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PH�N TH� NH�T: KI�N TH�C CHUNG 

 

Chuyên �� 1 

NHÀ N��C C�NG HÕA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

TRONG H� TH�NG CHÍNH TR� 

 

I. T�NG QUAN V� H� TH�NG CHÍNH TR� 

1. Quy�n l�c và quy�n l�c chính tr� 

a) Quy�n l�c 

Quy�n l�c là m�t trong nh�ng khái ni�m quan tr�ng nh�t trong nghiên c�u 

v� chính tr�, ��ng th�i khái ni�m này c�ng r�t ph�c t�p, gây nhi�u tranh lu�n 

gi�a các nhà nghiên c�u, do có nhi�u cách hi�u khác nhau. Theo ngh�a chung 

nh�t, quy�n l�c là kh� n�ng  c�a m�t ch� th� bu�c ch� th� khác ph�i ph�c tùng ý 

chí c�a mình thông qua các ph��ng ti�n, ph��ng th�c nào �ó nh�: uy tín, c� 

ch�, chính sách, quy ��nh, th�m chí c��ng b�c th�c hi�n. Quy�n l�c sinh ra t� 

nhu c�u t� ch�c và ho�t ��ng chung, nhu c�u phân công lao ��ng xã h�i và ho�t 

��ng xã h�i. Nh� v�y, b�n thân quy�n l�c luôn t�n t�i trong m�i quan h� c� th� 

(quan h� quy�n l�c) mà � �ó ch� th� quy�n l�c bu�c ��i t��ng quy�n l�c ph�i 

ph�c tùng, ý chí c�a ch� th� quy�n l�c. 

N�m ���c quy�n l�c trong xã h�i là n�m ���c kh� n�ng chi ph�i nh�ng 

ng��i khác, b�o v� và th�c hi�n ���c l�i ích c�a mình trong m�i quan h� v�i l�i 

ích c�a nh�ng ng��i khác.  

b) Quy�n l�c chính tr� 

Chính tr� là toàn b� nh�ng ho�t ��ng g�n v�i nh�ng quan h� gi�a các giai 

c�p, các dân t�c, các qu�c gia liên quan ��n giành, gi� và s� d�ng quy�n l�c nhà 

n��c. 

Quy�n l�c chính tr� là m�t hình thái ��c bi�t, quan tr�ng nh�t c�a quy�n l�c 

xã h�i. Quy�n l�c chính tr�  xu�t hi�n cùng v�i ch� �� t� h�u và nhà n��c. Các 

nhà kinh �i�n c�a ch� ngh�a Mác-Lênin quan ni�m r�ng quy�n l�c chính tr� là 

b�o l�c có t� ch�c c�a giai c�p �� �àn áp m�t giai c�p khác. Quy�n l�c chính tr� 
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luôn g�n li�n v�i quy�n l�c nhà n��c, ph�n ánh m�c �� giành, gi� và s� d�ng 

quy�n l�c nhà n��c c�a nh�ng giai c�p trong xã h�i �� b�o v� l�i ích c�a mình, 

chi ph�i các giai c�p khác. Nói cách khác, quy�n l�c chính tr� ph�n ánh m�c �� 

th�c hi�n l�i ích c�a m�t giai c�p, m�t nhóm ng��i nh�t ��nh trong m�i quan h� 

v�i các giai c�p hay nhóm ng��i khác thông qua m�c �� chi ph�i quy�n l�c nhà 

n��c.  

Nh� v�y, có th� ��a ra ��nh ngh�a chung v� quy�n l�c chính tr� là kh� n�ng 

c�a m�t ch� th� trong vi�c áp ��t m�c tiêu chính tr� c�a mình ��i v�i toàn xã 

h�i. Quy�n l�c chính tr� có có nh�ng ��c �i�m ch� y�u sau: 

M�t là, quy�n l�c chính tr� luôn mang b�n ch�t giai c�p, ph�n ánh l�i ích 

c�a giai c�p thông qua t� ch�c ��i di�n c�a mình là ��ng chính tr� c�a giai c�p 

th�ng tr�. �ây là ��c �i�m có tính b�n ch�t, là y�u t� chi ph�i c�a quy�n l�c 

chính tr�. 

