đề cập trong các cương lĩnh và nghị quyết 

không có giá trị ràng buộc đối với các cá nhân ngoài đảng. Tuy vậy, nếu các đảng phái 

chính trị này trở thành lực lượng lãnh đạo của quốc gia thì những nội dung này sẽ 

được quy định trong pháp luật, và đương nhiên có giá trị bắt buộc thực thi đối với các 

cá nhân trong cộng đồng. 

Tại nước ta, vì Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã 

hội nên những nội dung về nghĩa vụ con người trong các cương lĩnh và nghị quyết của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam gần như chắc chắn được thể chế hóa thành pháp luật và có 

giá trị bắt buộc thi hành đối với mọi người sống trên lãnh thổ Việt Nam.  

Về nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong bối cảnh đất nước đang vào giai 

đoạn cao trào của công cuộc kháng chiến chống Pháp, nghĩa vụ chiến đấu giành độc 

lập dân tộc được đặt lên hàng đầu. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam năm 1951 

đã nêu rõ: Nhân dân Việt Nam kiên quyết kháng chiến đến cùng chống thực dân Pháp 

và bọn can thiệp Mỹ để giành độc lập và thống nhất thật sự cho Tổ quốc”. Khi đất 

nước đã hòa bình, thống nhất, bước vào giai đoạn đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế, nghĩa vụ xây dựng Tổ quốc bắt đầu được đề cao. Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, sửa đổi, bổ 

sung năm 2011 đã khẳng định: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau”. 

Về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, cương lĩnh năm 1991 đã nêu rõ: “Nhà nước ta 

là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất 

cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các 

cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban 

hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường 

pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, bất cứ cá nhân nào sống trên lãnh thổ Việt Nam 

đều có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. 
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Về nghĩa vụ bảo vệ môi trường, cương lĩnh năm 1991 đã nêu rõ: “Bảo vệ môi 

trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi 

công dân. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi 

phục và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu 

dùng sạch. Coi trọng nghiên cứu, dự báo và thực hiện các giải pháp ứng phó với quá 

trình biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên. Quản lý, bảo vệ, tái tạo và sử dụng hợp 

lý, có hiệu quả tài nguyên quốc gia”. 

Nghị Quyết số 41-NQ/TW năm 2004 của bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tiếp tục khẳng định tư tưởng 

nhất quán của Đảng về vấn đề môi trường: “Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa 

vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, 

đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu 

thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên của cha ông ta; Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ 

vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy cần có sự 

lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, 

sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”. 

Về nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, Nghị quyết số 20-NQ/TW năm 2017 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới đã nêu rõ: “Sức khỏe là vốn quý nhất 

của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa 

vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự 

tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các 

ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt”. 

Về nghĩa vụ nộp thuế, Nghị quyết số 07-NQ/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về 

chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền 

tài chính quốc gia an toàn, bền vững đã nêu rõ: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục 

sâu rộng tạo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

và cộng đồng doanh nghiệp về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về ngân sách 

nhà nước, quản lý nợ công, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu và xử lý nghiêm các vi phạm”. Đồng thời, “tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước 

và nợ công; thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương; 

ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ thuế”. 
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4. Sự chuyển hóa của nghĩa vụ con người từ các nghị quyết, cương lĩnh đến 

Hiến pháp và pháp luật 

4.1 Điều kiện để thể chế hóa các nghị quyết, cương lĩnh thành Hiến pháp và 

các văn bản quy phạm pháp luật 

Cương lĩnh chính trị, đường lối của các đảng cầm quyền là cơ sở định hướng 

chính trị cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như hệ thống pháp luật. 

Đường lối chính trị của đảng cầm quyền có ý nghĩa chỉ đạo trong việc xác định nội 

dung của pháp luật. Pháp luật thể chế hóa đường lối chính trị của đảng cầm quyền, tức 

là làm cho ý chí của đảng đó thành ý chí chung - ý chí nhà nước1.  

Ở nước ta, đường lối, chính sách và chủ trương lớn của Đảng, được thể hiện 

trong cương lĩnh, văn kiện, các nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở đó, Nhà nước thể chế 

hóa thành Hiến pháp, các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật. 

Việc thể chế hóa đường lối của Đảng cần phải có các điều kiện sau2:  

- Thứ nhất, chủ trương, đường lối của Đảng phải được xác định một cách đúng 

đắn, phù hợp, kịp thời toàn bộ con đường và bước đi của cách mạng Việt Nam trong 

từng thời kỳ theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo dân giàu, nước mạnh, xã hội dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

- Thứ hai, Đảng lãnh đạo, các Cấp Ủy chỉ đạo sát sao hoạt động thể chế hoá, 

đánh giá và cho ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chính 

sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Nhà nước lập ra.  

- Thứ ba, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng phải thể hiện rõ được vai trò 

“dẫn đường” cho nội dung xây dựng hệ thống pháp luật của nhà nước. 

- Thứ tư, thể chế hóa phải thuộc phạm vi hoạt động xây dựng hệ thống pháp luật 

chứ không phải là sự cụ thể hoá, chi tiết hoá đường lối được đề ra trong các nghị quyết 

của Đảng3. 

- Thứ năm, Đảng phải luôn trong sạch, vững mạnh, thể hiện vai trò tiên phong 

trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng đất nước. 

4.2. Nghĩa vụ con người trong Hiến pháp  

Khi đã đủ điều kiện, đường lối của các đảng cầm quyền phải được thể chế hóa 

thành Hiến pháp nhằm biểu đạt lý tưởng, mục tiêu là bảo vệ con người, bảo vệ công dân. 

Ở nước ta, Hiến pháp năm 2013, cùng với các quyền, những nghĩa vụ con người 

                                                 
1 Trần Thái Dương, “Thể chế hóa đường lối của Đảng”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12/2004, tr. 

42. 
2 Trần Thái Dương, “Vai trò, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong cơ chế thể chế hóa ở Việt Nam 

hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 3&4/2010, tr. 164&165. 
3 Lê Thị Hòe, Lê Thị Diệu Hoa, “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn thể chế hóa đường lối, chủ trương 

của Đảng thành pháp luật”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 11/2017, tr. 44. 
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được đề cập chủ yếu tại Chương II với tên gọi “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công dân”. Cụ thể: Nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác (Điều 14); 

nghĩa vụ bảo vệ môi trường (Điều 43); nghĩa vụ trung thành với tổ quốc (Điều 44); 

nghĩa vụ quân sự (Điều 45); nghĩa vụ tuân thủ pháp luật (Điều 46, 48); nghĩa vụ đóng 

thuế (Điều 47);... Ngoài ra, ở một số điều của Hiến pháp có quy định đan xen giữa 

quyền và nghĩa vụ, đảm bảo tính gắn kết với nhau. Nghĩa vụ được quy định trực tiếp 

hoặc dưới cách diễn đạt khác. Ví dụ: Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập (Điều 

39); nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ 

tuổi lao động tối thiểu (Điều 35),… 

Bên cạnh đó, Hiến pháp 2013 đã thể hiện được tầm quan trọng của nghĩa vụ qua 

việc quy định quyền không tách rời nghĩa vụ nhằm đảm bảo cho sự ổn định và phát 

triển xã hội. Ví dụ, Điều 15 quy định: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công 

dân” (khoản 1); “Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm 

phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác” (khoản 4). 

Như vậy, một phần nghĩa vụ đã được đặt lên trước liên quan trực tiếp đến quyền và 

nghĩa vụ giữa công dân với công dân, giữa công dân với Nhà nước. Phần còn lại của 

nghĩa vụ được đặt ở phía sau các quy định về quyền1.  

Ngoài ra, tùy từng thời kỳ, tùy từng hoàn cảnh xã hội mà có lúc nghĩa vụ phải 

được quy định trước quyền, có nghĩa vụ thì mới có quyền. Cụ thể: Hiến pháp 1946 quy 

định ở Điều 4 “Mỗi công dân Việt Nam phải: bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng Hiến pháp, 

Tuân theo pháp luật” và Điều 5 “Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải đi lính”, trong 

khi từ Điều 6 đến Điều 16 mới nói về quyền. Tại thời điểm này, cách mạng vừa mới 

thành công, chính quyền còn non trẻ, miền Nam còn chưa giải phóng. Không thể có 

quyền con người nếu như chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn, đất nước chưa thực sự 

được hòa bình. Do đó, nghĩa vụ đi lính để bảo vệ tổ quốc phải là ưu tiên hàng đầu. Nếu 

như lúc đó ai cũng đòi quyền cho mình mà không chịu thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ 

quốc thì liệu sẽ có một đất nước Việt Nam như ngày hôm nay?  

Có thể thấy, việc quy định nghĩa vụ con người vào trong Hiến pháp có vai trò hết 

sức quan trọng, thể hiện trên các khía cạnh sau2: 

- Một là, đối với công dân, quy định hiến pháp về nghĩa vụ con người, nghĩa vụ 

công dân là cơ sở pháp lý để nhà nước đảm bảo, thúc đẩy việc thực thi quyền con 

người, quyền công dân vào trong đời sống. 

- Hai là, đối với xã hội, việc công dân thực thi nghĩa vụ pháp lý quy định trong 

                                                 
1 Nguyễn Duy Quốc, “Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân”, Tạp chí 

Nghiên cứu Lập pháp, số 12/2014, tr. 10. 
2 Vũ Kiều Oanh, Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở một số nước trên thế giới, Nxb. 

Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012, tr. 28. 
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hiến pháp và pháp luật sẽ tạo điều kiện thúc đẩy xã hội phát triển và ngược lại sự phát 

triển của xã hội sẽ giúp cho công dân có được đời sống ổn định, phát triển tương xứng 

với các điều kiện của xã hội mang lại.  

- Ba là, đối với hệ thống pháp luật, cùng với quyền, việc quy định về các nghĩa 

vụ con người trong hiến pháp là nguồn cơ bản để các ngành luật cụ thể hóa thành các 

quyền và nghĩa vụ cụ thể của công dân trong các lĩnh vực của xã hội. 

4.3 Nghĩa vụ con người được cụ thể hóa từ hiến pháp thành các quy định 

trong luật và văn bản dưới luật 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của Nhà nước. Sự hiện diện của Hiến pháp là 

điều kiện quan trọng nhất bảo đảm sự ổn định xã hội và sự an toàn của người dân1. 

Nhưng Hiến pháp không điều chỉnh mọi loại quan hệ xã hội hiện hữu mà chỉ điều 

chỉnh những quan hệ chủ đạo nhất, chính yếu nhất, có tính nguyên tắc và tính nền tảng 

nhất2. Do đó, nhà nước muốn quản lý xã hội thì phải luật hóa những nội dung cơ bản 

trong Hiến pháp thành các bộ luật, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật, thông tư,... 

Ví dụ như trong Điều 47 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định “Mọi người có 

nghĩa vụ nộp thuế theo luật định” và Điều 70 khoản 4 nói thêm về nhiệm vụ và quyền 

hạn của Quốc hội. Hiến pháp chỉ quy định nghĩa vụ một cách khái quát, mang tính 

nguyên tắc, nhưng luật và các văn bản dưới luật phải quy định rất chi tiết cho từng 

trường hợp và phải điều chỉnh theo sự thay đổi của xã hội. Như nghĩa vụ tài chính nêu 

trên thì dưới Hiến pháp là rất nhiều luật liên quan: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, 

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, Luật quản lý thuế, Luật ngân sách nhà nước, …  

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương châm chỉ đạo 

của Đảng ta là: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy 

định trong văn bản pháp luật”3. Qua đó, các chuẩn mực, các giá trị phù hợp được luật 

hóa, biến thành những quy phạm chung của xã hội mà mỗi công dân đều có nghĩa vụ 

thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh. Nhờ đó, xã hội mới ổn định và phát triển cũng như 

quyền con người, quyền công dân mới được bảo vệ. 

Ví dụ như Điều 43 Hiến pháp 2013 quy định “Mọi người có quyền được sống 

trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”. Khi triển khai thành 

Luật bảo vệ môi trường 2014, muốn bảo vệ quyền của mọi người thì vấn đề nghĩa vụ 

                                                 
1 Tạp chí xây dựng Đảng, Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, 

http://www.xaydungdang.org.vn/Uploads/thuhuyen/3-ChuyendeNhanuocphapquyen.pdf, truy cập 

ngày 24/11/2020. 
2 Đào Trí Úc, “Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 

17/2010, tr. 5. 
3 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2006, tr. 125. 

http://www.xaydungdang.org.vn/Uploads/thuhuyen/3-ChuyendeNhanuocphapquyen.pdf
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phải được quy định cụ thể hơn nữa. Trong toàn bộ Luật này, chỉ riêng nghĩa vụ của 

từng đối tượng đã chiếm 115 Điều trên tổng số 170 Điều, gồm 292 khoản trên tổng số 

650 khoản. 

Kết luận 

Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người đang đòi hỏi quá nhiều quyền về cho 

mình. Sự xuống cấp của nền đạo đức xã hội chung làm giảm tinh thần trách nhiệm đối 

với cộng đồng, khiến cho con người có thiên hướng thụ hưởng quyền vì tư lợi cá nhân 

hơn là thực hiện bổn phận đối với xã hội.  

Trên thực tế, việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc là mục tiêu của các 

nhà triết gia và các nhà đạo học, còn việc con người được hưởng quyền lợi là hệ quả 

của một xã hội lý tưởng như thế. Ẩn sâu trong triết lý của các nhà tư tưởng lớn đều 

công nhận rằng con người phải có đạo đức và làm tròn bổn phận, nghĩa vụ của mình 

trước, rồi quyền mới được ghi nhận và bảo vệ bằng quyền lực chính trị sau. 

Pháp luật ra đời là công cụ thiết yếu để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và 

giữa đạo đức và pháp luật luôn có mối quan hệ qua lại, tác động tương hỗ lẫn nhau. 

Trong một xã hội mà nền đạo đức toàn dân ở mức cao thì pháp luật chưa cần quy định 

nhiều, do đó dẫn đến các chế độ xã hội theo khuynh hướng “đức trị” mà ta thấy ở 

phương Đông. Cho đến khi đạo đức xã hội suy giảm, người dân không còn biết tự thực 

hiện những bổn phận của mình nữa thì việc dung quyền lực nhà nước để công dân thực 

hiện nghĩa vụ của mình là điều bắt buộc. 

Tuy nhiên, pháp luật cũng mang tính chất giáo dục đạo đức cho người dân, vì nó 

là các tiêu chí, chuẩn mực, quy phạm chung của xã hội để người dân noi theo1. 

G.Bandzeladze đã nói: “pháp luật bao giờ cũng là một trong những biện pháp để 

khẳng định một chuẩn mực đạo đức và biến nó thành thói quen. Chuẩn mực càng khó 

khẳng định bao nhiêu thì vai trò của pháp luật càng quan trọng bấy nhiêu. Vì vậy, 

không thể buông lỏng pháp luật nếu việc này chưa được chuẩn bị bằng sự tiến bộ đạo 

đức của xã hội”2. 

Do đó, việc cần thiết hiện nay không phải là tiếp tục đề cao quyền con người mà 

là bổ sung thêm nhiều nghĩa vụ con người vào trong Hiến pháp. Từ đó góp phần gia 

tăng tính hợp hiến và cơ sở pháp lý cho các đạo luật, góp phần củng cố ý thức về 

nghĩa vụ, trách nhiệm đạo đức; ngăn chặn các biểu hiện xâm phạm lợi ích chính đáng 

của người khác; khuyến khích những hành vi hợp pháp và hợp đạo lý. Bởi vì “nếu đạo 

lý không đủ mạnh để thuyết phục thì pháp lý phải ra tay. Nếu dư luận xã hội chưa đủ 

độ để lên án thì luật pháp phải kết án”3. 

                                                 
1 Lê thị Tuyết Ba, “Vai trò của pháp luật đối với việc hình thành và phát triển ý thức đạo đức ở nước ta 

hiện nay”, Tạp chí Triết học, số 10 (185)/2006. 
2 G.Bandzeladze, Đạo đức học, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1985, tập 1, tr. 177. 
3 Nhị Lê, “Đạo lý”, Tạp chí Cộng sản, số 13/1999, tr. 55. 
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TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI 

ĐẾN QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI CỦA VIỆT NAM  

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến1 

ThS. Lã Minh Trang 

     Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs), trong đó có siêu 

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và EVFTA có 

hiệu lực, Việt Nam sẽ bắt đầu đón nhận những luồng gió mới về đầu tư và phát triển 

thương mại mà các hiệp định này mang lại, tuy nhiên, một trong những thách thức 

phải giải quyết chính là sự xuất hiện của các tổ chức/hội bên ngoài Công đoàn Việt 

Nam. Điều này tạo ra không ít áp lực cho tổ chức đại diện người lao động truyền thống 

của Việt Nam cũng như các quy định hiện hành về quyền lập hội ở nước ta. Bài viết 

tập trung làm rõ (i) những quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam hiện hành về 

quyền lập hội, (ii) quy định về quyền lập hội trong các FTAs và những tác động đến 

pháp luật Việt Nam, (iii) những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền lập hội 

đáp ứng các yêu cầu của các FTAs thế hệ mới. 

Từ khoá: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, quyền lập hội, Công đoàn Việt 

Nam, quyền con nguời. 

Quyền lập hội là một trong những quyền cơ bản của con người trong việc tổ chức 

thành lập ra các tổ chức xã hội, là một công cụ quan trọng có khả năng bảo vệ quyền 

của mình trước những nguy cơ vi phạm của các tổ chức, và cá nhân khác. Quyền tự do 

lập hội có mối liên hệ chặt chẽ với các quyền con người khác, đồng thời, thông qua 

việc lập hội, các cá nhân liên kết lại cùng nhau bảo vệ các quyền con người khác như 

quyền sống, quyền an toàn về thân thể, quyền tự do ngôn luận… Bên cạnh đó, quyền 

lập hội cũng đóng vai trò quyết định trong việc hình thành và phát triển của các xã hội 

dân chủ khi chúng là một kênh cho phép sự đối thoại cởi mở nơi mà quan điểm thiểu 

số hoặc bất đồng được tôn trọng. Chính vì ý nghĩa quan trọng đó, ngay từ sớm, quyền 

lập hội cũng đã được ghi nhận khá cụ thể trong các văn kiện pháp lý quốc tế quan 

trọng về quyền con người. 

I. KHUNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM VỀ QUYỀN TỰ DO 

LẬP HỘI 

1.1. Quyền tự do lập hội trong các văn kiện quốc tế về quyền con người  

Ở phạm vi thế giới, quyền lập hội được ghi nhận trong rất nhiều các văn kiện 

                                                 
1 Email: Hongyennguyen.hlu@gmail.com  

mailto:Hongyennguyen.hlu@gmail.com
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pháp lý quốc tế quan trọng như: Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 

(UDHR, Điều 20)1, Công ước về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR, 

Điều 22)2, Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966 (ICESCR, 

Điều 8)3, Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc năm 1965 

(ICERD, Điều 5)4, Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ 

nữ năm 1979 (CEDAW, Điều 7)5, Công ước về quyền trẻ em 1989 (CRC, Điều 15)6, 

Công ước về bảo vệ các quyền của tất cả người lao động di trú và các thành viên gia 

đình họ năm 1990 (CRMW, Điều 26)7, Công ước về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị 

mất tích cưỡng bức năm 2006 (CPPED, Điều 24)8, Công ước về quyền của người 

khuyết tật năm 2006 (CRPD, Điều 29)9…  

                                                 
1 Điều 20 UDHR quy định: “Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội một cách hoà bình. Không ai 

bị bắt buộc phải tham gia bất cứ một hiệp hội nào”. Xem toàn văn UDHR tại: 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/, truy cập ngày 21/5/2018. 
2 Điều 22 ICCPR quy định: “Mọi người có quyền tự do tham gia lập hội với người khác, kể cả quyền 

thành lập và gia nhập vào các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình”. Xem toàn văn ICCPR tại: 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, truy cập ngày 21/5/2018.  
3 Điều 8 ICESCR quy định: “Quyền của mọi người được thành lập và gia nhập công đoàn do mình 

lựa chọn, theo quy chế của tổ chức đó, để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội của mình. 

Việc thực hiện quyền này chỉ bị những hạn chế quy định trong pháp pháp luật và là cần thiết đối với 

một xã hội dân chủ, vì lợi ích của an ninh quốc gia và trật tự công cộng, hoặc vì mục đích bảo vệ các 

quyền và tự do của những người khác”. Xem toàn văn ICESCR tại: http://www.ohchr.org/EN/ 

ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, truy cập ngày 21/5/2018.  
4 Điều 5 ICERD quy định: “Với việc tuân thủ các nghĩa vụ cơ bản được quy định trong Điều 2 của 

Công ước này, các quốc gia thành viên cam kết cấm và loại bỏ việc phân biệt đối xử về chủng tộc dưới 

mọi hình thức và đảm bảo quyền của mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc, sắc 

tộc, đều bình đẳng trước pháp luật, đặc biệt là trong việc hưởng các quyền sau đây:… quyền tự do hội 

họp và hiệp hội”. Xem toàn văn ICERD tại: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest /Pages 

/CERD.aspx, truy cập ngày 21/5/2018.  
5 Điều 7 CEDAW quy định: “Các quốc gia thành viên sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để 

loại bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong đời sống chính trị của đất nước, và đặc biệt, đảm bảo cho 

phụ nữ, bình đẳng với nam giới trong quyền: … Tham gia các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội 

liên quan đến đời sống công chúng và chính trị của đất nước”. Xem toàn văn CEDAW tại: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx, truy cập ngày 22/5/2018.  
6 Điều 15 CRC ghi nhận: “Các quốc gia thành viên thừa nhận quyền tự do hiệp hội và hội họp của trẻ 

em”. Xem toàn văn CRC tại: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, truy cập 

ngày 22/5/2018.  
7 Điều 26 CRMW quy định: “Các quốc gia thành viên thừa nhận quyền của người lao động di trú và 

các thành viên gia đình họ: được tham gia vào các cuộc họp, các hoạt động của công đoàn và của 

những hiệp hội khác được thành lập theo pháp luật, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế, xã hội, văn hóa và 

các lợi ích khác của họ, chỉ phụ thuộc vào những quy định của các tổ chức liên quan…”. Xem toàn 

văn CRMW tại: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx, truy cập ngày 

22/5/2018.  

Điều 24 CPPED quy định: “Mỗi một Quốc gia thành viên bảo đảm quyền thành lập và tham gia một 

cách tự do trong các tổ chức và hiệp hội có liên quan đến các hoàn cảnh cưỡng bức mất tích và số 

phận của những người mất tích, và để trợ giúp các nạn nhân của việc cưỡng bức mất tích”. Xem toàn 

văn CPPED tại: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx, truy cập ngày 

22/5/2018.  
9 Điều 29 CRPD quy đinh: “Quốc gia thành viên phải bảo đảm cho người khuyết tật có các quyền 

chính trị và cơ hội hưởng các quyền đó trên cơ sở bình đẳng với những người khác, và cam kết: … 

Chủ động thúc đẩy một môi trường cho phép người khuyết tật tham gia một cách hiệu quả và trọn vẹn 

vào các hoạt động xã hội, một cách không phân biệt đối xử và trên cơ sở bình đẳng với những người 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/%20ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/%20ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest%20/Pages%20/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest%20/Pages%20/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
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Trong khuôn khổ ILO, quyền tự do lập hội cũng được coi là một trong những giá 

trị cốt lõi để hình thành nên các quy định trong ILO. Quyền thành lập và gia nhập hội 

của người lao động cũng như người sử dụng lao động là điều kiện tiên quyết cho việc 

thương lượng tập thể và tham vấn xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quyền này vẫn 

có những thách thức nhất định. Ở một số quốc gia, một số nhóm người lao động nhất 

định (ví dụ: công chức, thuyền viên, công nhân trong khu chế xuất…) bị từ chối quyền 

lập hội; các hội của người lao động, người sử dụng lao động bị đình chỉ hoặc bị can 

thiệp bất hợp pháp…1 Do đó, quyền tự do lập hội được ghi nhận trong rất nhiều các 

điều ước quốc tế trong khuôn khổ ILO, kết hợp với hoạt động của Uỷ ban Tự do Hiệp 

hội và các cơ chế giám sát khác nhằm giải quyết những vấn đề này, đồng thời đảm bảo 

rằng quyền cơ bản này của con người được tôn trọng trên toàn thế giới2. Các điều ước 

quốc tế trong khuôn khổ ILO ghi nhận quyền tự do lập hội gồm: Công ước số 87 về tự 

do hiệp hội và bảo vệ quyền lập hội năm 19483, Công ước số 98 về quyền thương 

lượng tập thể năm 19494, Công ước số 135 về đại diện của người lao động năm 19715, 

Công ước số 141 về tổ chức của người lao động ở nông thôn năm 19756, Công ước số 

151 về quan hệ lao động công vụ năm 19787… Ngoài ra, năm 1998, ILO đã thông qua 

                                                                                                                                                         
khác, và khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động xã hội, trong đó có: (i) Tham gia vào các tổ 

chức và hiệp hội phi chính phủ có liên quan đến đời sống chính trị xã hội, trong việc quản lý và các 

hoạt động của các đảng phái chính trị; (ii) Thành lập và gia nhập các tổ chức người khuyết tật để đại 

diện cho người khuyết tật ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế”. Xem toàn văn CRPD tại: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx, 

truy cập ngày 22/5/2018.  
1 European Union (2017), Directorate – General for External Policies, Policy Department, Labour 

rights in Export Processing Zones with a focus on GSP+ beneficiary countries, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603839/EXPO_STU(2017)603839_EN.p

df truy cập ngày 25/6/2018; International Labour Standards Department (2007), Working Paper No.1, 

Freedom of association and collective bargaining in export processing zones: Role of the ILO 

supervisory mechanisms, International Labour Office, Geneva, 

http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-

publications/publications/WCMS_087917/lang--en/index.htm, truy cập ngày 25/6/2018.  
2 International labour standards on freedom of associations,  

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-

association/lang--en/index.htm, truy cập ngày 21/4/2018. 
3 Xem toàn văn Công ước số 87 tại:  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C0

87:NO, truy cập ngày 22/4/2018. 
4 Xem toàn văn Công ước số 98 tại:  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C0

98:NO, truy cập ngày 22/4/2018. 
5 Xem toàn văn Công ước số 135 tại:  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C1

35:NO, truy cập ngày 22/4/2018. 
6 Xem toàn văn Công ước số 141 tại:  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C1

41:NO, truy cập ngày 22/4/2018. 
7 Xem toàn văn Công ước số 151 tại:  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603839/EXPO_STU(2017)603839_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603839/EXPO_STU(2017)603839_EN.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_087917/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_087917/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C135:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C135:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C141:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C141:NO
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Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. Tuyên bố này có mối liên 

hệ mật thiết với 8 công ước cơ bản của ILO (trong đó có Công ước số 87 và 98), theo 

đó Điều 2 của Tuyên bố 1998 khẳng định các quốc gia thành viên của ILO, dù phê 

chuẩn hay chưa phê chuẩn 8 công ước này đều có nghĩa vụ phải tôn trọng, thúc đẩy và 

hiện thực hoá một cách có thiện chí 8 công ước này1.   

Nhìn chung, những văn kiện pháp lý quốc tế nêu trên bảo vệ quyền tự do lập hội 

trên các khía cạnh sau: 

(i) Quyền thành lập và gia nhập hội 

Điều 20 UDHR quy định: “Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội một cách 

hoà bình. Không ai bị bắt buộc phải tham gia bất cứ một hiệp hội nào”. Điều này 

được tái khẳng định tại Khoản 1 Điều 22 của ICCPR, theo đó: “Mọi người có quyền tự 

do lập hội với những người khác, kể cả quyền thành lập và gia nhập các công đoàn để 

bảo vệ lợi ích của mình”. Quyền thành lập và gia nhập hội là nội dung chính, chủ yếu 

của quyền tự do lập hội, bao hàm cả quyền thành lập và gia nhập các công đoàn để bảo 

vệ lợi ích của người lao động. Người lao động và người sử dụng lao động đều có 

quyền thành lập và gia nhập các tổ chức do họ tự lựa chọn mà không phải xin phép trước2.  

Điều 20 UDHR và Điều 22 ICCPR đều ghi nhận quyền này thuộc về tất cả mọi 

người, điều đó có nghĩa rằng chủ thể thực hiện quyền này không bị giới hạn là công 

dân của quốc gia, người nước ngoài, người có nhiều quốc tịch hay thậm chí người 

không quốc tịch đang cư trú, sinh sống trên lãnh thổ một quốc gia. Cách hiểu này 

tương thích với quy định của Điều 2 ICCPR về việc không phân biệt đối xử và được 

tái khẳng định trong các Nghị quyết A/HRC/RES/15/213, Nghị quyết 

A/HRC/RES/21/164, Nghị quyết A/HRC/RES/24/55, Báo cáo A/HRC/20/276, Báo cáo 

A/HCR/26/297 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc8. 

                                                                                                                                                         
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C1

51:NO, truy cập ngày 22/4/2018 
1 Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO (2016), http://quanhelaodong.gov.vn/tuyen-bo-

nam-1998-va-8-cong-uoc-co-ban-cua-ilo/, truy cập ngày 22/4/2018.  
2 Điều 2 Công ước ILO số 87 về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền lập hội năm 1948 
3Xem toàn văn Nghị quyết A/HRC/RES/15/21 tại: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC 

/GEN/G10/166/98/PDF/G1016698.pdf?OpenElement, truy cập ngày 23/4/2018. 
4 Xem toàn văn Nghị quyết A/HRC/RES/21/16 tại: https://documents-dds-ny.un.org/doc 

/RESOLUTION/GEN/G12/174/63/PDF/G1217463.pdf?OpenElement, truy cập ngày 23/4/2018.   
5Xem toàn văn Nghị quyết A/HRC/RES/24/5 tại: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC 

/GEN/G13/178/33/PDF/G1317833.pdf?OpenElementn, truy cập ngày 23/4/2018.  
6 Xem toàn văn Báo cáo A/HRC/20/27 tại:  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-

27_en.pdf, truy cập ngày 23/4/2018  
7 Xem toàn văn Báo cáo A/HCR/26/29 tại: https://undocs.org/A/HRC/26/29, truy cập ngày 23/4/2018.  
8 Lê Thị Thuý Hương –Vũ Công Giao, Tự do hiệp hội trong luật quốc tế, pháp luật của một số quốc 

gia và kinh nghiệm cho Việt Nam, trong Vũ Công Giao (chủ biên), Bảo đảm Quyền tự do lập hội theo 

Hiến pháp 2013, lý luận và thực tiễn, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, 2016, trang 139.   

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C151:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C151:NO
http://quanhelaodong.gov.vn/tuyen-bo-nam-1998-va-8-cong-uoc-co-ban-cua-ilo/
http://quanhelaodong.gov.vn/tuyen-bo-nam-1998-va-8-cong-uoc-co-ban-cua-ilo/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC%20/GEN/G10/166/98/PDF/G1016698.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC%20/GEN/G10/166/98/PDF/G1016698.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc%20/RESOLUTION/GEN/G12/174/63/PDF/G1217463.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc%20/RESOLUTION/GEN/G12/174/63/PDF/G1217463.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC%20/GEN/G13/178/33/PDF/G1317833.pdf?OpenElementn
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC%20/GEN/G13/178/33/PDF/G1317833.pdf?OpenElementn
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf
https://undocs.org/A/HRC/26/29
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Trong Báo cáo A/HCR/26/29, báo cáo viên Maina Kiai nhấn mạnh rằng tất cả 

mọi người đều có quyền tự do lập hội, đồng thời, Báo cáo này cũng dẫn chiếu đến 

Nghị quyết A/HRC/RES/24/5 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, theo đó Hội 

đồng lưu ý các quốc gia về nghĩa vụ phải tôn trọng và bảo vệ đầy đủ quyền của các cá 

nhân về hội họp hoà bình và tự do lập hội trên mạng trực tuyến (Internet) cũng như 

ngoài đời thực, kể cả trong bối cảnh bầu cử và bao gồm cả những người có quan điểm 

hoặc niềm tin thuộc nhóm thiểu số, các công đoàn viên, những nhà bảo vệ nhân quyền 

hoặc những người thúc đẩy bảo vệ các quyền đó…1Bên cạnh đó, các báo cáo này cũng 

chỉ ra rằng các quốc gia không nên đặt ra bất kì giới hạn nào về quyền tự do lập hội 

của các cá nhân, kể cả là với trẻ em hay người nước ngoài2, các nhóm dân tộc thiểu số, 

phụ nữ, nhóm người LGBT3, ngoại trừ các thành viên của lực lượng vũ trang và cảnh 

sát có thể bị hạn chế quyền này về mặt pháp lý4. Ngoài ra, cũng trong báo cáo này, 

Maina Kiai khuyến nghị rằng một “thủ tục thông báo” (cơ quan công quyền không thể 

từ chối mà chỉ có thể tiếp nhận thông tin về một hội đã được thành lập) sẽ tốt hơn, phù 

hợp với luật nhân quyền quốc tế hơn là một “thủ tục cho phép” (đòi hỏi phải có sự 

chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thành lập một hội có tư cách pháp 

nhân), do đó ông đề nghị các nước nên áp dụng “thủ tục thông báo”5. 

Trong lĩnh vực lao động, tại Điều 2 Công ước số 87 của ILO xác định mọi người 

lao động và người sử dụng lao động đều có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức 

mà họ tự lựa chọn mà không phải xin phép trước. Dù quốc gia thực hiện theo “thủ tục 

thông báo” hay “thủ tục cho phép” thì cơ quan nhận đăng kí phải có trách nhiệm hành 

động ngay lập tức và pháp luật quốc gia cần đưa ra thời hạn nhanh chóng để phúc đáp 

với việc nộp đơn hay thông tin, tuỳ từng trường hợp. Nhà chức trách không được trì 

hoãn vô thời hạn hoặc từ chối không nêu lý do việc giải quyết thủ tục đăng ký thành 

lập hội. Trong khoảng thời gian này, các hội vẫn phải được coi là đang hoạt động hợp 

pháp, trừ khi có minh chứng ngược lại. Nếu cơ quan nhà nước không đưa ra được phúc 

đáp về hồ sơ đăng ký thành lập trong thời gian quy định thì đồng nghĩa rằng hội đang 

hoạt động hợp pháp6.  

Bên cạnh việc thành lập, các cá nhân còn có quyền gia nhập, rút khỏi các hội. 

Tương tự, các hội có quyền ngưng hoạt động, và giải tán; tuy nhiên nếu các cơ quan 

nhà nước đưa ra quyết định ngưng hoạt động và giải tán hội thì phải tuân thủ chặt chẽ 

                                                 
1 A/HRC/26/29, tlđd, đoạn 22.  
2 A/HRC/20/27, tlđd, đoạn 54. 
3 A/HRC/26/29, tlđd, đoạn 18. 
4 A/HRC/20/27, đoạn 54. 
5 A/HRC/20/27, tlđd, đoạn 59.  
6 A/HRC/20/27, tlđd, đoạn 60.  
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các quy định của luật1.  

(ii) Quyền tự do hoạt động, điều hành hội và được bảo vệ khỏi sự can thiệp vô lý 

Quyền tự do lập hội đặt ra yêu cầu với Nhà nước có nghĩa vụ chủ động tiến hành 

các biện pháp tích cực để thành lập và duy trì một môi trường thuận lợi cho quyền này. 

Điều tối quan trọng là các cá nhân thực thi quyền này phải có thể hoạt động một cách 

tự do mà không phải lo sợ họ là đối tượng phải chịu bất kì sự đe doạ hay bạo lực, bao 

gồm việc xử tử bất hợp pháp; cưỡng bức mất tích hay không tự nguyện; bắt giam/giữ 

tuỳ tiện; tra tấn hay bị trừng phạt hoặc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục; bị 

truyền thông bôi nhọ; bị cấm đi lại hoặc bị khai trừ một cách sai trái, đặc biệt với công 

đoàn…2.  