Hai là, quy�n l�c chính tr� t�n t�i trong m�i liên h� l�i ích khi ��t nó trong 

quan h� v�i giai c�p khác. Tu� thu�c vào t��ng quan, so sánh l�c l��ng mà các 

giai c�p � vào v� th� khác nhau trong quan h� v�i vi�c s� d�ng quy�n l�c chính 

tr�. 

Ba là, quy�n l�c chính tr� c�a giai c�p th�ng tr� ���c th�c hi�n trong xã h�i 

thông qua công c� ch� y�u là nhà n��c. Nhà n��c là b� máy quy�n l�c ��c bi�t 

n�m trong tay giai c�p th�ng tr�, �� hi�n th�c hóa các l�i ích c�a giai c�p th�ng 

tr� trong xã h�i trong m�i t��ng quan v�i l�i ích c�a các giai c�p khác.  

B�n là, quy�n l�c chính tr� là m�t lo�i hình quy�n l�c có quan h� hai chi�u: 

quan h� m�nh l�nh gi�a ch� th� v�i ��i t��ng và quan h� ph�c tùng gi�a ��i 

t��ng và ch� th�. Trong quan h� �ó, quy�n l�c ch� th�c s� là quy�n l�c �úng  

ngh�a khi m�nh l�nh c�a ch� th� ���c ��i t��ng thi hành nhanh chóng và tri�t 

��. M�t khác, ph�i c� ch� ki�m soát quy�n l�c, �ây là nguyên t�c trong t� ch�c 

th�c hi�n quy�n l�c nhà n��c nh�m nh�m ng�n ch�n tình tr�ng l�m quy�n, l�ng 

quy�n, “l�i ích nhóm”, tham nh�ng, tiêu c�c.  

N�m là, quy�n l�c chính tr� và quy�n l�c nhà n��c có m�i quan h� qua l�i 

ch�t ch�. 
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Quy�n l�c nhà n��c ���c xem là “kh� n�ng c�a nhà n��c �� bu�c các cá 

nhân, t� ch�c trong xã h�i ph�i ph�c tùng nhà n��c”1. Quy�n l�c nhà n��c là 

m�t d�ng quy�n l�c ��c bi�t - quy�n l�c chính tr� c�a m�t qu�c gia, g�n bó ch�t 

ch� v�i ý chí c�a ��ng c�m quy�n và nguy�n v�ng, l�i ích c�a toàn xã h�i, c�a 

qu�c gia, dân t�c. Quy�n l�c nhà n��c t�n t�i trong m�i quan h� gi�a nhà n��c 

v�i các t� ch�c, cá nhân trong xã h�i mà trong �ó các t� ch�c, cá nhân ph�i ph�c 

tùng nhà n��c. Nói cách khác, quy�n l�c nhà n��c là quy�n l�c chính tr� c�a 

giai c�p th�ng tr� ���c th�c hi�n b�ng nhà n��c. Quy�n l�c nhà n��c là b� ph�n 

c�a quy�n l�c chính tr�, do v�y, quy�n l�c nhà n��c có ��y �� ��c �i�m c�a 

quy�n l�c chính tr�. B�t k�, quy�n l�c nhà n��c nào c�ng mang tính chính tr�, 

song không ph�i m�i quy�n l�c chính tr� ��u là quy�n l�c nhà n��c. Vì so v�i 

quy�n l�c nhà n��c, quy�n l�c chính tr� r�ng h�n, �a d�ng h�n v� ph��ng pháp 

th�c hi�n c�ng nh� hình th�c th� hi�n. 

Quy�n l�c nhà n��c trong xã h�i hi�n ��i bao g�m 3 nhánh ch� y�u là 

quy�n l�p pháp, quy�n hành pháp và quy�n t� pháp:  

(i) Quy�n l�p pháp là quy�n làm Hi�n pháp và Lu�t, do c� quan l�p pháp 

th�c hi�n. C� quan l�p pháp � các n��c khác nhau có tên g�i khác nhau và cách 

th�c t� ch�c c�ng khác nhau. � Vi�t Nam, theo quy ��nh c�a Hi�n pháp n�m 

2013, Qu�c h�i th�c hi�n quy�n l�p hi�n, quy�n l�p pháp, quy�t ��nh các v�n �� 

quan tr�ng c�a ��t n��c và giám sát t�i cao ��i v�i ho�t ��ng c�a Nhà n��c. 