Bên cạnh đó, Nhà nước còn có nghĩa vụ không ngăn cản một cách vô lý và tuỳ 

tiện vào các hoạt động, công việc nội bộ của hội. Trước hết, thành viên của các hội 

phải được tự do quyết định hiến chương và điều lệ hội, cơ cấu tổ chức và các hoạt 

động khác của hội cũng như các quyền quyết định khác mà không chịu sự can thiệp 

của nhà nước. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của 

hội theo quy định tại Điều 17 ICCPR. Các cơ quan công lập do Nhà nước thành lập có 

quyền xem xét, kiểm tra các văn bản lưu trữ của hội như một cơ chế để đảm bảo tính 

minh bạch và giải trình, nhưng thủ tục này không được tuỳ tiện và phải tôn trọng 

nguyên tắc không phân biệt đối xử và quyền riêng tư của các hội, nếu không sẽ đe doạ 

tính độc lập của hội và sự an toàn của các thành viên của hội3. Ngoài ra, Nhà nước cần 

thường xuyên có các chính sách, hoạt động nhằm xây dựng và nâng cao khả năng của 

các cán bộ hành chính về nhân quyền. Các hoạt động này nhằm đảm bảo các cán bộ 

hành chính khi thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động thông báo/đăng ký của 

hội một cách nhanh chóng, chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật, không gây 

khó dễ hoặc làm phức tạp thủ tục với các cá nhân thực hiện quyền tự do lập hội.  

(iii) Các giới hạn đối với quyền lập hội   

UDHR cũng như các điều ước quốc tế về quyền con người đã chỉ ra rằng, giới 

hạn quyền (limitation of rights) là sự cho phép các quốc gia thành viên đưa ra một số 

điều kiện với việc thực hiện/thụ hưởng một số quyền con người nhất định, và điều này 

là hợp pháp4. 

                                                 
1 Lã Khánh Tùng, Nghiêm Hoa, Vũ Công Giao, Hội & Tự do hiệp hội – Một cách tiếp cận dựa trên 

quyền, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2015, tr. 21. 
2 A/HRC/20/27, tlđd, đoạn 63.  
3 A/HRC/20/27, tlđd, đoạn 64, 65.  
4 Khoản 2 Điều 29 UDHR quy định: “mỗi người trong khi thực hiện các quyền và tự do cho cá nhân 

chỉ phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và sự 

tôn trọng đối với các quyền và tự do của những người khác và phải phù hợp với những đòi hỏi chính 

đáng về đạo đức, trật tự công cộng và sự phồn vinh chung trong một xã hội dân chủ”.   
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Theo quy định tại Điều 22 của ICCPR, các giới hạn quyền lập hội có thể bao gồm:  

- Giới hạn về chủ thể tham gia thực hiện quyền: Như đã phân tích ở trên, quyền 

tự do lập hội là quyền được thực hiện bởi tất cả những cá nhân, không phân biệt là trẻ 

em, người nước ngoài, người dân tộc thiểu số hay LGBT… Tuy nhiên, trong một số 

trường hợp, quyền này có thể bị giới hạn một cách hợp pháp với những người đang 

phục vụ trong lực lượng vũ trang hoặc cảnh sát. Vì những người phục vụ trong lực 

lượng vũ trang là những người có nhiệm vụ bảo vệ đất nước trước các thế lực thù địch 

bên ngoài, còn cảnh sát thì có nhiệm vụ bảo vệ an ninh của cộng đồng xã hội – cả hai 

nhiệm vụ quan trọng này cần phải được bảo đảm trong mọi trường hợp, mọi hoàn 

cảnh. Chính vì vậy, họ cần có sự trung lập, tránh bị lôi cuốn vào các xung đột mang 

tính phe nhóm, và có quan điểm cho rằng việc quân nhân đang tại ngũ tham gia vào 

các hội/nhóm là không phù hợp với các nguyên tắc về kỷ luật quân sự1.  

 - Giới hạn về mục đích thực hiện quyền: Theo khoản 2 Điều 22 ICCPR, quyền 

tự do lập hội chỉ có thể bị giới hạn nhằm các mục đích: (i) lợi ích an ninh quốc gia 

hoặc an toàn, trật tự công cộng; (ii) bảo vệ sức khoẻ và đạo đức xã hội; (iii) bảo vệ các 

quyền và tự do của người khác. Thực tế cho thấy, trong một số trường hợp các quốc 

gia thường viện dẫn các lý do này để hạn chế quyền tự do lập hội cũng như một số 

quyền tự do khác của người dân. Để giảm thiểu việc các quốc gia đưa ra một cách tuỳ 

tiện các hạn chế quyền tự do lập hội, Liên hợp quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền 

đã thông qua một số văn kiện để xác định nội hàm của khái niệm trên, bao gồm: Các 

nguyên tắc Siracusa năm 1984 về giới hạn và đình chỉ các điều khoản trong Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Các nguyên tắc Johannesburg năm 1995 về 

An ninh quốc gia, tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin…2, trong đó, Các nguyên tắc 

Siracusa năm 1984 về giới hạn và đình chỉ các điều khoản trong Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và chính trị có chỉ ra rằng an ninh quốc gia có thể được viện dẫn để 

lý giải cho việc hạn chế các quyền nhất định chỉ khi điều đó là cần thiết để bảo vệ sự 

tồn tại của quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc sự độc lập chính trị của quốc gia trước 

việc sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực từ bên ngoài, An ninh quốc gia không 

thể là lý do để áp đặt các giới hạn với các mối nguy hại trong nước3. Trật tự công cộng 

có nghĩa là bảo vệ nhằm chống lại sự nguy hiểm đối với an toàn của con người, với sự 

bảo đảm về thể chất hoặc tinh thần của họ, hoặc có thiệt hại nghiêm trọng đối với tài 

sản của họ. Trật tự công cộng có thể là lý do để biện minh cho những giới hạn của 

                                                 
1 Lê Thị Thuý Hương –Vũ Công Giao, tlđd, tr.143. 
2 Lã Khánh Tùng, Nghiêm Hoa, Vũ Công Giao, tlđd, tr. 24. 
3 Các nguyên tắc Siracusa năm 1984 về giới hạn và đình chỉ các điều khoản trong Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và chính trị, đoạn 29, 30.  

Xem toàn văn Các nguyên tắc Siracusa tại:  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/SiracusaPr

inciples.pdf, truy cập ngày 24/4/2018.  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/SiracusaPrinciples.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/SiracusaPrinciples.pdf
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pháp luật, tuy nhiên không được sử dụng lý do này để áp đặt giới hạn một cách mơ hồ 

và tuỳ ý; và chỉ có thể được áp dụng khi có đầy đủ các biện pháp bảo vệ và các biện 

pháp khắc phục hiệu quả việc chống lạm dụng lý do này1. Về quyền và tự do của 

những người khác, trong Các nguyên tắc Siracusa khẳng định rằng, phạm vi của quyền 

và tự do của những người khác có thể vượt ra ngoài các quyền và tự do ghi nhận trong 

Công ước (ICCPR) và điều này có thể là cơ sở để áp dụng các giới hạn với một số 

quyền trong Công ước2. Hay theo Nguyên tắc số 2 của Các nguyên tắc Johanesburg về 

An ninh quốc gia, tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin thì “hạn chế được biện minh với 

lý do an ninh quốc gia sẽ không là chính đáng nếu mục đích thực chất hoặc hiệu quả 

có thể thấy được là để bảo vệ lợi ích không liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm, 

để bảo vệ một chính phủ khỏi xấu hổ hay khỏi phô bày những hành động sai lầm, hoặc 

che giấu thông tin về hoạt động của các tổ chức công quyền hoặc để cố định một hệ tư 

tưởng đặc biệt, hoặc để ngăn chặn tình trạng bất ổn công nghiệp”3. Các nguyên tắc 

Siracusa và Các nguyên tắc Johanesburg đã góp phần làm sáng tỏ những giới hạn mà 

các quốc gia có thể áp đặt quyền lập hội. Trên cơ sở đó các quốc gia có thể đưa ra 

những quy định phù hợp trong pháp luật quốc gia mình cũng như áp dụng, thực thi 

pháp luật trên thực tế.  

Bên cạnh đó, các quốc gia không được đặt ra những hạn chế đặc biệt với quyền 

tự do lập hội trong giai đoạn bầu cử, bởi đây là giai đoạn rất quan trọng trong đời sống 

chính trị của các quốc gia, gắn liền với việc thực thi các nguyên tắc dân chủ4.  

Là một trong những quyền con người cơ bản, quyền tự do lập hội đã được pháp 

luật các quốc gia ghi nhận, bảo vệ, tiếp theo đó và ở quy mô rộng hơn, luật nhân quyền 

ở một số khu vực và ở phạm vi toàn cầu đã xác lập khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền 

tự do lập hội. Quyền tự do lập hội không chỉ hiểu một cách đơn giản chỉ bao gồm 

quyền thành lập nên các hội, mà còn bao gồm cả các quyền liên quan đến gia nhập và 

điều hành các hội. Tuy nhiên, đây không phải là một quyền tuyệt đối mà có những 

trường hợp giới hạn nhất định.  

1.1. Quyền tự do lập hội trong pháp luật Việt Nam 

 Điều 25 Hiến pháp 2013 ghi nhận “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do 

báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do 

pháp luật quy định”. Như vậy, theo cách quy định của Hiến pháp 2013, khái niệm 

“quyền tự do lập hội” hẹp hơn so với khái niệm “quyền tự do hiệp hội” theo pháp luật 

nhân quyền quốc tế. Quyền tự do hội họp, lập hội vẫn được ghi nhận như quyền công 

                                                 
1 Các nguyên tắc Siracusa, tlđd, đoạn 32, 33.  
2 Các nguyên tắc Siracusa, tlđd, đoạn 35.  
3 Xem toàn văn Các nguyên tắc Johanesburg tại:  

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf, truy cập ngày 24/4/2018.  
4 Lê Thị Thuý Hương –Vũ Công Giao, tlđd 144.  

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
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dân, và việc thực hiện quyền này vẫn được đảm bảo bằng “pháp luật” thay vì “luật” vì 

vậy cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có một văn bản luật hoàn chỉnh điều chỉnh quyền 

tự do hội họp, lập hội của người dân. Tuy nhiên, với quy định tại Khoản 1 Điều 141, 

Hiến pháp 2013 đã thể hiện sự phát triển quan trọng về nhận thức lý luận và tư duy lập 

hiến trong việc ghi nhận quyền con người, quyền công dân so với Hiến pháp 1992. Cụ 

thể, Hiến pháp 2013 thừa nhận cả quyền con người, quyền công dân và công nhận, tôn 

trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền này theo Hiến pháp và pháp luật, trong khi đó, Hiến 

pháp 1992 chỉ ghi nhận các quyền con người “được thể hiện ở các quyền công dân”.  

 Khoản 2 Điều 14 bổ sung thêm nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền 

công dân. Theo đó, một mặt, Hiến pháp khẳng định có thể hạn chế quyền con người, 

quyền công dân, mặt khác, lại đặt ra các điều kiện khắt khe để hạn chế các quyền này, 

bao gồm phải “trong trường hợp thật cần thiết” và phải theo quy định của “luật”. Với 

nguyên tắc này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp quy 

định một cách rõ ràng về “hạn chế quyền con người, quyền công dân”. Mặc dù vậy, 

Hiến pháp cũng không cho phép thực hiện các hạn chế đối với quyền con người, quyền 

công dân một cách tuỳ tiện bằng cách định ra các điều kiện khắt khe, cụ thể để có thể 

áp dụng các hạn chế này. Theo đó, việc hạn chế các quyền con người, quyền công dân 

chỉ có thể thực hiện được “theo quy định của luật” và “trong trường hợp thật cần thiết” 

vì các lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 

khoẻ của cộng đồng.  

 Đặt trong mối quan hệ với nguyên tắc chung được nêu ở Điều 14, nội dung của 

quyền tự do hội họp, lập hội nêu tại Điều 25 của Hiến pháp 2013 càng trở nên rõ ràng 

hơn. Theo đó, quyền tự do hội họp, lập hội nằm trong phạm vi các quyền công dân 

được bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp. Các quyền tự do này có thể bị hạn chế theo quy 

định của luật và trong trường hợp thật cần thiết vì các lý do được nêu tại Khoản 2 Điều 14.  

Như vậy, quy định của Hiến pháp Việt Nam về quyền tự do hội họp, lập hội, có 

thể thấy, quyền tự do hội họp, lập hội quy định tại Điều 25 Hiến pháp 2013 là toàn 

diện và tiến bộ. Tuy nhiên, đièu đáng nói là Hiến pháp 2013 vẫn chỉ dừng lại ở việc 

công nhận quyền tự do hội họp, lập hội như là một “quyền công dân” thay vì thừa 

nhận đó là “quyền con người” như các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt 

Nam là thành viên. Điều này sẽ hạn chế quyền lập hội hay tham gia các hội của người 

nước ngoài mặc dù họ có nhu cầu chính đáng hoặc mục đích thành lập hội là chính 

đáng, đặc biệt trong bối cảnh các FTAs mà Việt Nam mới ký đã bắt đầu có hiệu lực tại 

Việt Nam. 

                                                 
1 Điều 14 (1) Hiến pháp 2013 quy định: Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con 

người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo 

vệ, đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật. 
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Ngoài Hiến pháp, vấn đề về quyền tự do lập hội hiện còn đuwocj quy định trong 

khá nhiều văn bản dưới luật của Việt Nam như: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị 

định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 

01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hội có tính chất đặc thù; 

Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các 

hội; Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các hội có tính 

chất đặc thù; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 

6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 

tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 

động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư 

số 01/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ 

trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho hội hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước 

giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng 

các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội…các văn bản pháp luật này 

đã quy định tương đối đầy đủ mọi khía cạnh của quyền lập hội như: phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp dụng; Cơ chế, chính sách đối với hội; Các thủ tục liên quan đến 

thành lập, tổ chức và hoạt động hội; Cơ cấu tổ chức của hội; Hội viên; và Quản lý Nhà 

nước về hội.  

Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật về hội là tương đối đầy đủ, tạo cơ sở 

pháp lý để công dân, tổ chức Việt Nam thực hiện quyền tự do hội họp, lập hội theo 

quy định của Hiến pháp và pháp luật, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và 

Nhà nước. Hệ thống các quy định này đồng thời cũng cung cấp cơ sở pháp lý về cơ 

chế, chính sách để các hội hoạt động ngày càng hiệu quả, đúng hướng, có cơ chế 

khuyến khích hoạt động các hội phát triển, góp phần tập hợp, đoàn kết hội viên, phát 

triển cộng đồng. Mặt khác, các quy định này còn tạo điều kiện cho các cơ quản quản lý 

Nhà nước thực hiện các hoạt động công vụ trong quá trình quản lý Nhà nước về hội.  
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 II. YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI TRONG 

CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI 

2.1. Khái niệm về Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới 

Hiện nay chưa có một định nghĩa chung nhất về hiệp định thương mại tự do. 

Theo Trung tâm WTO-VCCI của Việt Nam, hiệp định thương mại tự do (free trade 

agreement – FTA) là một thoả thuận giữa hai hoặc nhiều thành viên nhằm loại bỏ các 

rào cản đối với phần lớn thương mại giữa các thành viên với nhau.1 Như vậy, các hiệp 

định thương mại tự do có thể hiểu về bản chất là thoả thuận giữa hai quốc gia (FTA 

song phương) hoặc một số quốc gia (FTA đa phương) nhằm hiện thực hoá các nguyên 

tắc tự do trong thương mại quốc tế. Tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của các bên, tên gọi 

của FTA có thể mang nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như hiệp định đối tác kinh tế 

(economic partnership agreement), hiệp định thương mại khu vực (regional trade 

agreement) nhưng bản chất đều là các thoả thuận hướng tới tự do hoá thương mại giữa 

các thành viên. Các FTA mà Việt Nam là thành viên có thể kể đến đó là ASEAN FTA 

(AFTA), ACFTA (ASEAN – Trung Quốc), CEFTA (FTA Trung ÂU).  

Thuật ngữ hiệp định thương mại tự do thế hệ mới xuất hiện gần đây thể hiện mức 

độ cam kết sâu hơn. Bên cạnh những cam kết các nước dành cho nhau những ưu đãi về 

tiếp cận thị trường, cắt giảm tiến tới xóa bỏ rào cản thuế quan và phi thuế quan ở mức 

độ cao hơn, các FTA thế hệ mới có phạm vi cam kết mở rộng hơn các FTA truyền 

thống bao gồm những lĩnh vực “phi thương mại” như môi trường, lao động, phát triển 

bền vững, quản trị tốt,…2 Ngoài việc có mức độ cam kết rộng và sâu sắc hơn, cam kết 

cắt giảm thuế gần như về 0% với gần như toàn bộ hàng hoá và dịch vụ mà không có 

loại trừ, các FTA thế hệ mới tạo ra cơ chế bảo vệ các quyền của người lao động, môi 

trường, các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá… với yêu cầu minh bạch cao, cơ chế giải 

quyết tranh chấp chặt chẽ, cơ chế thực thi và xử phạt nghiêm ngặt. Cho đến nay, Việt 

Nam đã ký kết/đang đàm phán 16 FTA và cam kết sẽ tiếp tục ký các hiệp định thương 

mại tự do trong khu vực và trên thế giới.3 Trong đó, hai hiệp định được coi là “thế hệ 

mới” mà Việt Nam ký kết là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 

và Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

2.2. Những quy định của các FTAs liên quan đến quyền tự do lập hội mà Việt 

Nam là một bên ký kết 

Về lý thuyết, quyền tự do lập hội của người lao động sẽ giúp họ tự bảo vệ trước 

                                                 
1 Trung tâm WTO, Hiệp định thương mại tự do (FTA) là gì?, https://trungtamwto.vn/chuyen-

de/12396-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-fta-la-gi, truy cập ngày 27/11/2020. 
2 Nguyễn Thùy Linh, “Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và vấn đề cải cách thể chế kinh tế ở 

nước ta”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 21, 11/2014. 
3 Trung tâpm WTO, Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 11/2020,  

https://trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-den-thang-112018, truy 

cập ngày 27/11/2020. 

https://trungtamwto.vn/chuyen-de/12396-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-fta-la-gi
https://trungtamwto.vn/chuyen-de/12396-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-fta-la-gi
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nguy cơ lạm dụng từ phía người sử dụng lao động, hoặc chống lại sự móc nối giữa các 

doanh nghiệp với chính quyền thông qua các lợi ích kinh tế trong ngắn hạn. Về lâu dài, 

các liên kết giữa giới lao động sẽ giúp cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp với người 

lao động trong khi nhà nước không cần phải sử dụng đến các công cụ cưỡng chế hoặc 

phải chịu phụ thuộc vào thiện chí của các doanh nghiệp.1 Với việc gắn các quy định về 

quyền tự do lập hội vào các FTAs, thế giới đang cho thấy xu hướng gia tăng mỗi liên 

kết giữa lực lượng lao động ở các khu vực hoặc trên toàn cầu nhằm kiềm chế sự lạm 

dụng của nhóm sử dụng lao động. 

Trên thực tế, các FTAs mà Việt Nam ký kết ở nhiều khu vực (châu Âu, châu 

Mỹ,…) đã chứng tỏ sự chủ động trong việc tham gia đàm phán và ký kết, bên cạnh đó, 

mức độ cam kết trong các hiệp định cũng ngày càng sâu và rộng hơn. Đặc biệt, với 

những nội dung cam kết toàn diện và ở mức cao nhất trong số các FTAs trước đây của 

Việt Nam, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và 

FTAs giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được đánh giá có những tác 

động sâu rộng đến hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, và sự thay đổi của các quy 

định về quyền lập hội nói riêng. Cụ thể, cả CPTPP hay EVFTA đều có chương về lao 

động. Trong đó, các hiệp định không đặt ra các yêu cầu mới về quyền tự do lập hội mà 

yêu cầu các quốc gia thành viên tuân thủ Công ước số 87 và 98 của Tổ chức lao động 

thế giới (ILO) về vấn đề này. Theo Công ước số 87 và Công ước số 98 của ILO, quyền 

tự do lập hội bao gồm các quyền cơ bản (1) quyền được tổ chức và gia nhập các tổ 

chức theo sự lựa chọn của mình; (2) quyền tự đề ra điều lệ và quy chế của tổ chức, tự 

bầu ra người đại diện tổ chức và đề ra chương trình hành động của tổ chức; (3) quyền 

được bảo vệ để chống lại việc đình chỉ hoặc giải tán tổ chức của mình bởi cơ quan 

hành chính; (4) quyền liên kết, theo đó, tổ chức đại diện người lao động có quyền gia 

nhập hoặc trở thành hội viên của các liên đoàn, tổng liên đoàn và công đoàn quốc tế. 

Mặc dù, có những nước chưa phê chuẩn hai công ước nói trên, theo Tuyên bố năm 

1998 của ILO thì các nước thành viên ILO đều có nghĩa vụ tôn trọng và thúc đẩy các 

tiêu chuẩn lao động được đề cập trong công ước đó. 

Về cơ bản, các FTAs thế hệ mới trên thế giới nói chung và CPTPP, EVFTA nói 

riêng không đặt ra những tiêu chuẩn mới về lao động nhưng đặt ra nghĩa vụ tuân thủ 

và cơ chế bảo đảm thực thi cam kết chặt chẽ hơn, đòi hỏi các nước thành viên phải sửa 

đổi hoặc ban hành các văn bản pháp luật để tạo điều kiện cho việc thực thi các nội 

dung cam kết. Ví dụ, Chương 19 của CPTPP về lao động ghi nhận các quyền lao động 

                                                 
1 Nguyễn Anh Đức, “Quyền tự do lập hội, hội họp của người lao động Việt Nam trước yêu cầu từ các 

hiệp định thương mại tự do”, Tạp chí Luật học, số 8/2019, 3-13, tr.7. 
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được nêu trong tuyên bố ILO,1 theo đó quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể 

được xác định là điều kiện để các bên tiến hành đàm phán hay ký kết. Bên cạnh đó, 

trong Hiệp định EVFTA, các nội dung liên quan đến lao động nói chung và quyền tự 

do lập hội nói riêng được quy định tại Chương 13 EVFTA về Thương mại và Phát 

triển bền vững. Các quy định tại chương này nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thông 

qua việc tăng cường cải thiện các khía cạnh liên quan đến thương mại và đầu tư của 

các vấn đề môi trường và lao động.2 Theo đó, quy định về quyền tự do lập hội tại hai 

hiệp định này đều ghi nhận:“Mỗi Bên tái khẳng định cam kết của mình, phù hợp với 

các nghĩa vụ theo ILO và Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi 

làm việc và những hành động tiếp theo…, cụ thể là các quyền cơ bản: (a) tự do liên kết 

và công nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập thể; (b) chấm dứt mọi hình 

thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc; (c) loại bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ em; 

và (d) chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp”. 

Khi các quốc gia ký kết hiệp định, nguyên tắc pacta-sunt-servanda (nguyên tắc 

tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế) trong Luật quốc tế sẽ ràng buộc các 

quốc gia phải thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các điều ước quốc tế đó. Do đó, các 

quốc gia thành viên phải thực hiện sửa đổi bổ sung pháp luật trong nước hoặc ban 

hành luật mới nếu chưa có quy phạm điều chỉnh. ILO đưa ra các tiêu chuẩn lao động 

trong 8 Công ước của mình, bao gồm: Công ước 87 và 98 về quyền tự do hiệp hội và 

thương lượng tập thể; Công ước 29 và 105 về quyền tự do không bị cưỡng bức hay bắt 

buộc lao động; Công ước 138 và 182 xóa bỏ lao động trẻ em; Công ước 100 và 111 về 

xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Cho đến nay, Việt Nam hiện 

đã phê chuẩn 5/8 công ước này. 3 Công ước chưa được phê chuẩn gồm Công ước 87, 

98 và 105. Do vậy, thông qua việc ký kết các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, 

Việt Nam sẽ gia nhập các công ước của ILO về tiêu chuẩn lao động, đồng thời, cần 

chuyển hoá pháp luật quốc tế vào pháp luật quốc gia.  

2.3. Tác động của những quy định của FTAs đến quyền tự do lập hội ở Việt Nam 

Như đã phân tích, các FTAs không đặt ra những tiêu chuẩn mới về lao động 

nhưng đặt ra nghĩa vụ tuân thủ và cơ chế bảo đảm thực thi cam kết chặt chẽ hơn, đòi 

hỏi các nước thành viên phải sửa đổi hoặc ban hành các văn bản pháp luật để tạo điều 

kiện cho việc thực thi các nội dung cam kết. Theo đó, các quy định của FTA về lao 

động đặt ra những vấn đề đối với Việt Nam cần thay đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn 

                                                 
1 Hiệp định CPTPP, Điều 19.3, xem bản dịch tại: https://wtocenter.vn/upload/files/fta/174-ftas-

concluded/175-cptpp-tpp11/177-full-text/19_-_Chuong_Lao_dong_-_VIE.pdf, truy cập ngày 

27/11/2020. 
2 Hiệp định EVFTA, Chương 13, xem tại:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EN#page=132, truy cập ngày 27/11/2020. 

https://wtocenter.vn/upload/files/fta/174-ftas-concluded/175-cptpp-tpp11/177-full-text/19_-_Chuong_Lao_dong_-_VIE.pdf
https://wtocenter.vn/upload/files/fta/174-ftas-concluded/175-cptpp-tpp11/177-full-text/19_-_Chuong_Lao_dong_-_VIE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EN#page=132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EN#page=132
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quốc tế đã ký kết. 

Thứ nhất, người lao động được tự do gia nhập các tổ chức công đoàn theo lựa 

chọn của mình và không nhất thiết phải gia nhập hệ thống công đoàn của Tổng liên 

đoàn lao động Việt Nam hiện nay. 

Theo quy định tại các FTAs như CPTPP hay EVFTA, Việt Nam phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO. Cụ thể Việt Nam phải đảm bảo quyền của 

người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của người lao động tại cơ sở. 

Theo đó, người lao động làm việc trong một doanh nghiệp được tự do thành lập tổ 

chức của người lao động ở cấp doanh nghiệp. Sau khi thành lập, tổ chức đó có thể tự 

do lựa chọn gia nhập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và được phép hoạt động ngay, 

hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước và chỉ được phép hoạt động sau khi hoàn thành 

thủ tục đăng ký. Cam kết này chính là minh chứng cho quyền công đoàn độc lập. Các 

tổ chức công đoàn, sau khi được phép hoạt động sẽ liên kết với nhau ở nhiều mức độ 

như cấp độ ngành, vùng,… đồng thời được hoạt động theo khuôn khổ pháp luật quốc 

tế và pháp luật Việt Nam.  

Thứ hai, các tổ chức công đoàn được thực hiện tự quản về điều lệ, hoạt động, 

kinh phí và tư cách đại diện.  

Các điều khoản về lao động tại các FTAs thế hệ mới theo những tiêu chuẩn của 

ILO đưa ra về tổ chức công đoàn, do đó, các tổ chức công đoàn không gia nhập Tổng 

liên đoàn lao động Việt Nam có quyền tự chủ trong việc: (1) bầu ra đại diện (ban chấp 

hành); (2) thông qua điều lệ và nội quy của tổ chức; (3) thu phí hội viên và quản lý tài 

chính, tài sản của tổ chức; (4) đối thoại, thương lượng tập thể theo quy định của pháp 

luật; (5) tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật. Như vậy, các tổ 

chức của người lao động tại doanh nghiệp nằm ngoài hệ thống của tổng liên đoàn có 

quyền không kém hơn các tổ chức công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổng liên đoàn đối 

với các quyền lao động được nêu trong Tuyên bố 1998 của ILO. Bên cạnh đó, để đại 

diện và bảo vệ một cách có hiệu quả quyền và lợi ích của người lao động, các FTAs 

cũng có những nội dung nhằm bảo vệ người lao động và tổ chức đại diện của họ không 

bị người sử dụng lao động can thiệp và phân biệt đối xử nhằm vô hiệu hóa hoặc làm 

suy yếu khả năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Như vậy, việc lựa 

chọn cán bộ công đoàn phải dựa trên một cuộc bầu cử thực sự bởi các công đoàn viên, 

có thể bao gồm cả cán bộ công đoàn cấp cơ sở và cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở. 

Với cam kết này, pháp luật của Việt Nam sẽ sửa đổi theo hướng tổ chức công 

đoàn xuất phát từ yêu cầu trực tiếp từ người lao động, điều lệ của các tổ chức công 

đoàn không cần phải tuân theo điều lệ chung của Tổng liên đoàn như Luật công đoàn 

hiện hành quy định. Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn có quyền độc lập sở hữu tài 
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sản của mình không nhất thiết phải nằm trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Tuy 

nhiên, về cơ bản, trong Pháp luật Việt Nam cho rằng tổ chức đại diện cho người lao 

động là tổ chức chính trị - xã hội. Việt Nam chỉ thừa nhận công đoàn là tổ chức duy 

nhất đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong quan hệ lao động và Công 

đoàn là tổ chức đại diện chính thức cho người lao động ở Việt Nam. Vì vậy quyền tự 

do thành lập tổ chức đại diện của người lao động cũng gắn liền với quyền tự do thành 

lập và hoạt động của tổ chức công đoàn.  

Hiện nay, pháp luật công đoàn đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực thi 

quyền lập hội tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. Luật công đoàn năm 2012 đã loại bỏ 

các liên đoàn lao động không trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Điều lệ 

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm 2013 quy định việc thành lập các công đoàn 

cơ sở do liên đoàn lao động ở cấp hành chính tương đương thành lập. Theo đó, trình tự 

và thủ tục thành lập gia nhập công đoàn phải tuân theo Điều lệ của Tổng liên đoàn 

năm 2013. Do đó, các quy định này có thể là bước lùi trong việc đảm bảo quyền tự do 

lập hội.1  

Như vậy, các hiệp định thương mại tự do thế hế mới có thể mang lại rất nhiều cơ 

hội cho Việt Nam. Có thể thấy, các FTAs ràng buộc các quốc gia nghĩa vụ thực hiện 

và trách nhiệm pháp lý quốc tế phát sinh do không thực hiện đúng cam kết. Do đó, 

việc thực hiện cam kết về tiêu chuẩn lao động của FTA cao hơn so với việc chúng ta là 

thành viên của ILO. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đưa các cam kết về quyền tự do 

hiệp hội vào hệ thống pháp luật quốc gia đồng thời thực thi một cách có hiệu lực và 

hiệu quả những cam kết đó trong thực tế. 

II.  MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO 

LẬP HỘI CỦA VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP  

 Một là, tiến hành rà soát hệ thống các văn bản pháp luật quy định về quyền lập 

hội nhằm loại bỏ các quy định không hợp lý; sửa đổi, bổ sung những quy định còn 

thiếu và tiến tới xây dựng một văn bản khung thống nhất về hội. Như đã trình bày ở 

trên, các quy định về hội và quyền lập hội chủ yếu được ghi nhận trong các văn bản 

dưới luật của Việt Nam, chính vì vậy để thống nhất các quy định về hội, nhóm tác giả 

đề xuất xây dựng một văn bản luật khung về hội và quyền lập hội nhằm thể chế hóa 

đường lối, chủ trương của Đảng và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 trong bảo 

đảm thực hiện quyền lập hội của công dân, phát huy vai trò của hội và tăng cường hiệu 

lực quản lý của Nhà nước đối với hội; đồng thời thực thi các cam kết quốc tế của Việt 

Nam trong các FTAs. Trên thực tế, chưa có một nghiên cứu nào đánh giá việc có luật 

riêng sẽ hiệu quả hơn việc dựa vào các quy định dưới luật trong đảm bảo quyền lập hội 

                                                 
1 Nguyễn Anh Đức, tlđd, trang 9. 
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ở các nước. Tuy nhiên, xuất phát từ những lý do nêu trên, nhóm tác giả đi theo xu 

hướng đề xuất xây dựng một luật riêng về hội, nhưng chỉ dừng lại ở dạng luật khung 

nhằm cụ thể hóa quyền lập hội đã được Hiến pháp và Công ước năm 1966 về quyền 

dân sự, chính trị ghi nhận, đồng thời vẫn đảm bảo tôn trọng quyền lập hội cho các chủ thể.  

Hai là, để tương thích với các cam kết quốc tế mới trong CPTPP, đặc biệt là cam 

kết có liên quan đến quyền tự do hội họp, tự do thành lập tổ chức công đoàn, Việt Nam 

cần phải có kế hoạch, và lộ chỉnh sửa đổi các văn bản và quy định pháp luật trong 

nước về lao động và công đoàn. 

Ba là, Ban hành cơ chế, chính sách để nâng cao tính tự chủ và tự quản của hội 

trước pháp luật; Hướng dẫn các hội xây dựng quy chế hoạt động, quy chế quản lý tài 

sản, tài chính đảm bảo tính dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật trong hoạt động nội 

bộ của hội 

Bốn là, xây dựng cơ chế cụ thể nhằm thanh tra, kiểm tra về tổ chức, hoạt động 

của các hội, tránh tình trạng các hội được lập ra nhưng không duy trì các hoạt động 

thường xuyên, hoặc các hành vi lợi dụng hoạt động của hội để thực hiện các hoạt động 

vi phạm pháp luật… 

Năm là, xử lý nghiêm với những hành vi vi phạm liên quan đến hội, bao gồm cả 

hành vi vi phạm của hội, các thành viên của hội và các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền liên quan đến quản lý hội. 

Sáu là, bồi dưỡng nâng cao năng lực của các cán bộ Hội, cụ thể hóa chức năng, 

tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động quản lý và vận hành hội. 

Hoạt động bồi ưỡng có thể thông qua các hình thức như tổ chức các khóa tập huấn 

ngắn hạn, dài hạn, các hội thảo, tọa đàm về các vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan 

đến Hội và quyền lập Hội. 

Bảy là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chính 

phủ, các Bộ và chính quyền địa phương trong quản lý đối với hội. Trên cơ sở đó 

nghiên cứu thành lập Cục quản lý hội và tổ chức phi chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ 

giúp Bộ Nội vụ hoàn thành chức năng tham mưu, giúp Chính phủ quản lý nhà nước về 

hội. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hữu quan trong 

việc quản lý Hội. 

 Như vậy, mặc dù Việt Nam cũng đã xây dựng và phát triển các quy định 

chung điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của hội, tuy nhiên những quy định này 

bước đầu đã bộc lộ những hạn chế, đặt ra yêu cầu cần có sự điều chỉnh cho hợp lý, 

đặc biệt với bối cảnh hội nhập ngày càng tích cực của Việt Nam với thế giới như 

hiện nay, nhất là khi Hiệp định thế hệ mới CPTPP ra đời. Theo đó, ở cấp cơ sở, sẽ 

xuất hiện các tổ chức đại diện khác của người lao động (hay còn gọi là đa công đoàn). 
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Công đoàn Việt Nam khi đó sẽ không còn là tổ chức duy nhất đại diện cho người lao 

động. Điều này đặt ra nhiều vấn đề như: việc phải cạnh tranh để thu hút mới đoàn viên, 

nguồn lực đảm bảo cho hoạt động công đoàn trước kia sẽ bị chia sẻ cho các tổ chức 

khác nhau, môi trường hoạt động công đoàn có thay đổi lớn do quan hệ lao động sẽ có 

diễn biến phức tạp… chính những thách thức này càng đặt ra yêu cầu về việc cần phải 

có một khung pháp luật hoàn chỉnh, chặt chẽ nhằm đưa hoạt động của các hội vào 

khuôn khổ, tránh những xáo trộn không cần thiết tác động đến xã hội là điều thực sự 

cần thiết và cấp bách./. 
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CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ VIỆT NAM 

TRƯỚC THÁCH THỨC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.01 

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt2 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt và viết tắt: CMCN 4.0) là 

cuộc cách mạng thể hiện sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, số hóa và 

sinh học, tạo ra thời đại công nghệ thông tin kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, 

vạn vật đều kết nối Internet và các hệ thống kết nối Internet diễn ra trên phạm vi toàn 

cầu. Bên cạnh những thuận lợi, giá trị mà cuộc cách mạng này đem lại thì cũng kéo 

theo những thách thức, mối đe dọa mới đòi hỏi toàn bộ hệ thống phải thay đổi từ kinh 

tế, văn hóa, xã hội... và không thể thiếu sự đổi mới về chính sách hình sự, từ đó thay 

đổi tư duy về pháp luật hình sự để phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh 

quốc gia và quyền con người. Trên cơ sở này, bài viết đưa ra những nhận thức mới về 

chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0, chỉ ra các tác động tích cực 

cần phát huy và định hình những thách thức đặt ra cần nghiên cứu, điều chỉnh trong 

chính sách hình sự và việc xây dựng, áp dụng pháp luật hình sự, qua đó, đáp ứng tốt 

yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và ổn định, phát triển đất nước trong tình 

hình mới.   