(ii) Quy�n hành pháp là quy�n t� ch�c thi hành Hi�n pháp, pháp lu�t và 

qu�n lý ��i s�ng xã h�i theo Hi�n pháp, pháp lu�t. � Vi�t Nam, theo quy ��nh 

c�a Hi�n pháp n�m 2013, Chính ph� là c� quan hành chính nhà n��c cao nh�t 

c�a n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, th�c hi�n quy�n hành pháp, là 

c� quan ch�p hành c�a Qu�c h�i. 

(iii) Quy�n t� pháp là quy�n phán quy�t c�a Nhà n��c theo trình t� t� t�ng 

�� b�o v� quy�n và l�i ích h�p pháp c�a c� quan, t� ch�c, cá nhân. � Vi�t Nam, 

                                                 
1 Nguy�n Minh �oan, C� ch� pháp lý ki�m soát quy�n l�c nhà n��c  trong �i�u ki�n xây d�ng nhà n��c pháp 
quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, Nxb Chính tr� qu�c gia - S� th�t, Hà N�i, 2018, tr.11. 
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theo quy ��nh c�a Hi�n pháp n�m 2013, Tòa án nhân dân là c� quan xét x�, th�c 

hi�n quy�n t� pháp. 

� Vi�t Nam hi�n nay, quy�n l�c nhà n��c là th�ng nh�t nh�ng có s� phân 

công, ph�i h�p và ki�m soát gi�a các c� quan nhà n��c trong vi�c th�c hi�n 

th�c hi�n các quy�n l�p pháp, hành pháp và t� pháp.  

2. H� th�ng chính tr� và các y�u t� c�u thành h� th�ng chính tr� 

a) Khái ni�m h� th�ng chính tr� 

H� th�ng chính tr� theo ngh�a r�ng là toàn b� l�nh v�c chính tr� c�a ��i 

s�ng xã h�i v�i t� cách là m�t h� th�ng bao g�m các t� ch�c, các ch� th� chính 

tr�, các quan �i�m, quan h� chính tr�, h� t� t��ng và các chu�n m�c chính tr�. 

Theo ngh�a h�p, h� th�ng chính tr� là m�t ch�nh th� các t� ch�c h�p pháp 

th�c hi�n quy�n l�c chính tr� trong xã h�i, bao g�m các ��ng phái chính tr�, nhà 

n��c và các t� ch�c chính tr� - xã h�i. 

b) Các y�u t� c�u thành h� th�ng chính tr� 

V�i quan ni�m trên, các y�u t� c�u thành h� th�ng chính tr� c�a m�t qu�c 

gia hi�n ��i g�m: H� th�ng ��ng chính tr� (trong �ó ��ng c�m quy�n là trung 

tâm lãnh ��o chính tr� c�a h� th�ng chính tr�); Nhà n��c là trung tâm c�a quy�n 

l�c công, th�c hi�n quy�n qu�n lý xã h�i tr��c h�t qua h� th�ng pháp lu�t và các 

công c� c��ng ch�; các t� ch�c qu�n chúng ph�n ánh l�i ích c�a nh�ng nhóm xã 

h�i nh�t ��nh. 

3. H� th�ng chính tr� n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam 

H� th�ng chính tr� � Vi�t Nam hi�n nay là m�t ch�nh th� th�ng nh�t, g�n bó 

h�u c� bao g�m: ��ng C�ng s�n Vi�t Nam, Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� 

ngh�a Vi�t Nam, M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c chính tr� - xã h�i, 

���c thành l�p, ho�t ��ng trên c� s� liên minh gi�a giai c�p công nhân v�i giai 

c�p nông dân và ��i ng� trí th�c làm n�n t�ng, d��i s� lãnh ��o c�a ��ng C�ng 

s�n Vi�t Nam, th�c hi�n và ��m b�o ��y �� quy�n làm ch� c�a nhân dân. 

a) B�n ch�t h� th�ng chính tr� n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam 

H� th�ng chính tr� � n��c ta là h� th�ng chính tr� xã h�i ch� ngh�a  ���c 

hình thành sau th�ng l�i c�a Cách m�ng tháng Tám n�m 1945 g�n v�i v�i ra ��i 
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c�a Nhà n��c dân ch� nhân dân ��u tiên � �ông Nam Á. Cùng v�i s� phát tri�n 

c�a xã h�i m�i, h� th�ng chính tr� c�a n��c ta ngày càng ���c c�ng c�, phát 

tri�n và hoàn thi�n. 

H� th�ng chính tr� xã h�i ch� ngh�a � Vi�t Nam th� hi�n b�n ch�t c�a n�n 

dân ch� xã h�i ch� ngh�a, là c� ch� �� th�c thi quy�n l�c chính tr� trong �i�u 

ki�n giai c�p công nhân là giai c�p c�m quy�n, liên minh v�i giai c�p nông nhân 

và ��i ng� trí th�c. Nh� v�y, h� th�ng chính tr� tr� thành công c� �� b�o v� l�i 

ích c�a giai c�p công nhân, giai c�p nông dân và toàn th� nhân dân lao ��ng, là 

công c� �� xây d�ng ch� ngh�a xã h�i � n��c ta. 

b) Nguyên t�c t� ch�c và ho�t ��ng h� th�ng chính tr� n��c C�ng hoà xã 

h�i ch� ngh�a Vi�t Nam 

H� th�ng chính tr� n��c c�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam t� ch�c và 

ho�t ��ng theo nh�ng nguyên t�c ph� bi�n c�a h� th�ng chính tr� xã h�i ch� 

ngh�a: 

Th� nh�t, nguyên t�c ��ng lãnh ��o Nhà n��c và xã h�i. 

Th� hai, nguyên t�c t�t c� quy�n l�c nhà n��c thu�c v� Nhân dân. 

Th� ba, nguyên t�c quy�n l�c nhà n��c là th�ng nh�t, có s� phân công, 

ph�i h�p, ki�m soát gi�a các c� quan nhà n��c trong vi�c th�c hi�n các quy�n 

l�p pháp, hành pháp, t� pháp. 

Th� t�, nguyên t�c t�p trung dân ch�. 

c) Vai trò c�a các t� ch�c trong h� th�ng chính tr� n��c C�ng hoà xã h�i 

ch� ngh�a Vi�t Nam 

- ��ng C�ng s�n Vi�t Nam trong h� th�ng chính tr�. 

H� th�ng chính tr� � Vi�t Nam hi�n nay ���c t� ch�c và ho�t ��ng d��i s� 

lãnh ��o c�a ��ng C�ng s�n Vi�t Nam - ��ng duy nh�t n�m quy�n lãnh ��o 

Nhà n��c và xã h�i. Vai trò, v� trí và kh� n�ng lãnh ��o c�a ��ng ���c xã h�i 

th�a nh�n thông qua s� nghi�p lãnh ��o c�a ��ng ��i v�i c� dân t�c trong công 

cu�c ��u tranh giành ��c l�p dân t�c và xây d�ng ch� ngh�a xã h�i. 

 �i�u 4, Hi�n pháp n�m 2013 quy ��nh: "1. ��ng C�ng s�n Vi�t Nam - 

��i tiên phong c�a giai c�p công nhân, ��ng th�i là ��i tiên phong c�a Nhân 
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dân lao ��ng và c�a dân t�c Vi�t Nam, ��i bi�u trung thành l�i ích c�a giai c�p 

công nhân, nhân dân lao ��ng và c�a c� dân t�c, l�y ch� ngh�a Mác - Lênin và 

t� t��ng H� Chí Minh làm n�n t�ng t� t��ng, là l�c l��ng lãnh ��o Nhà n��c 

và xã h�i. 2. ��ng C�ng s�n Vi�t Nam g�n bó m�t thi�t v�i Nhân dân, ph�c v� 

Nhân dân, ch�u s� giám sát c�a Nhân dân, ch�u trách nhi�m tr��c Nhân dân v� 

nh�ng quy�t ��nh c�a mình. 3. Các t� ch�c c�a ��ng và ��ng viên ��ng C�ng 

s�n Vi�t Nam ho�t ��ng trong khuôn kh� Hi�n pháp và pháp lu�t." 