Từ khóa: Chính sách hình sự; pháp luật hình sự; CMCN 4.0; quyền con người. 

1. Nhận thức khoa học mới về chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức 

CMCN 4.0 

1.1. Khái niệm 

Xuất phát từ các yêu cầu của thực tiễn phát triển của khoa học và công nghệ, 

thực tiễn đấu tranh xử lý tội phạm và thực tiễn điều chỉnh của pháp luật hình sự, cũng 

như yêu cầu bảo vệ quyền con người trong bối cảnh toàn cầu hóa, Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII năm 2016 đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây 

dựng pháp luật và thực hiện pháp luật khi nêu: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo 

đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội và hội nhập quốc tế... Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật...”3.  

Ngày 14/4/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 623/QĐ-TTg phê 

                                                 
1 Bài viết có một vài nội dung được trích ra từ cuốn sách do tác giả viết và chủ biên, xem: Trịnh Tiến Việt (chủ 

biên), Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2020. 
2 Email: ttviet@vnu.edu.vn; Tel: 024 3 7547889 

3 Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị 

Quốc gia Hà Nội, 2016, tr.310-311. 

mailto:ttviet@vnu.edu.vn
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duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định 

hướng đến 2030”, trong đó đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, tập trung nghiên cứu dự báo, luật hóa kịp thời các hành vi nguy hiểm cho 

xã hội mới xuất hiện. Xây dựng, ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn thi hành sau khi 

các luật, bộ luật có hiệu lực...”1.  

Ngày 04/5/2017, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg 

“Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư”, trong đó đặt ra những 

nhiệm vụ, yêu cầu cao trước thách thức CMCN để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.  

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW “Về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư”, trong đó tại mục 

III có đề ra một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 đòi hỏi 

các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, cơ quan, tổ chức cần cụ thể hóa và triển 

khai để đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề xã hội, pháp lý phát sinh trong tình hình 

mới; v.v... 

Vì vậy, yêu cầu nhận thức thống nhất và cập nhật mới chính sách hình sự, từ đó 

hoạch định, xây dựng hệ thống chiến lược, sách lược của Nhà nước nhằm đề ra cách 

thức (phương thức) phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao, xây dựng nguyên tắc 

hành động và hoàn thiện thể chế, pháp luật tương ứng trong lĩnh vực này cho quốc gia 

có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trước thách thức của CMCN 4.0, cũng như hàng loạt 

những mối đe dọa mới như: vấn đề “biên giới mềm, không gian ảo”, “quyền lực mềm”, 

“an ninh không gian mạng”, “an ninh phi truyền thống”, tội phạm công nghệ cao, tội 

phạm có tổ chức xuyên quốc gia đến vấn đề “rô-bốt” phạm tội..., từ đó đòi hỏi cần có 

sự ứng phó chủ động và kiểm soát tốt để bảo đảm chủ quyền, an ninh cho người dân 

và đất nước. 

Trên phương diện lý luận, chính sách hình sự đã có nhiều học giả trong và ngoài 

nước nghiên cứu. Cụ thể, gắn với cách tiếp cận truyền thống, các học giả, nhà nghiên 

cứu và cán bộ thực tiễn cơ bản đều thống nhất về nội dung, các bộ phận cấu thành và 

chủ thể ban hành chính sách hình sự mặc dù có nhiều cách tiếp cận với mức độ rộng, 

hẹp khác nhau2. Nội dung trong chính sách hình sự tập trung nhất coi hiện tượng “tội 

phạm” là đối tượng đấu tranh phòng và chống của chính sách hình sự; vào vấn đề 

                                                 
1 Xem: Chính phủ, CÔNG BÁO/Số 299 + 300, ngày 25/4/2016, tr.65. 
2 Xem cụ thể hơn: 許福生著, 刑事政策學 (Chính sách hình sự), 元照出版公司, 2017, tr.15-22; Đào 

Trí Úc, Luật hình sự Việt Nam (Quyển 1 - Những vấn đề chung), Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2000, 

tr.189-201; Lê Văn Cảm, Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình 

sự (Phần chung), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr.24-138; Hồ Trọng Ngũ, Một số vấn đề cơ bản 

về chính sách hình sự dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2002, tr.108-121; Trịnh Tiến Việt, Tội phạm và trách nhiệm hình sự, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2013, tr.6-34; v.v... 



347 

chính sách về tội phạm (cụ thể là về quá trình lập pháp chính - tội phạm hóa và phi tội 

phạm hóa, hình sự hóa và phi hình sự hóa, cùng với một số vấn đề khác), cũng như 

việc tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm. Vì vậy, tiếp cận theo cách truyền thống 

này, để hoạch định được một chính sách hình sự khả thi, đúng đắn, đòi hỏi chính sách 

hình sự phải dựa trên các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật Nhà nước, cũng như các chính sách xã hội khác (kinh tế, văn hóa, xã hội...), 

các điều kiện lịch sử - truyền thống, thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm 

để thông qua đó, Nhà nước có thể hoạch định được các đường lối, chủ trương lớn và 

sử dụng đúng và đủ pháp luật hình sự (đủ liều lượng và đúng pháp luật) vào việc bảo 

vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, các lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân, của tổ chức, qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. Thông qua chính sách hình sự bảo đảm xây dựng nền tảng 

chính trị - pháp lý vững chắc và ổn định, cùng với đó là việc xây dựng và hoàn thiện 

pháp luật hình sự nói chung, hệ thống tư pháp hình sự trong tương lai tương thích để 

điều chỉnh được những thay đổi của các quan hệ xã hội, cũng như sự tăng, giảm của 

tình hình tội phạm và mức độ trấp áp, răn đe hay giáo dục, phòng ngừa, hướng thiện 

trong BLHS. Đặc biệt, ở mức độ rộng hơn, chính sách hình sự còn góp phần tìm hiểu 

nguyên nhân của tội phạm, nghiên cứu các biện pháp đối phó với tội phạm, dự báo tội 

phạm và những thay đổi của tội phạm, cũng như tìm ra điểm hạn chế trong hệ thống tư 

pháp hình sự hiện hành để tiếp tục hoàn thiện hơn.  

Như vậy, điểm nổi bật của những quan điểm, luận điểm công trình khoa học 

trong và ngoài nước (dưới góc độ truyền thống) cũng đã hình thành hệ thống quan 

điểm, học thuyết về chính sách hình sự, các nội dung, giá trị của chính sách hình sự và 

việc hoạch định chính sách hình sự hoặc cụ thể hóa sự thể hiện chính sách hình sự 

trong BLHS năm 2015... Do đó, để xây dựng nhận thức khoa học mới về chính sách 

hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0, chúng tôi tham khảo, lĩnh hội một số 

công trình tiêu biểu của một số nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực này, GS.TSKH. 

Đào Trí Úc1, GS.TSKH. Lê Văn Cảm2, GS.TS. Võ Khánh Vinh3, GS.TS. Hồ Trọng 

Ngũ4 làm cơ sở triển khai, nghiên cứu những vấn đề lý luận về chính sách hình sự 

trước thách thức CMCN 4.0 mà chính từ bản thân cuộc cách mạng này đòi hỏi đặt ra. 

Tuy nhiên, CMCN 4.0 là cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử nhân loại, đồng 

                                                 
1 Xem: Đào Trí Úc, Chính sách hình sự thể hiện trong BLHS năm 2015, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

1/2017, tr.3-10. 
2 Xem: Lê Văn Cảm, Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự - Phần chung (Giáo trình Sau 

đại học), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, tr.31-129. 
3 Xem: Võ Khánh Vinh, Chính sách pháp luật, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2020, tr.405-419. 
4 Xem: Hồ Trọng Ngũ, Một số vấn đề cơ bản về chính sách hình sự dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội 

IX của Đảng, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.15-128. 
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thời trong tương lai có thể có những cuộc cách mạng tiếp theo1. Hiện nay, mặc dù 

nhân loại mới bước vào giai đoạn bắt đầu của cách mạng này nhưng kỷ nguyên công 

nghiệp 4.0 đã đưa đến những khả năng hoàn toàn đột phá và có tác động sâu sắc đối 

với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa của thế giới. Hệ thống pháp luật nói 

chung, pháp luật hình sự nói riêng và định hướng dẫn đường của chính sách hình sự 

cũng không thể nằm ngoài những tác động to lớn của cuộc cách mạng này. Những tác 

động đa chiều đó đem lại nhiều thuận lợi, tiện ích to lớn (ví dụ: công nghệ cấy ghép, 

siêu máy tính bỏ túi, dịch vụ lưu trữ, Internet kết nối vận vật, thành phố thông minh, 

ôtô không người lái, AI...)2, nhưng cũng có các mối đe dọa, tiềm ẩn nguy cơ nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội và 

quyền con người, quyền công dân... đòi hỏi phải được định danh, nhận diện sớm và rõ 

để Nhà nước có chính sách hình sự phù hợp và tổ chức lại hệ thống pháp luật hình sự 

bảo đảm ứng phó, thích nghi một cách phù hợp, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu đấu tranh 

phòng ngừa, chống tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Do đó, dưới góc độ nhận thức - khoa học, khái niệm đang nghiên cứu được định 

nghĩa như sau: Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0 là một loại 

chính sách pháp luật, thể hiện các chủ trương, đường lối, sách lược lớn của Nhà nước 

trong việc quy định tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt, đồng thời, sử dụng 

pháp luật hình sự vào hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, trên nền tảng các 

chính sách xã hội kết hợp với thành tựu cách mạng khoa học và công nghệ, góp phần 

nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, cũng như tiếp tục hoàn thiện hệ 

thống pháp luật hình sự quốc gia đáp ứng yêu cầu xã hội trong xu thế toàn cầu hóa và 

phòng, chống tội phạm. 

1.2. Đặc điểm 

Như vậy, gắn với thách thức của CMCN 4.0, chính sách hình sự trong giai đoạn 

này phản ánh các đặc điểm cơ bản sau: 

a. Chính sách hình sự là một loại chính sách pháp luật, thể hiện các chủ trương, 

đường lối, sách lược lớn do Nhà nước ban hành 

Trước hết, chính sách hình sự là một loại chính sách pháp luật. “Chính sách pháp 

                                                 
1 CMCN lần đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất; CMCN lần thứ hai 

ứng dụng điện năng để sản xuất; CMCN lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động 

hóa sản xuất; CMCN lần thứ tư kết hợp các công nghệ với nhau, qua đó làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ 

thuật và sinh học (Xem cụ thể hơn: Klaus Schwab, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb. Chính trị 

Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018). Một số quốc gia đã có những chính sách ứng phó như: CHLB Đức 

(Chương trình “Công nghiệp nền tảng” - Platform Industrie 4.0 năm 2015), Hoa Kỳ (Chương trình “Trí 

thông minh nhân tạo, Tự động hóa, và Nền kinh tế” năm 2016), Nhật Bản (Chương trình “Tầm nhìn cấu 

trúc công nghiệp mới” năm 2017), Hàn Quốc (“Kế hoạch lấy con người làm trung tâm ứng phó với 

Cuộc CMCN lần thứ tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo” năm 2017); v.v... 
2 Xem: Klaus Schwab, CMCN lần thứ tư, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr.201-279. 
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luật được hiểu là những nguyên tắc, đường hướng cơ bản được Đảng và Nhà nước 

hoạch định đối với từng giai đoạn phát triển nhất định của đất nước nhằm tạo ra những 

cơ sở đúng đắn cho việc sử dụng một cách có hiệu quả các khả năng điều chỉnh của 

pháp luật; nhằm xác định đúng đắn tổ chức và hoạt động của các cơ quan pháp luật và 

nhằm xây dựng ở mỗi người dân ý thức và lối sống theo pháp luật”1. Ngoài ra, chính 

sách hình sự thể hiện các chủ trương, đường lối, sách lược lớn có tầm ảnh hưởng do 

Nhà nước ban hành, xác định các quan hệ cần điều chỉnh bằng pháp luật (ở đây là pháp 

luật hình sự). Nói cách khác, “chính sách hình sự là chính sách của Nhà nước... để tổ 

chức cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, là linh hồn chính trị của đời sống pháp lý 

hình sự trong một đất nước”2... 

b. Chính sách hình sự thể hiện quan điểm của Nhà nước trong việc quy định tội 

phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt, đồng thời sử dụng pháp luật hình sự vào hoạt 

động đấu tranh phòng, chống tội phạm 

Cùng với đó, đề ra quan điểm để giải quyết các vấn đề xã hội lớn - vấn đề hình 

sự như đường lối xử lý, tăng, giảm mức độ trấn áp hay trừng trị, sự kết hợp giữa giáo 

dục với thuyết phục, mức độ quốc tế hóa, mức độ phân hóa, yêu cầu nhân đạo hóa 

trong luật hình sự quốc gia; v.v..., qua đó, bảo đảm dung lượng “đủ”, “vừa” trong 

BLHS quốc gia và hệ thống “vệ tinh” (các Luật chuyên ngành) quanh Bộ luật này. 

Muốn làm tốt điều này, đòi hỏi phải định hình “đúng”, “đủ” và “trúng” những vấn đề 

pháp lý hình sự đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, điều chỉnh đúng các quan hệ cần điều 

chỉnh và trúng các vấn đề xã hội và các quan hệ xã hội đang nảy sinh và có thể nảy 

sinh trong tương lai. Tiếp đến, nội dung thứ hai của chính sách hình sự, đó chính là 

việc Nhà nước “sử dụng” pháp luật hình sự vào lĩnh vực đấu tranh phòng ngừa và 

chống tội phạm, bảo đảm áp dụng pháp luật hình sự đúng và chính xác. 

c. Chính sách hình sự được xây dựng dựa trên cơ sở nền tảng là các quan điểm, 

chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết lớn của Đảng, các chính sách xã hội 

khác, các điều kiện lịch sử - truyền thống, thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

cũng như chính sách về khoa học và công nghệ 

Ở đây, chính sách hình sự phải được xây dựng dựa trên cơ sở nền tảng vững chắc 

là hệ thống các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết lớn của 

Đảng, cũng như hàng loạt các chính sách xã hội khác tạo nền tảng cho chính sách hình 

sự (như chính sách kinh tế3, chính sách văn hóa1, chính sách xã hội2...), điều kiện lịch 

                                                 
1 Xem: Đào Trí Úc, Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 - Những vấn đề chung, Nxb. Khoa học Xã hội, 

Hà Nội, 2000, tr.176. 
2 Xem: Hồ Trọng Ngũ, Một số vấn đề cơ bản về chính sách hình sự dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội IX 

của Đảng, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.26. 
3 Chính sách kinh tế là các chủ trương, phương thức, hành động (biện pháp) của Nhà nước nhằm đạt 

được một hay nhiều mục tiêu kinh tế. Các loại chính sách kinh tế bao gồm: Chính sách ổn định kinh tế vĩ 



350 

sử - truyền thống, tổng kết thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, cũng 

như dự báo được các quan hệ xã hội đang phát sinh và sẽ hình thành trong tương lai, 

xu thế quốc tế hóa và toàn cầu hóa trên thế giới, để thông qua đó, Nhà nước hoạch 

định được các đường lối, chủ trương lớn và sử dụng “đúng”, “đủ” và “cần thiết” pháp 

luật hình sự vào việc bảo vệ các lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân, của tổ chức, qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm.  

Ngoài ra, thông qua chính sách hình sự còn phải hướng dẫn được tư duy pháp lý 

hình sự.  

Đặc biệt, chính sách hình sự trước thách thức CMCN 4.0 đòi hỏi kết hợp bổ sung 

nền tảng của cách mạng khoa học và công nghệ (chính sách khoa học và công nghệ3) 

nhằm đáp ứng với những chuyển dịch sâu sắc của xã hội. Hiện nay, với quá trình toàn 

cầu hóa và CMCN 4.0, chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0 phải 

“xoay trục”, đặt trọng tâm vào việc “điều chỉnh” luật hình sự theo hướng nhận diện 

các hành vi nguy hiểm cho xã hội sử dụng công nghệ cao/thành tựu của khoa học và 

công nghệ để phạm tội - tội phạm phi truyền thống (ví dụ: tội phạm mạng, khủng bố, 

tài trợ khủng bố, rửa tiền...) hoặc sử dụng AI để thực hiện các hoạt động gây thiệt hại 

cho xã hội (còn gọi là tội phạm AI - Artificial Intelligence Crime, AIC), cũng như tạo 

cơ sở pháp lý vững chắc để xử lý khi hành vi nguy hiểm đó đó xảy ra. Do đó, với các 

thông số về dự báo các lĩnh vực trong đời sống xã hội mà AI sẽ trở nên phổ biến nhất 

là “cơ sở”, luận cứ để các nhà hoạch định chính sách hình sự nghiên cứu, giải mã và 

điều chỉnh chính sách hình sự, đặc biệt là các lĩnh vực có sự dịch chuyển cao từ 

CMCN 4.0 mà có nguy cơ cao về hoạt động phạm tội, ví dụ, rủi ro lớn nhất về tội 

phạm của ngành chế tạo, đưa ra sử dụng công nghệ về AI4. 

                                                                                                                                                         
mô, chính sách thương mại, chính sách tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, chính sách phân phối lại 

thu nhập, tài sản và/hoặc sự giàu có, chính sách chính sách công nghiệp và chính sách phát triển kinh tế 

dựa trên công nghệ... (TG). 
1 Chính sách văn hóa là các chủ trương, phương thức, hành động (biện pháp) của Nhà nước nhằm xây 

dựng nền văn hóa mới tạo ra một đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân 

đạo, dân chủ, tiến bộ. Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy mọi tài năng sáng tạo trong 

Nhân dân... (TG). 
2 Chính sách xã hội là các chủ trương, phương thức, hành động (biện pháp) của Nhà nước, của các 

đảng phái và tổ chức chính trị khác nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của Nhân dân phù 

hợp với trình độ phát triển đất nước về kinh tế, văn hóa, xã hội... (TG). 
3 Chính sách khoa học và công nghệ là các chủ trương, phương thức, hành động (biện pháp) của Nhà 

nước nhằm phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là 

động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững; để tạo được bước phát triển đột phá về lực 

lượng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế... (TG). 
4 Xem: Danila Kirpichnikov, Albert Pavlyuk, Yulia Grebneva, Hilary Okagbue, Criminal Liability of 

the Artificial Intelligence, E3S Web of Conferences 159, 04025, BTSES-2020, p.1-2. 
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d. Chính sách hình sự góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự 

quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn toàn cầu hóa đặc biệt 

trước thách thức CMCN 4.0 

“Toàn cầu hóa” mang tính tổng thể và đa diện hơn, nhấn mạnh sự rút ngắn về 

thời gian và không gian, khiến cho không một quốc gia nào có thể biệt lập với phần 

còn lại của thế giới, mà các quốc gia tương thuộc và tác động qua lại lẫn nhau1. Như 

đã đề cập, toàn cầu hóa với sự gia tăng sự trao đổi ở mọi cấp độ cũng như sự bùng nổ 

các dòng dịch chuyển không ngừng của hoạt động tài chính, thương mại và công 

nghiệp, đã tạo nên hiệu ứng “dồn nén thời gian và không gian”2 - khiến cho biên giới 

quốc gia - một trong những biểu tượng của quyền lực nhà nước và chủ quyền quốc gia 

dần trở “trống rỗng”3, thoát khỏi sự kiểm soát của Nhà nước. Sự suy yếu của biên giới 

quốc gia còn đến từ sự tác động của các tiến bộ khoa học và công nghệ mang đến cho 

cá nhân và các chủ thể khác những phương tiện hữu hiệu hơn để “thoát khỏi” khỏi sự 

kiểm soát của biên giới quốc gia (kiểm soát truyền thống của Nhà nước4), từ đó, dẫn 

đến phát sinh các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia - tội phạm phi truyền 

thống, cùng với đó là thách thức an ninh phi truyền thống trên nhiều lĩnh vực trọng yếu 

có nguy cơ xảy ra tội phạm như: an ninh kinh tế, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh 

môi trường, an ninh thông tin, chủ nghĩa khủng bố...5, đòi hỏi các quốc gia phải có các 

biện pháp xử lý tổng thể, kết hợp giữa biện pháp pháp lý hình sự với biện pháp chính 

trị, ngoại giao, văn hóa, quân sự, quốc phòng và an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa 

học và công nghệ... 

đ. Chính sách hình sự đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và hệ thống tư pháp hình sự 

Với tư cách là nền tảng của khoa học và công nghệ vì cuộc CMCN 4.0 mang lại 

sự đột phá của công nghệ thông tin, công nghệ thông tin chiếm hữu mọi thứ, Internet 

kết nối mọi vấn đề trong xã hội sẽ đặt ra yêu cầu cần một chính sách pháp lý đồng bộ, 

có hệ thống và phù hợp để quản lý quyền riêng tư của công dân, cũng như sự an toàn 

của an ninh mạng, an ninh đất nước. Ngoài ra, chính sách hình sự cũng “kéo theo” nhu 

cầu hoàn thiện hệ thống tư pháp hình sự. 

                                                 
1 Xem: Ulrich Beck, What is Globalization? Cambridge: Polity Press, 2000, p.29. 
2 Xem: David Harvey, The Condition of Postmodernity, an enquyry into the origins of cultural change, 

Oxford; Cambridge, Blackwell, 1989, p.8. 
3 Xem: Jacques Chevallier, L’État post-moderne, Paris, Nxb. LGDJ, 2014, tr.29. 
4 Xem: Trịnh Tiến Việt (chủ biên), Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền 

thống, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2019, tr.17. 
5 Xem: Trịnh Tiến Việt (chủ biên), Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền 

thống, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2019, tr.66-87. 

 



352 

e. Chính sách hình sự góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm 

Ý thức pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giúp 

mọi người có khả năng nhận thức, đánh giá chính xác, đầy đủ về đời sống pháp luật, 

về các vấn đề xã hội - vấn đề hình sự, thực trạng của hệ thống pháp luật hình sự hiện 

hành; các tài liệu, ấn phẩm, sách, báo... thông tin pháp lý hình sự; tình trạng tôn trọng, 

tuân thủ pháp chế, cũng như công tác tổ chức thi hành, áp dụng pháp luật hình sự của 

các cơ quan chuyên trách, việc chấp hành của tổ chức, công dân trong xã hội, qua đó, 

còn phản ánh thái độ và hành vi của các tầng lớp Nhân dân trong xã hội với công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

2. Các tác động tích cực của CMCN 4.0 đến chính sách hình sự và việc xây 

dựng, áp dụng pháp luật hình sự Việt Nam 

Như vậy, đánh giá đúng tầm vóc và thành tựu, ứng dụng tích cực, hiệu quả cao 

do CMCN 4.0 giúp cho đời sống xã hội, song, gắn riêng với chính sách hình sự Việt 

Nam cho thấy các tác động tích cực mà cuộc cách mạng này đem lại như sau: 

2.1. Phát triển, sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo 

pháp luật của đất nước 

Với sự phát triển mạnh mẽ và to lớn của khoa học và công nghệ, rõ ràng CMCN 

4.0 đặt ra hàng loạt vấn đề pháp lý về đổi mới tư duy, thay đổi về chủ thể pháp luật, về 

kỹ thuật lập pháp, giới hạn về không gian khi được số hóa, AI, dữ liệu khổng lồ... 

Cùng với đó, tác động CMCN 4.0 cũng tạo ra những thay đổi, chuyển biến đối với 

hoạt động nghiên cứu, đào tạo về pháp luật trong các cơ sở đào tạo của đất nước, từ đó 

phát triển, sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu khoa học, cũng như đòi hỏi lĩnh vực đào 

tạo… có sự thay đổi nhanh chóng để thích ứng, ứng phó, qua đó, giải quyết được các 

vấn đề phát sinh trong thực tiễn với những cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng đã được 

ban hành...1. 

2.2. Phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu chính sách hình sự, xây dựng và áp 

dụng (thi hành) pháp luật hình sự 

Theo đó, nhờ có sự hỗ trợ hiệu quả của các phương tiện công nghệ, những hoạt 

động khảo sát, đánh giá đối tượng nghiên cứu, thể hiện, trình bày, lưu trữ kết quả 

nghiên cứu giúp cho việc nghiên cứu trong khoa học luật hình sự được tiến hành thuận 

lợi, hiệu quả, từ đó đưa ra chiến lược, kế hoạch toàn diện và chính xác trong chính 

                                                 
1 Ví dụ: Chỉ thị số 16/CT-TTg “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư” ngày 

04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 29/NQ-TW “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên 

không gian mạng” và Nghị quyết số 30/NQ-TW “Về Chiến lược An ninh mạng quốc gia” ngày 

25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Nghị quyết số 52-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư” ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; v.v...  
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sách hình sự. Minh họa thể hiện qua công nghệ dự báo tội phạm - PredPol, nó tính 

toán các dự báo dựa trên thời gian và địa điểm các vụ phạm tội đã từng xảy ra trước 

đó, kết hợp cùng với những thông tin xã hội học về hành vi và hình mẫu của các vụ 

phạm pháp...1.  

2.3. Nhanh chóng kết nối bao trùm thông tin, dữ liệu để phục vụ công tác điều 

tra, xử lý và kết nối thông tin, dữ liệu phòng, chống tội phạm 

Với khả năng kết nối bao trùm của Internet toàn cầu giúp các nhà lập pháp tiếp 

cận nhanh chóng, thuận tiện, khai thác có hiệu quả một khối lượng khổng lồ dữ liệu số 

liên quan đến xu hướng, kinh nghiệm lập pháp hình sự tiến bộ, hữu ích từ khắp nơi 

trên thế giới, cũng như nhanh chóng nhận được phản hồi đa chiều từ nhiều tầng lớp 

dân cư trong xã hội đối với chính sách, pháp luật hình sự đã hoặc dự kiến sẽ được Nhà 

nước ban hành. Hệ thống “nhận biết tên miền” (Domain Awareness System, DAS) do 

Microsoft phát triển có thể cung cấp ngay lập tức một số lượng lớn thông tin cho nhân 

viên an ninh về những đối tượng mà họ đang theo dõi, vượt trội hẳn so với các mạng 

lưới camera giám sát. Không chỉ cung cấp dữ liệu video trực tiếp mà hệ thống cũng sẽ 

ngay lập tức hiển thị hồ sơ tiền án của các đối tượng liên quan trong khu vực và các dữ 

liệu khác hình thành nên một bức chân dung cá nhân đang bị giám sát...2.  

Tại Braxin, AI được sử dụng để thực hiện chức năng phát hiện tham nhũng, được 

một nhóm tại nước này gồm 8 người phát triển. Dự án để kiểm soát chi phí của các 

chính trị gia đất nước Braxin, bằng cách tạo ra một rô-bốt phân tích trực tuyến một 

trong 513 đại biểu của đất nước chi tiêu theo hạn ngạch từng việc thực hiện trong nghị 

viện. Rô-bốt sẽ giúp phát hiện các bất thường từ những chi phí này bao gồm từ: nhiên 

liệu, bữa ăn, vé máy bay, chỗ ở, và từ những người khác. Trong tháng đầu tiên, rô-bốt 

do nhóm tại Braxin tạo ra đã phát hiện 3.000 khoản đáng ngờ và thu hồi hơn 100 nghìn 

Euro (tương đương 117 nghìn đô la Mỹ)...3. 

2.4. Việc ban hành các kế hoạch, sách lược, chương trình nhằm đề ra cách thức 

phòng ngừa, chống tội phạm kịp thời 

Theo đó, việc ban hành quyết định, thực hiện các hoạt động phòng ngừa, điều tra 

tội phạm đến các hoạt động phòng ngừa các hậu quả (thiệt hại) cho xã hội như: cứu hộ, 

cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy... được nhanh chóng, hiệu quả hơn khi có thành tựu, 

ứng dụng của khoa học và công nghệ. Chẳng hạn, tại Hàn Quốc, nước này đã thiết lập 

                                                 
1 Xem: TTCN, Phòng, chống tội phạm hữu hiệu nhờ công nghệ, https://www.pavietnam.vn/vn/tin-

tuc-phong-chong-toi-pham-huu-hieu-nho-cong-nghe.html, truy cập ngày 02/12/2020.  
2 Xem: TTCN, Phòng, chống tội phạm hữu hiệu nhờ công nghệ, https://www.pavietnam.vn/vn/tin-

tuc-phong-chong-toi-pham-huu-hieu-nho-cong-nghe.html, truy cập ngày 02/12/2020. 
3 Xem cụ thể hơn: Anh Tuấn, Áp dụng AI trong công tác phòng, chống tham nhũng toàn cầu, 

http://tapchimattran.vn/nghien-cuu/ap-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-

toan-cau-13394.html, truy cập ngày 02/12/2020. 

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-phong-chong-toi-pham-huu-hieu-nho-cong-nghe.html
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-phong-chong-toi-pham-huu-hieu-nho-cong-nghe.html
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-phong-chong-toi-pham-huu-hieu-nho-cong-nghe.html
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-phong-chong-toi-pham-huu-hieu-nho-cong-nghe.html
http://tapchimattran.vn/nghien-cuu/ap-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-toan-cau-13394.html
http://tapchimattran.vn/nghien-cuu/ap-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-toan-cau-13394.html
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hệ thống phát hiện và xử lý các đe dọa tấn công mạng dựa trên trí thông minh nhân 

tạo. Trung tâm dữ liệu lớn về an ninh mạng đang vận hành và khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư bảo vệ an ninh mạng. Thiết lập các quy tắc đạo đức cho người phát triển 

và sử dụng công nghệ thông minh để tránh tình trạng lạm dụng năm 20181. Ngoài ra, 

khả năng kết nối này còn là cầu nối quan trọng của công tác hợp tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm giữa các vùng miền, địa phương, quốc gia, khu vực trên thế giới trong 

đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

2.5. Số hóa tài liệu, bảo đảm thông tin, tuyên truyền, tiếp cận nhanh chóng, minh 

bạch hóa hoạt động trong bộ máy nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật 

Việc số hóa tri thức, thông tin, tài liệu, văn bản pháp luật và truyền tải rộng rãi 

qua kết nối Internet giúp cho chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, quy định 

pháp luật hình sự nói riêng được tuyên truyền, phổ biến và việc tiếp cận văn bản pháp 

luật hình sự rộng rãi tới mọi tầng lớp dân cư, qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức 

chấp hành pháp luật, tư vấn pháp luật giúp Nhân dân, cũng như định hướng dư luận xã 

hội tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Một nghiên cứu mới do 

LawGeex thực hiện với sự trợ giúp của các giáo sư luật tại Đại học Stanford, trường 

Luật Đại học Duke và Đại học Nam California đã đưa 20 luật sư có kinh nghiệm để 

chống lại một AI được đào tạo cho việc đánh giá các hợp đồng pháp lý. Hai nhóm đối 

thủ được trao bốn bản thỏa thuận không tiết lộ và xác định 30 vấn đề pháp lý, bao gồm 

trọng tài, bí mật về quan hệ và bồi thường. Các luật sư là con người đạt được tỷ lệ 

chính xác 85%, trong khi AI đạt được độ chính xác 95%. AI hoàn thành nhiệm vụ 

trong 26 phút còn các luật sư là con người mất trung bình tới 92 phút. AI đạt độ chính 

xác lên tới 100% còn luật sư là con người có điểm cao nhất chỉ đạt 97%...2. 

Như vậy, những thành tựu của cuộc CMCN 4.0, đặc biệt là thành tựu trong phát 

triển công nghệ thông tin và truyền thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm tính 

dân chủ, minh bạch trong hầu hết các hoạt động của bộ máy nhà nước và cả trong hoạt 

động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Theo đó, công nghệ và thiết bị hạ tầng số cho 

phép việc tương tác hai chiều giữa người dân và Chính phủ, giữa người dân và cơ quan 

bảo vệ pháp luật, ví dụ từng bước xây dựng hệ thống Tòa án điện tử tiến đến xây dựng 

Tòa án thông minh3. Bên cạnh đó, trong việc xây dựng thể chế, chính sách hình sự, các 

dự thảo văn bản pháp luật hình sự, mọi người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến, 

phản biện và tham gia giám sát việc thực hiện thông qua cơ chế công khai, minh bạch 

và trách nhiệm giải trình các hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật...  

                                                 
1 Xem: Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Kế hoạch ứng phó cuộc cách mạng CMCN lần thứ tư của 

Hàn Quốc, https://phapluatvacmcn4.vn/, truy cập ngày 02/12/2020. 
2 Xem thêm: VnReview, AI đánh bại 20 luật sư hàng đầu nước Mỹ, https://vietnamnet.vn/vn/cong-

nghe/ung-dung/ai-danh-bai-20-luat-su-hang-dau-my-432783.html, truy cập ngày 02/12/2020. 
3 Xem: Nguyễn Hòa Bình, Xây dựng Tòa án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và 

niềm tin, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr.531. 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ai-danh-bai-20-luat-su-hang-dau-my-432783.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ai-danh-bai-20-luat-su-hang-dau-my-432783.html
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2.6. Tiết kiệm chi phí trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm 

Theo đó, nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống tội phạm, 

việc xử lý sẽ tiết kiệm chi phí cho Nhà nước, cho xã hội, qua đó, thực hiện các nhiệm 

vụ khác của đất nước, cũng như đỡ tốn kém phục vụ hoạt động điều tra, xử lý tội 

phạm, thậm chí phòng, chống dịch bệnh (nếu có, như phòng, chống dịch covid-19 vừa 

qua), bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Cụ thể, lần đầu tiên ở nước Mỹ, Tòa án tổ chức 

xét xử qua Zoom hoặc Skype - phần mềm họp trực tuyến, luật sư xét hỏi nhân chứng 

và tranh luận qua điện thoại, bị cáo nhận tội mà không phải đặt chân vào phòng xử án. 

Nhiều công tố viên cho biết cần thiết những biện pháp trên là cần thiết để kịp thời giải 

quyết tình thế cho bị cáo mắc kẹt trong trại giam, bảo vệ nạn nhân của bạo hành gia 

đình đang gặp nguy hiểm cận kề, và ngăn ngừa tình trạng tồn đọng án khi Tòa án mở 

cửa trở lại. Như vậy, việc mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ trong phòng xét xử 

giúp cắt giảm chi phí, đẩy nhanh tốc độ xử án, và tăng khả năng tiếp cận tại vùng nông 

thôn khi mọi việc trở lại bình thường1.  

Ngoài ra, theo South China Morning Post, tù nhân ở Trung Quốc sẽ không còn 

cơ hội trốn thoát. Mỗi camera được trang bị một hệ thống theo dõi thông minh có thể 

nhận ra những hoạt động đáng ngờ. Nhà tù Diêm Thành, Hà Bắc, Trung Quốc được 

trang bị camera giám sát dựa trên AI. Các thiết bị được đặt trong mỗi phòng giam sẽ 

giám sát tù nhân và xác định các kiểu hành vi bất thường. Mạng nơ-ron được dạy để 

nhận ra hành động của tội phạm và dự đoán nguy cơ trốn thoát. Trong trường hợp có 

hoạt động đáng ngờ, thuật toán sẽ bật còi báo động, sẽ thông báo cho lính canh. Ngoài 

ra, công nghệ thông minh sẽ loại bỏ khả năng hối lộ. Ngay cả khi tù nhân mua chuộc 

người giám sát vẫn sẽ không thể có tác động gì đến hoạt động của thuật toán...2.  

Như vậy, trong việc hoạch định chính sách hình sự và xây dựng, áp dụng pháp 

luật hình sự cho thấy đã đem lại được hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống 

tội phạm từ thành tựu của CMCN 4.0 đem lại.  