��ng C�ng s�n Vi�t Nam là ��ng c�m quy�n, lãnh ��o Nhà n��c và xã 

h�i. ��ng lãnh ��o b�ng c��ng l�nh, chi�n l��c, các ��nh h��ng v� chính sách 

và ch� tr��ng l�n; b�ng công tác tuyên truy�n, thuy�t ph�c, v�n ��ng, t� ch�c, 

ki�m tra, giám sát và b�ng hành ��ng g��ng m�u c�a ��ng viên. ��ng th�ng 

nh�t lãnh ��o công tác cán b� và qu�n lý ��i ng� cán b�, gi�i thi�u nh�ng ��ng 

viên �u tú có �� n�ng l�c và ph�m ch�t vào ho�t ��ng trong các c� quan lãnh 

��o c�a h� th�ng chính tr�. ��ng lãnh ��o thông qua t� ch�c ��ng và ��ng viên 

ho�t ��ng trong các t� ch�c c�a h� th�ng chính tr�, t�ng c��ng ch� �� trách 

nhi�m cá nhân, nh�t là ng��i ��ng ��u. ��ng th��ng xuyên nâng cao n�ng l�c 

c�m quy�n và hi�u qu� lãnh ��o, ��ng th�i phát huy m�nh m� vai trò, tính ch� 

��ng, sáng t�o và trách nhi�m c�a các t� ch�c khác trong h� th�ng chính tr�. 

��ng C�ng s�n Vi�t Nam lãnh ��o h� th�ng chính tr�, ��ng th�i là b� ph�n 

c�a h� th�ng chính tr�. ��ng g�n bó m�t thi�t v�i nhân dân, tôn tr�ng và phát 

huy quy�n làm ch� c�a nhân dân, d�a vào nhân dân �� xây d�ng ��ng, ch�u s� 

giám sát c�a nhân dân, ho�t ��ng trong khuôn kh� Hi�n pháp và pháp lu�t2. 

- M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và các t� ch�c chính tr� - xã h�i 

 M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là t� ch�c liên minh chính tr�, liên hi�p t� 

nguy�n c�a t� ch�c chính tr�, các t� ch�c chính tr� - xã h�i, t� ch�c xã h�i và các 

cá nhân tiêu bi�u trong các giai c�p, t�ng l�p xã h�i, dân t�c, tôn giáo, ng��i 

Vi�t Nam ��nh c� � n��c ngoài. 

                                                 
2 ��ng c�ng s�n Vi�t Nam (2011), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XI, Nxb. Chính tr� Qu�c gia - S� 

th�t, Hà N�i, tr.88- 89. 
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 M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam là c� s� chính tr� c�a chính quy�n nhân dân; 

��i di�n, b�o v� quy�n và l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a Nhân dân; t�p h�p, 

phát huy s�c m�nh ��i �oàn k�t toàn dân t�c, th�c hi�n dân ch�, t�ng c��ng 

��ng thu�n xã h�i; giám sát, ph�n bi�n xã h�i; tham gia xây d�ng ��ng, Nhà 

n��c, ho�t ��ng ��i ngo�i nhân dân góp ph�n xây d�ng và b�o v� T� qu�c.  

  Công �oàn Vi�t Nam, H�i nông dân Vi�t Nam, �oàn thanh niên c�ng s�n 

H� Chí Minh, H�i liên hi�p ph� n� Vi�t Nam, H�i c�u chi�n binh Vi�t Nam là 

các t� ch�c chính tr� - xã h�i ���c thành l�p trên c� s� t� nguy�n, ��i di�n và 

b�o v� quy�n, l�i ích h�p pháp, chính �áng c�a thành viên, h�i viên t� ch�c 

mình; cùng các t� ch�c thành viên khác c�a M�t tr�n ph�i h�p và th�ng nh�t 

hành ��ng trong M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam. 

  M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, các t� ch�c thành viên c�a M�t tr�n và các 

t� ch�c xã h�i khác ho�t ��ng trong khuôn kh� Hi�n pháp và pháp lu�t. Nhà 

n��c t�o �i�u ki�n �� M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam các t� ch�c thành viên c�a 

M�t tr�n và các t� ch�c xã h�i khác ho�t ��ng. 

4. Vai trò Nhà n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam trong h� 

th�ng chính tr� 

Nhà n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là trung tâm th�c hi�n 

quy�n l�c chính tr�, là tr� c�t c�a h� th�ng chính tr�, là b� máy t� ch�c qu�n lý 

nhà n��c v� kinh t�, v�n hóa, xã h�i và th�c hi�n ch�c n�ng ��i n�i và ��i 

ngo�i. 

Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là công c� t� ch�c th�c 

hi�n ý chí và quy�n l�c c�a nhân dân, thay m�t Nhân dân, ch�u trách nhi�m 

tr��c Nhân dân �� qu�n lý toàn b� ho�t ��ng c�a ��i s�ng xã h�i. Nhà n��c là 

ph��ng ti�n quan tr�ng nh�t �� Nhân dân th�c hi�n quy�n làm ch� c�a mình. 

Nhà n��c b�o ��m và phát huy quy�n làm ch� c�a Nhân dân; công nh�n, tôn 

tr�ng, b�o v� và b�o ��m quy�n con ng��i, quy�n công dân; th�c hi�n m�c tiêu 

dân giàu, n��c m�nh, dân ch�, công b�ng, v�n minh, m�i ng��i có cu�c s�ng 

�m no, t� do, h�nh phúc, có �i�u ki�n phát tri�n toàn di�n. Nhà n��c th� ch� 
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hoá, c� th� hóa ���ng l�i, quan �i�m c�a ��ng thành Hi�n pháp, pháp lu�t và 

b�o ��m tính t�i cao c�a Hi�n pháp và pháp lu�t trong ��i s�ng xã h�i.  

Nhà n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam ch�u s� lãnh ��o và th�c 

hi�n ���ng l�i chính tr� c�a giai c�p công nhân thông qua ��i tiên phong là 

��ng C�ng s�n Vi�t Nam, song Nhà n��c có tính ��c l�p t��ng ��i, v�i các 

công c� và ph��ng th�c qu�n lý riêng. Quy�n l�c nhà n��c là th�ng nh�t, có s� 

phân công, ph�i h�p, ki�m soát gi�a các c� quan nhà n��c trong vi�c th�c hi�n 

các quy�n l�p pháp, hành pháp, t� pháp. Nhà n��c ban hành pháp lu�t, t� ch�c, 

qu�n lý xã h�i b�ng pháp lu�t và theo pháp lu�t. 

II. NHÀ N��C C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

1. B�n ch�t Nhà n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam 

B�n ch�t c�a Nhà n��c c�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là s� th� hi�n 

c� th� b�n ch�t c�a Nhà n��c xã h�i ch� ngh�a. Kho�n 1, �i�u 2 Hi�n pháp n�m 

2013 quy ��nh: “Nhà n��c c�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là Nhà n��c 

pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a, c�a Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. B�n 

ch�t c�a Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam th� hi�n � tính giai c�p, 

tính nhân dân, tính dân t�c, tính th�i ��i. 

Th� nh�t, Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam mang tính giai 

c�p công nhân, d�a trên n�n t�ng liên minh gi�a giai c�p công nhân v�i giai c�p 

nông dân và ��i ng� trí th�c, d��i s� lãnh ��o c�a ��ng c�ng s�n Vi�t Nam. 

Tính giai c�p công nhân là nhân t� suy ��n cùng ��nh h��ng �úng ��n cho 

m�i ho�t ��ng c�a nhà n��c, ��m b�o m�i ho�t ��ng c�a nhà n��c ��u nh�m 

��t m�c �ích dân giàu, n��c m�nh, dân ch�, công b�ng, v�n minh. Nhà n��c 

th�c hi�n chuyên chính v�i m�i hành vi xâm ph�m ��n l�i ích c�a ��t n��c và 

c�a nhân dân. 

Th� hai, Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam mang tính nhân 

dân sâu s�c.  

Nhà n��c b�o ��m và phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân; công nh�n, 

tôn tr�ng, b�o v� và b�o ��m quy�n con ng��i, quy�n công dân; th�c hi�n m�c 
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tiêu dân giàu, n��c m�nh, dân ch�, công b�ng, v�n minh, m�i ng��i có cu�c 

s�ng �m no, t� do, h�nh phúc, có �i�u ki�n phát tri�n toàn di�n. 

Nhân dân có quy�n tham gia qu�n lý nhà n��c và qu�n lý xã h�i. Nhân dân 

th�c hi�n quy�n l�c nhà n��c b�ng dân ch� tr�c ti�p, b�ng dân ch� ��i di�n 

thông qua Qu�c h�i, H�i ��ng nhân dân và thông qua các c� quan khác c�a Nhà 

n��c. 