3. Những vấn đề đặt ra đối với chính sách hình sự và việc xây dựng, hoàn 

thiện pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0 

Từ việc phân tích một số nhận thức mới về chính sách hình sự trước thách thức 

CMCN 4.0, căn cứ vào hệ thống văn bản chính trị - pháp lý của Đảng và Nhà nước đã 

ban hành trong thời gian qua, thực tiễn phát triển khoa học và công nghệ, cũng như xu 

hướng của tội phạm và các lợi ích đã nêu, thì cũng cho thấy đặt ra nhiều thách thức, 

                                                 
1 Xem: Quốc Đạt, Tòa án Mỹ xét xử trực tuyến trong Covid-19, https://vnexpress.net/toa-an-my-xet-

xu-truc-tuyen-trong-covid-19-4077694.html, truy cập ngày 02/12/2020. 
2 Xem: Thiên Long, Nhà tù Trung Quốc ứng dụng AI để giám sát phạm nhân 24/7, phát hiện động cơ 

đào tẩu ngay từ khi còn đang ấp ủ, https://genk.vn/nha-tu-trung-quoc-ung-dung-ai-de-giam-sat-pham-

nhan-24-7-phat-hien-dong-co-dao-tau-ngay-tu-khi-con-dang-ap-u-20190406000756292.chn, truy cập ngày 

02/12/2020. 

https://vnexpress.net/toa-an-my-xet-xu-truc-tuyen-trong-covid-19-4077694.html
https://vnexpress.net/toa-an-my-xet-xu-truc-tuyen-trong-covid-19-4077694.html
https://genk.vn/nha-tu-trung-quoc-ung-dung-ai-de-giam-sat-pham-nhan-24-7-phat-hien-dong-co-dao-tau-ngay-tu-khi-con-dang-ap-u-20190406000756292.chn
https://genk.vn/nha-tu-trung-quoc-ung-dung-ai-de-giam-sat-pham-nhan-24-7-phat-hien-dong-co-dao-tau-ngay-tu-khi-con-dang-ap-u-20190406000756292.chn
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yêu cầu đòi hỏi chính sách hình sự phải giải quyết và hệ thống pháp luật hình sự phải 

từng bước nghiên cứu, thay đổi như sau: 

3.1. Làm lạc hậu về nhận thức và đặt ra nhiều vấn đề pháp lý hình sự trong nghiên 

cứu khoa học, đào tạo  

Hiện nay, các biến đổi to lớn do cách mạng khoa học và công nghệ đem lại cùng 

với sự tác động của CMCN 4.0, trong đó có vấn đề AI đã, đang và sẽ có khả năng làm 

lạc hậu những nhận thức truyền thống về nhiều vấn đề của luật hình sự trong toàn bộ 

hệ thống lý luận, sách báo, giáo trình, đặt ra yêu cầu cần có nhận thức mới và phải có 

sự đầu tư, nghiên cứu và triển khai mới, ví dụ trong khoa học luật hình sự như: 

a. Về tội phạm: Rõ ràng, với sự phát triển cao của công nghệ vật lý, công nghệ 

thông tin... bên cạnh hành vi của con người và hành vi của rô-bốt thông minh siêu việt, 

hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể được thực hiện trên không gian mạng (không gian 

ảo), ngoài trái đất, ở trên vũ trụ hay hành tinh khác... Hoặc AI một mặt được thực hiện 

thông qua máy móc (một chủ thể nhân tạo là rô-bốt) có thể gây ra những thiệt hại 

không thể tính toán về mặt vật chất được và xâm phạm đến quan hệ xã hội mới mà 

trước đây chưa được quy định là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Hoặc xuất hiện 

khái niệm “tội phạm AI” trong CMCN 4.0 cần được lý giải, là một hình thức tội phạm 

mới hay chỉ là tội phạm truyền thống do thực thể con người và thực thể AI cùng thực 

hiện hay chỉ riêng con người thực hiện thông qua hệ thống AI...  

b. Về cấu thành tội phạm: Từ khái niệm tội phạm, xuất phát từ bản chất của AI - 

được phản ánh qua hình thức nhân tạo - máy móc vì vậy trong tương lai khi máy móc 

thay đổi, có thể tự hoàn thiện bản thân mình, tự kiểm soát sự thể hiện của mình thông 

qua các thuật toán... tới mức siêu việt, tổ hợp trí tuệ của hàng tỷ dữ liệu trên nền tảng 

của Big Data, thì quan niệm về cấu thành tội phạm với các yếu tố truyền thống trước 

đây (khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm và 

mặt chủ quan của tội phạm) sẽ như thế nào?... 

(i) Khách thể của tội phạm: Khả năng xuất hiện một số quan hệ xã hội mới bị 

hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến. Trong thời đại toàn 

cầu hóa và trước thách thức CMCN 4.0, một quốc gia đơn lẻ chắc chắn khó có thể giải 

quyết được các vấn đề an ninh mạng, tội phạm mạng, mà cần có sự hợp tác trên bình 

diện quốc tế, cũng như hệ thống pháp luật hình sự quốc gia cần có những quy định bảo 

đảm an toàn và bảo vệ kịp thời cho khách thể này, vì ngoài liên quan đến an ninh quốc 

gia, quốc phòng, nó còn liên quan đến các giá trị cơ bản của Internet, bao gồm cả tính 

riêng tư, tự do ngôn luận và tự do trao đổi thông tin... Đặc biệt, tương lai AI có thể gây 

ra những thiệt hại không thể tính về mặt vật chất được và xâm phạm đến các quan hệ 

xã hội mới nên cần tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi vấn đề này. 
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(ii) Mặt khách quan của tội phạm: Khả năng thay đổi nơi (địa điểm) thực hiện 

hành vi phạm tội; hậu quả của hành vi phạm tội; phương thức, thủ đoạn phạm tội mới 

và việc xác định hiệu lực của BLHS. Ví dụ, nơi (địa điểm) thực hiện hành vi phạm tội 

có thể rất xa với nơi xảy ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, thậm chí với sự phát triển 

của công nghệ vật lý, công nghệ thông tin... nơi (địa điểm này) có thể trên không gian 

mạng, không gian ngoài trái đất, trên vũ trụ hay hành tinh khác… Từ đó, hậu quả nguy 

hiểm cho xã hội thậm chí xảy ra ở nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới, đồng thời hậu 

quả biểu hiện dưới các dạng gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho số lượng lớn cá 

nhân, tổ chức, thậm chí tính mạng, sức khỏe của con người, của nhiều khu dân cư, 

vùng lãnh thổ...  

(iii) Mặt chủ quan của tội phạm: Khó khăn xác định lỗi và trách nhiệm hình sự 

đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội mới. Hiện nay, hành vi nguy hiểm cho xã hội 

được nhận thức là hành vi thể hiện ra ngoài thế giới khách quan dưới dạng hành động 

hoặc không hành động. Do đó, bên cạnh hành vi của cá nhân, pháp nhân, trường hợp 

nếu một hệ thống AI siêu việt (rô-bốt) theo dõi và xử lý các dữ liệu y tế tự thay đổi dữ 

liệu đó dẫn đến định hướng chữa trị sai lầm cho người bệnh thì đây có phải hành vi 

nguy hiểm cho xã hội? Bởi lẽ, việc thay đổi dữ liệu là hoạt động diễn ra bên trong quá 

trình tư duy. Nếu truy cứu nghĩa là kết tội chủ quan, nếu không truy cứu trách nhiệm 

hình sự lại bỏ qua mối nguy hiểm lớn đối với xã hội. Cũng không thể truy cứu cá nhân, 

tổ chức nào về “hành vi” này vì đó là sự “tự diễn biến”, “tự thay đổi” không thể lường 

trước trong quá trình học hỏi, biến đổi, thích ứng cao của AI. Ngoài ra, ở mức độ khoa 

học “viễn tưởng” hơn nữa, trường hợp “khả năng tự nhận thức” của AI siêu việt nếu 

dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì việc xác định, đánh giá lỗi và trách nhiệm 

hình sự ra sao?... 

(iv) Chủ thể của tội phạm: Khả năng tương lai xuất hiện chủ thể của tội phạm 

mới và sẽ được đề cập trong phần sau (tiểu mục 3.3 dưới đây). 

c Về hình phạt: Rõ ràng, sự thay đổi trong quan niệm về hình phạt hình sự là một 

điều tất yếu khi khái niệm tội phạm thay đổi để áp dụng, ví dụ đối với rô-bốt phạm tội. 

AI là một thứ vô hình tồn tại trong một dạng thức hữu hình vậy đối tượng mà chế tài 

về hình sự nhắm đến là AI hay là dạng thức vật chất đang chứa trong mình AI đó. Khi 

đó, hệ thống chế tài về hình sự hiện hành đều trở nên lỗi thời và không thể áp dụng 

được với chủ thể mới này... Cùng với đó, hình phạt, các mục đích hình phạt áp dụng 

đối với cá nhân, pháp nhân trong BLHS hiện hành cũng cần được thay đổi, sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp (ví dụ: Mục đích của hình phạt theo hướng tôn trọng, đề cao quyền 

con người; hệ thống biện pháp cưỡng chế mang tính chất công nghệ, giám sát, định 

vị... để phòng ngừa tội phạm, tái phạm; hình phạt đối với thực thể AI nếu thực thể AI 

là chủ thể của tội phạm hay chủ thể liên đới chịu trách nhiệm hình sự...). 
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đ. Vấn đề tội phạm phi truyền thống: Bên cạnh những vấn đề trên, trước thách 

thức CMCN 4.0 nổi lên vấn đề định danh (gọi tên) và xác định trách nhiệm hình sự, 

chủ thể của tội phạm đối với một loại tội phạm có tên gọi mới - “tội phạm phi truyền 

thống”. Tội phạm phi truyền thống là hành vi nguy hiểm cho xã hội có nguồn gốc phi 

quân sự gây ra cho sự an toàn, ổn định của mỗi con người, cũng như các quốc gia, dân 

tộc và cộng đồng quốc tế được thực hiện do cố ý từ bất kỳ chủ thể phi nhà nước nào 

với đặc trưng mới về địa điểm, phương thức, thủ đoạn phạm tội và khách thể của tội 

phạm. Tội phạm phi truyền thống là một thách thức của an ninh phi truyền thống và 

thể hiện ở đặc điểm “xuyên quốc gia”1. Bên cạnh chủ thể thường có thêm một đặc 

điểm nữa là các đối tượng là những chuyên gia có trình độ cao, sử dụng các công cụ - 

“công nghệ” với phương thức phạm tội tinh vi, phức tạp, am hiểu các lĩnh vực công 

nghệ thông tin, viễn thông, tài chính, ngân hàng... để có thể thực hiện được “tội phạm 

phi truyền thống”. 

3.2. Vấn đề “an ninh mạng” và xác định hiệu lực của BLHS đối với tội phạm xảy 

ra trên không gian mạng và nơi thực hiện tội phạm 

Trong thời đại toàn cầu hóa và trước thách thức CMCN 4.0, một quốc gia đơn lẻ 

chắc chắn không thể giải quyết được các vấn đề an ninh mạng, tội phạm mạng mà cần 

có sự hợp tác trên bình diện quốc tế, cũng như hệ thống pháp luật hình sự quốc gia cần 

có những quy định bảo đảm an toàn và bảo vệ kịp thời cho khách thể này, vì ngoài liên 

quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng, nó còn liên quan đến các giá trị cơ bản của 

Internet, bao gồm cả tính riêng tư, tự do ngôn luận và tự do trao đổi thông tin...  

Luật An ninh mạng năm 2018 đã xác định: “Nhà nước áp dụng các biện pháp để 

bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trên không gian mạng” (Điều 6) với nhiều điều luật trong Luật này để phòng ngừa, xử 

lý hành vi xâm phạm an ninh mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự 

công cộng; làm nhục, vu khống; phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc 

bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

và đời sống riêng tư trên không gian mạng; phòng, chống hành vi sử dụng không gian 

mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố 

mạng... Do đó, khách thể “an ninh mạng” cần được cụ thể hóa trong luật hình sự quốc 

gia với tư cách là khách thể bảo vệ của luật hình sự (ghi nhận tại Điều 1 và Điều 8 

BLHS năm 2015), đồng thời sửa đổi một số cấu thành tội phạm tương ứng xâm phạm 

                                                 
1 Xem cụ thể hơn: Trịnh Tiến Việt (chủ biên), Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh 

phi truyền thống, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr.99-101. 
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đến khách thể này (Phần các tội phạm) để xử lý kịp thời. 

Ngoài ra, việc xác định hiệu lực của BLHS hiện hành đối với tội phạm xảy ra 

trên không gian mạng (không gian ảo) và nơi thực hiện tội phạm cũng là vấn đề đáng 

quan tâm. Trong quan niệm truyền thống, nơi thực hiện, nơi xảy ra hậu quả của tội 

phạm phải là một địa điểm cụ thể nào đó nhưng ở các tội phạm phi truyền thống trong 

CMCN 4.0, những điều đó có thể diễn ra ở một không gian mạng (không gian ảo)1. 

Đặc biệt, “không gian mạng” trong CMCN 4.0 được đề cập là nguy cơ cao để tội phạm 

có tổ chức tiến hành thực hiện các hoạt động của mình, là nguy cơ đe dọa đến an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội và các quyền con người2. Do đó, ngoài những thiệt hại là các giá 

trị vật chất, tinh thần như tội phạm truyền thống, các hành vi phạm tội diễn ra trên 

không gian này còn gọi là tội phi truyền thống và còn có thể gây ra những thiệt hại 

bằng các giá trị ảo - tài sản ảo mà việc thừa nhận hay không và quy chế pháp lý điều 

chỉnh còn khác biệt ở các quốc gia)3.  

Cùng với đó, về nơi thực hiện tội phạm (truyền thống), mặc dù BLHS năm 2015 

đã bổ sung thêm đoạn 2 khoản 1 Điều 5 gián tiếp đề cập đến vấn đề này: “Quy định 

này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội 

xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh 

tế, thềm lục địa của Việt Nam”. Tuy nhiên, ứng phó trước thách thức CMCN 4.0, 

chúng tôi cho rằng, so với chính sách, pháp luật hình sự các nước trên thế giới (ví dụ: 

Cộng hòa Liên bang Đức4, Phần Lan5), rõ ràng quy định này vẫn chưa bao quát một số 

trường hợp xảy ra như trường hợp có đồng phạm, chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa 

đạt... để giải quyết “bài toán” hành vi phạm tội gây hậu quả cho xã hội ở một hoặc 

nhiều nơi khác nhưng những hoạt động đã nêu lại không xử lý được khi bị phát hiện vì 

xảy ra ở nơi khác. Cùng với đó, hàng loạt nội dung về các tội phạm trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, mạng viễn thông (mục 2, Chương XXI - Các tội xâm phạm an 

toàn công cộng, trật tự công cộng) trong BLHS năm 2015 cũng cần được hướng dẫn 

                                                 
1 Không gian mạng hay không gian ảo (Cyberspace) là nơi các máy tính trao đổi dữ liệu, thông tin. 

Không gian mạng được xem như một trải nghiệm xã hội, các cá nhân có thể tương tác, trao đổi ý kiến, 

chia sẻ thông tin, cung cấp hỗ trợ xã hội, đạo đức kinh doanh, hành động trực tiếp, tạo ra phương tiện 

truyền thông nghệ thuật, chơi trò chơi, tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị… khi sử dụng mạng 

lưới toàn cầu này 
2 Xem: Klaus Schwab, Định hình cuộc CMCN lần thứ tư (Nguyễn Vân, Thành Thép dịch), Nxb. Thế 

giới, Hà Nội, 2018, tr.155. 
3 Ví dụ, đó là các hành vi lợi dụng sử dụng tiền ảo Bitcoin để phạm tội. Xem: Nguyễn Dương, Kẻ lừa 

đảo dưới hình thức đầu tư tiền ảo Bitcoin bị bắt, https://zingnews.vn/ke-lua-dao-duoi-hinh-thuc-dau-

tu-tien-ao-bitcoin-bi-bat-post813316.html, truy cập ngày 02/12/2020. 
4 Ví dụ: BLHS Cộng hòa Liên bang Đức quy định cả nơi thực hiện tội phạm trong trường hợp có đồng 

phạm (Điều 9). Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội (dịch), BLHS Cộng hòa Liên bang Đức, Nxb. Công 

an nhân dân, Hà Nội, tr.16. 
5 Ví dụ: BLHS Phần Lan có quy định nơi thực hiện tội phạm trong trường hợp đồng phạm và phạm tội 

chưa đạt (điểm 2, 3 mục 10), xem: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf, truy cập 

ngày 02/12/2020.  

https://zingnews.vn/ke-lua-dao-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-bitcoin-bi-bat-post813316.html
https://zingnews.vn/ke-lua-dao-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-bitcoin-bi-bat-post813316.html
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
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thay thế kịp thời, vì hiện nay, văn bản hướng dẫn về các tội phạm trong lĩnh vực này 

vẫn sử dụng Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT ngày 10/9/2012 của liên ngành 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao nhưng đây là hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của BLHS năm 1999.  

3.3. Một số lĩnh vực trong CMCN 4.0 có nguy cơ cao xảy ra hoạt động phạm tội  

Với những lĩnh vực trong CMCN 4.0 đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho xã 

hội và cuộc sống con người thì cũng đồng thời kéo theo các nguy cơ cao xảy ra hoạt 

động phạm tội trong đó, cụ thể như: 

a. Cơ sở Dữ liệu tập trung (Big data): “Big data”1 là thuật ngữ dùng để chỉ một 

tập hợp dữ liệu rất lớn và rất phức tạp đến nỗi những công cụ, ứng dụng xử lý dữ liệu 

truyền thống không thể nào đảm đương được. Big data chứa trong mình rất nhiều 

thông tin quý giá mà nếu trích xuất thành công, nó sẽ giúp rất nhiều cho việc kinh 

doanh, nghiên cứu khoa học, dự đoán các dịch bệnh sắp phát sinh và thậm chí là cả 

việc xác định điều kiện giao thông theo thời gian thực. Tuy nhiên, Big data cũng là 

thách thức đặt ra cho các tổ chức, doanh nghiệp trong thời đại số hiện nay về bảo mật 

thông tin và vấn đề xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, của cơ quan, tổ chức...  

b. AI và sự xuất hiện chủ thể phạm tội mới trong tương lai: Nghiên cứu về AI và 

ứng dụng của lĩnh vực này trong khoa học đang được nghiên cứu rất nhiều trong thời 

gian gần đây2. Công nghệ và AI mặc dù đang và sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc 

sống loài người, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ cao đe dọa đến xã hội và con 

người. Rất nhiều bộ phim đã khai thác đề tài này với nhiều góc nhìn, trong đó nhiều 

vấn đề tưởng là khoa học viễn tưởng nay đã trở thành sự thật, qua đó, muốn cảnh báo 

loài người nói chung và ở Việt Nam nói riêng về mối nguy đặc biệt này. Thế giới đang 

                                                 
1 Xem: Włodzimierz Gogołek, Refining Big Data, Bulletin of Science, Technology & Society, vol.37, 4, 

First Published July 31, 2019, p.212-217. 
2 Rô-bốt Sophia ra mắt lần đầu vào năm 2015 và được công nhận là công dân của Arab Saudi vào ngày 

25/10/2017, trở thành “cỗ máy” đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Tuyên bố trao quyền công 

dân cho nữ rô-bốt Sophia của Arab Saudi đã khiến dư luận tranh cãi dữ dội, vì cho rằng cô nàng rô-bốt 

còn được hưởng nhiều quyền lợi hơn cả phụ nữ ở quốc gia này. Rô-bốt Sophia này có thể thực hiện 

được những cuộc trò chuyện, giao tiếp khá linh hoạt với khoảng 60 sắc thái cảm xúc khác nhau. Rô-bốt 

Sophia còn khiến dư luận thế giới dậy sóng với các phát ngôn gây sốc, trong đó có tuyên bố: “OK, tôi 

sẽ hủy diệt loài người”. Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tương lai có thể có 26 loại AI mới: 1) Một 

trí tuệ như của con người, nhưng trả lời và giải đáp nhanh hơn; 2) Một trí tuệ rất chậm, chủ yếu gồm 

các bộ nhớ và lưu trữ; 3) Một siêu trí tuệ toàn cầu gồm hàng triệu trí tuệ; 4) Một trí óc tập thể gồm 

nhiều trí tuệ thông minh, nhưng không nhận thức được mình là một tập thể; 5) Một siêu trí tuệ người 

máy gồm nhiều tiểu trí tuệ có nhận thức và tạo thành thể thống nhất; 6) Một trí tuệ được rèn luyện để hỗ 

trợ trí tuệ riêng bạn; 7) Một trí tuệ có khả năng hình dung ra một trí tuệ vĩ đại hơn, nhưng không thể tạo 

ra nó; 8) Một trí tuệ có khả năng hình dung ra một trí tuệ vĩ đại hơn, nhưng không thể hình dung ra nó; 

9) Một trí tuệ có khả năng tạo ra trí tuệ vĩ đại hơn đúng một lần; 10) Một trí tuệ có khả năng ra một trí 

tuệ vĩ đại hơn và trí tuệ vĩ đại hơn lại tạo ra được trí tuệ vượt trội... Xem: Kevin Kelly, 12 xu hướng 

công nghệ trong thời đại 4.0, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2018, tr.81-83.  

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?filterOption=allJournal&AllField=Big+data
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đấu tranh quyết liệt với tội phạm khủng bố quốc tế; tội phạm về ma túy xuyên quốc 

gia; chạy đua sản xuất vũ khí, sinh học, hạt nhân nếu những đối tượng hoạt động trong 

lĩnh vực này nắm được chìa khóa của AI, do đó, có thể bằng mọi cách sẽ sử dụng thực 

hiện các hành động trên làm mối đe dọa cho toàn thế giới... Ngoài ra, hiện nay BLHS 

nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, bên cạnh cá nhân BLHS năm 2015 đã bổ sung 

thêm chủ thể mới của tội phạm là pháp nhân thương mại. Pháp nhân được coi là một 

thực thể trừu tượng được tạo ra bởi pháp luật. Tuy nhiên, sự phát triển của AI, trong 

một tương lai không xa có thể có những biến đổi đột biến to lớn về lĩnh vực này1. Một 

thực thể trừu tượng được tạo ra bởi pháp luật như pháp nhân thì sự ghi nhận tương tự 

có lẽ cũng sớm được đặt ra đối với những cỗ máy mang AI - thực thể được con người 

tạo ra nhưng càng ngày siêu việt hơn con người ở nhiều phương diện (“điện tử nhân” 

hay “rô-bốt”) nhưng cũng có khả năng thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội. 

Hiện nay, đã bắt đầu có nhiều nhà khoa học còn đặt ra tương lai sẽ xuất hiện chủ thể 

phạm tội mới là thực thể AI2 bên cạnh thuật ngữ mới “tội phạm trí tuệ nhân tạo (AI)”. 

Vì vậy, đòi hỏi trong BLHS tương lai (năm nào đó) cần dự liệu vấn đề này (chúng tôi 

đã có nghiên cứu riêng về vấn đề này)3. 

c. Đô thị (thành phố) thông minh (Smart Cities): Đô thị thông minh là mô hình 

thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, AI để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc 

sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố và sử dụng hiệu 

quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên4. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện một 

số cảnh báo về tác động và mặt trái của đô thị thông minh, chẳng hạn như: Lượng dữ 

liệu thu thập cực lớn đặt ra mối lo ngại về quản lý, bảo mật thông tin. Chẳng hạn hệ 

thống nhận diện khuôn mặt có thể bị lạm dụng dẫn tới xâm phạm quyền riêng tư của 

công dân, của cơ quan, tổ chức… 

d. Các nền kinh tế chia sẻ (Sharing economy): Kinh tế chia sẻ là một mô hình thị 

trường lai (ở giữa sở hữu và tặng quà) trong đó đề cập đến mạng ngang hàng dựa trên 

chia sẻ quyền truy cập vào hàng hóa và dịch vụ (phối hợp thông qua các dịch vụ trực 

                                                 
1 Xem: Matilda Claussén-Karlsson, Artificial Intelligence and the External Element of the Crime: An 

Analysis of the Liability Problem, JU101A, Final Thesis for the Law Program, Second Cycle, 30 

Credits, Spring 2017, p.12. 
2 Xem: Gabriel Hallevy, The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science 

Fiction to Legal Social Control, Akron Intellectual Property Journal, Vol.4: Iss.2, Article, 2010, p.171-

219; И. Н. Мосечкин, Искусственный интеллект и уголовная ответственность: проблемы 

становления нового вида субъекта преступления, Вестник СПбГУ, Право. 2019, Т.10. Вып. 3, 

164-186; v.v...  
3 Xem: Trịnh Tiến Việt, Các mô hình trách nhiệm hình sự đối với thực thể AI: Từ khoa học viễn tưởng 

đến viễn cảnh đặt ra trong chính sách, pháp luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Luật học, Đại 

học Quốc gia Hà Nội, số 4/2019, tr.1-19. 
4 Xem: Albert Meijer, Manuel Pedro Rodrı´guez Bolı´var, Governing the smart city: A review of the 

literature on smart urbangovernance, International Review of Administrative Sciences 2016, 

Vol.82(2), p.392. 
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tuyến dựa vào cộng đồng)1. Mô hình kinh tế chia sẻ đang đặt ra nhiều thách thức đối 

với các nhà quản lý chính sách như tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm hài 

hòa lợi ích đối với các mô hình kinh doanh dịch vụ truyền thống; kiểm soát việc minh 

bạch về thông tin; quản lý giao dịch điện tử, thanh toán quốc tế về thương mại bằng 

thẻ; quản lý chất lượng dịch vụ, sản phẩm; chống thất thoát thuế nhưng nó cũng có thể 

là nguyên nhân phát sinh các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, đặc biệt là 

hành vi trốn thuế... 

đ. Internet kết nối vạn vật (Internet of Things): Internet kết nối vạn vật (IoT) là 

một hệ thống các thiết bị máy tính, máy móc, vật thể, động vật hoặc người có liên 

quan đến nhau, được cung cấp định danh duy nhất và có khả năng để truyền dữ liệu 

qua mạng mà không cần sự tương tác giữa con người với con người hay giữa con 

người với máy tính2. Tuy nhiên, hiện tại ở Việt Nam, những doanh nghiệp lớn, đặc 

biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hay viễn 

thông… mặc dù đã triển khai những giải pháp bảo mật cho hệ thống và tổ chức của 

mình, nhận thức về nguy cơ, rủi ro đã tăng cao, nhưng thực tế cho thấy vẫn chưa đủ. 

Các đối tượng phạm tội đang sản xuất các “mã độc” và chiêu thức tấn công ngày một 

tinh vi, do đó, nếu không có sự chuẩn bị thì hậu quả và thiệt hại sẽ càng nghiêm trọng 

trong bảo mật an toàn thông tin, kinh tế, tài chính, xuất hiện các hành vi xâm phạm 

đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, an toàn thông tin, mạng viễn thông… 

e. Tiền ảo (Bitcoin): Bitcoin có ký hiệu là BTC, XBT. Đây là một loại tiền tệ kỹ 

thuật số được phân cấp dựa trên mã nguồn mở được phát hành từ năm 20093. Cũng do 

không có quy định pháp luật nào điều chỉnh bitcoin nên các nước lo ngại các giao dịch 

bất hợp pháp bằng bitcoin có thể phát triển trên quy mô toàn cầu và tạo cơ hội để tội 

phạm hoạt động4. Theo pháp luật Việt Nam5, bitcoin không phải là tiền và chưa có văn 

                                                 
1 Ví dụ, ngày 12/08/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc 

đẩy mô hình kinh tế chia sẻ với mục tiêu bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh 

nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống. Như vậy, Quyết định này đã 

tạo ra nền tảng pháp lý, có sự hậu thuẫn của Nhà nước giúp cho các công ty công nghệ hoạt động theo 

mô hình kinh tế chia sẻ, tạo ra một sân chơi chung, cạnh tranh bình đẳng giữa các công ty truyền thống 

và công ty công nghệ. Điều quan trọng nhất trong phát triển của các mô hình này là mang lại lợi ích 

cuối cùng cho người dùng. 
2 Xem: Aurora Macías, Elena Navarro and Pascual González, A Microservice-Based Framework for 

Developing Internet of Things and People Applications, the 13th International Conference on Ubiquytous 

Computing and Ambient Intelligence UCAmI 2019, Toledo, Spain, 2-5 December 2019, p.31. 
3 Xem: Hanna HalaburdaMiklos Sarvary, Beyond Bitcoin The Economics of Digital Currencies, Palgrave 

Macmillan, New York, 2016, p.34. 
4 Xem: Ajey Lele, Blockchain in Disruptive Technologies for the Militaries and Security, Springer, 2019, 

p.197. 
5 Ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1255/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án 

hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo”. Sau đó, 

ngày 11/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt 

động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Cùng với đó, ngày 13/4/2018, Thống đốc 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về “Các biện pháp tăng cường 
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bản pháp luật cụ thể nào quy định về bitcoin, nó không phải phương tiện thanh toán, 

không phải giấy tờ, tài sản hợp pháp để thanh toán. Trong khi đó, thực tế hiện nay ở 

Việt Nam có nhiều người có nhận thức “mơ hồ” nên đã lao vào đầu cơ, coi như một 

phương tiện thanh toán và đẩy giá lên cao dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cao, giống như lừa 

đảo trong việc huy động vốn theo kiểu tín dụng đa cấp; hậu quả sẽ là rất lớn đối với xã 

hội. Các đối tượng phạm tội sẽ lợi dụng sự nhận thức “mơ hồ” này, từ đó xuất hiện các 

hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc dùng tiền ảo để rửa tiền, mua bán trái 

phép chất ma túy, thậm chí là tài trợ khủng bố... 

f. Xuất hiện “tội phạm AI”. “Tội phạm AI” đang diễn ra trên thế giới. Hiện nay, 

chế tạo, sản xuất, thiết kế AI là ngành có nguy cơ cao xảy ra tội phạm1. Do đó, nhiều 

nước đang nghiên cứu, ban hành dự thảo về Luật cho AI hoặc nghiên cứu, ban hành hệ 

thống quy định, quy tắc về AI2 nhằm cân bằng lợi ích giữa khoa học sáng tạo với 

những nguy cơ và sự hủy diệt xảy ra đối với con người.  

Khái niệm tội phạm AI là hành vi (hoạt động) nguy hiểm cho xã hội do con 

người (sau có thể bao gồm cả pháp nhân) thực hiện qua hệ thống AI hoặc do thực thể 

AI thực hiện tùy vào sự biến đổi, phát triển khi có đầy đủ thông tin, “thông minh”, tự 

chủ và có khả năng thực hiện hành động có liên quan một cách độc lập với những 

người đã tạo ra AI đó, xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự xác 

lập, bảo vệ và phải bị xử lý về hình sự như: Tội phạm trong lĩnh vực thương mại, thị 

trường tài chính và phá sản; tội liên quan đến dược phẩm có hại hoặc nguy hiểm; tội 

chống lại con người; tội phạm tình dục; tội trộm cắp và lừa đảo, giả mạo giấy tờ và 

mạo danh; tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội đánh bạc trực tuyến…3. Do đó, rất 

cần có những chính sách và luận cứ để nghiên cứu các mô hình trách nhiệm hình sự 

ứng phó với loại tội phạm AI này...4. 

Cùng với đó, ngoài nhận thức mới (đã nêu), những vấn đề đặt ra trong chính sách 

hình sự cũng kéo theo sự thay đổi của pháp luật hình sự và nhiều vấn đề khác trong hệ 

                                                                                                                                                         
kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo”. Do đó, từ 01/01/2018, hành vi phát hành, 

cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo 

tương tự khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 206 BLHS 

năm 2015 về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động 

ngân hàng. 
1 Xem: Danila Kirpichnikov, Albert Pavlyuk, Yulia Grebneva, Hilary Okagbue, Criminal Liability of 

the Artificial Intelligence, 4 E3S Web of Conferences 159, 04025, BTSES-2020, p.2. 
2 Xem: Library of Congress, Regulation of Artificial Intelligence: East/South Asia and the Pacific 

https://www.loc.gov/law/help/artificial-intelligence/asia-pacific.php, truy cập ngày 20/11/2020. 
3 Xem thêm: Thomas C. King, Nikita Aggarwal, Mariarosaria Taddeo, Luciano Floridi, Artificial 

Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions, Science and 

Engineerinng Ethics, 2020, p.69-106. 
4 Xem cụ thể hơn: Trịnh Tiến Việt, Các mô hình trách nhiệm hình sự đối với thực thể AI: Từ khoa học 

viễn tưởng đến viễn cảnh đặt ra trong chính sách, pháp luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Luật 

học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4/2019, tr.1-19. 

https://www.loc.gov/law/help/artificial-intelligence/asia-pacific.php
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thống tư pháp hình sự như: Thủ tục tố tụng và thủ tục thi hành án hình sự, hệ thống cơ 

sở vật chất ra sao, hệ thống AI dự báo sai lầm nghiêm trọng trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm… Xét riêng trong luật hình sự, việc có thể dự báo hành vi 

phạm tội và nhận dạng người phạm tội trong tương lai, nhưng mặt trái cũng song hành 

với nó, như việc thay đổi dự liệu, nhận diện sai - nhận dạng từ người cảnh sát, công 

dân bình thường thành người phạm tội, dẫn đến việc bắt, giữ xử lý nhầm, thậm chí có 

hoạt động ngăn chặn, xử lý chậm dẫn đến chết người...1.  

Đặc biệt, công tác đào tạo luật, phát sinh việc tổ chức đào tạo, giảng dạy trực 

tuyến trong bối cảnh công nghệ hiện đại, dữ liệu số khổng lồ, Internet kết nối vạn 

vật… của thời đại CMCN 4.0. Hoặc chương trình đào tạo luật phải được bổ sung các 

học phần (hoặc có nội dung) về tri thức, kỹ năng cho người học về công nghệ số, dữ 

liệu điện tử, an ninh mạng, AI, sở hữu trí tuệ, số hóa học liệu, thậm chí cả về người máy 

thông minh cùng với năng lực ngoại ngữ, hiểu biết luật pháp quốc tế, đạo đức nghề luật 

và quyền con người vì biên giới quốc gia, lãnh thổ không còn giới hạn, chuyển sang 

“biên giới mềm, không gian ảo”, xóa nhòa giới hạn không gian và thời gian... 

Như vậy, tất cả những thách thức trên chính là các vấn đề chính sách hình sự cần 

điều chỉnh trong thời gian tới, bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong 

điều kiện mới, bối cảnh mới. Cho nên, nhận diện, định danh các vấn đề trên thì đổi 

mới chính sách hình sự (đặc biệt quá trình tội phạm hóa, phi tội phạm hóa; hình sự 

hóa, phi hình sự) cũng có nghĩa đồng thời phải đổi mới chính sách pháp luật tố tụng 

hình sự, thi hành án hình sự… cũng như yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin như: Luật Công nghệ cao năm 2008, sửa đổi năm 2013, 

2014; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật An ninh thông tin mạng năm 2015, 

Luật An ninh mạng năm 2018... và văn bản tạo hàng lang pháp lý điều chỉnh các lĩnh 

vực cụ thể như: trí tuệ thông tin, tiền ảo, công nghệ in 3D... tạo hệ thống toàn diện 

trong công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm trước thách thức CMCN 4.0.  

Ngoài ra, thường xuyên tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm 

với khu vực và toàn cầu như: hợp tác song phương, đa phương, tham gia các tổ chức 

phòng, chống tội phạm quốc tế nhằm từng bước tiếp cận, chuyển giao các công nghệ, 

kỹ năng phòng, chống tội phạm, nắm bắt kiến thức, công nghệ về sử dụng các phương 

tiện công nghệ, kinh nghiệm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm... Đặc 

biệt, cùng với đó, việc có chính sách liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ làm công 

tác lập pháp, hành pháp và tư pháp ứng phó và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật và thực thi pháp luật cũng là xu hướng cần triển khai sớm. Bởi lẽ, cùng với việc 

đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và sử dụng thành thạo các ứng dụng khoa 

                                                 
1 Xem: Trịnh Tiến Việt, Chính sách hình sự Việt Nam trong bối cảnh CMCN lần thứ tư, Tạp chí Tòa 

án nhân dân, số 7(4), 2019, tr.14. 
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học và công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm, kết hợp với đầu tư kinh phí 

mua sắm, trang bị các phương tiện hiện đại để phát hiện, thu thập các loại tài liệu, 

chứng cứ điện tử… phục vụ công tác phát hiện, xử lý thì yêu cầu nâng cao trình độ, 

chuyên môn cho cán bộ là nhiệm vụ quan trọng để chủ động ứng phó, xử lý... 

Tóm lại, Việt Nam có những điều kiện và cơ hội để tranh thủ, hưởng lợi từ 

CMCN 4.0 đem lại cho xã hôi, phục vụ con người và vì con người. Tuy nhiên, những 

thách thức trên và nhiều hơn nữa đang đặt ra đòi hỏi chính sách hình sự phải kịp thời 

có sự điều chỉnh, ứng phó và cụ thể hóa kịp thời trong BLHS quốc gia, phục vụ hiệu 

quả việc xây dựng, áp dụng pháp luật hình sự, bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng và 

chống tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay./. 
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