Th� ba, Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là nhà n��c c�a 

các dân t�c cùng sinh s�ng trên ��t n��c Vi�t Nam. 

�ây là nét ��c thù trong b�n ch�t nhà n��c ta, có ngu�n g�c sâu xa t� l�ch 

s� d�ng n��c và gi� n��c c�a dân t�c Vi�t Nam. Nhà n��c b�o ��m các dân t�c 

bình ��ng, �oàn k�t, tôn tr�ng và giúp nhau cùng phát tri�n; nghiêm c�m m�i 

hành vi k� th�, chia r� dân t�c. Nhà n��c th�c hi�n chính sách phát tri�n toàn 

di�n và t�o �i�u ki�n �� các dân t�c thi�u s� phát huy n�i l�c, cùng phát tri�n 

v�i ��t n��c. 

Th� t�, Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam có tính th�i ��i. 

Xu th� l�n c�a th� gi�i là hoà bình, h�p tác và phát tri�n, toàn c�u hóa và 

h�i nh�p qu�c t�. Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam th�c hi�n nh�t 

quán ���ng l�i ��i ngo�i ��c l�p, t� ch�, hòa bình, h�u ngh�, h�p tác và phát 

tri�n; �a ph��ng hóa, �a d�ng hóa quan h�, ch� ��ng và tích c�c h�i nh�p, h�p 

tác qu�c t� trên c� s� tôn tr�ng ��c l�p, ch� quy�n và toàn v�n lãnh th�, không 

can thi�p vào công vi�c n�i b� c�a nhau, bình ��ng, cùng có l�i; tuân th� Hi�n 

ch��ng Liên h�p qu�c và �i�u ��c qu�c t� mà C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t 

Nam là thành viên; là b�n, ��i tác tin c�y và thành viên có trách nhi�m trong 

c�ng ��ng qu�c t� vì l�i ích qu�c gia, dân t�c, góp ph�n vào s� nghi�p hòa bình, 

��c l�p dân t�c, dân ch� và ti�n b� xã h�i trên th� gi�i. 

2. Nguyên t�c t� ch�c và ho�t ��ng c�a Nhà n��c C�ng hòa xã h�i ch� 

ngh�a Vi�t Nam 

Nguyên t�c ���c hi�u là nh�ng chu�n m�c mà cá nhân, t� ch�c ph�i d�a 

vào �ó trong su�t quá trình ho�t ��ng hay nói cách khác nó là tiêu chu�n ��nh 

h��ng hành vi c�a con ng��i, t� ch�c. �� ��t ���c m�c tiêu c�a mình, Nhà 
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n��c c�n ph�i ��t ra nh�ng nguyên t�c ��nh h��ng cho t� ch�c và ho�t ��ng 

qu�n lý nhà n��c nói chung và hành chính nhà n��c nói riêng.  

Nguyên t�c t� ch�c và ho�t ��ng c�a Nhà n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a 

Vi�t Nam, bao g�m: 

a) Nguyên t�c ��ng lãnh ��o Nhà n��c và xã h�i 

Nguyên t�c ��ng lãnh ��o Nhà n��c và xã h�i ���c quy ��nh � kho�n 1, 

�i�u 4, Hi�n pháp 2013: “��ng C�ng s�n Vi�t Nam - ��i tiên phong c�a giai 

c�p công nhân, ��ng th�i là ��i tiên phong c�a nhân dân lao ��ng và c�a dân t�c 

Vi�t Nam, ��i bi�u trung thành l�i ích c�a giai c�p công nhân, nhân dân lao  

��ng và c�a c� dân t�c, l�y ch� ngh�a Mác - Lê nin và t� t��ng H� Chí Minh 

làm n�n t�ng t� t��ng, là l�c l��ng lãnh ��o Nhà n��c và xã h�i”. �ây là 

nguyên t�c xuyên su�t t� ch�c và ho�t ��ng c�a b� máy nhà n��c. S� lãnh ��o 

c�a ��ng b�o ��m gi� v�ng b�n ch�t c�a nhà n��c xã h�i ch� ngh�a, gi� vai trò 

quy�t ��nh trong vi�c xác ��nh ph��ng h��ng t� ch�c và ho�t ��ng c�a nhà 

n��c. �ó là �i�u ki�n tiên quy�t b�o ��m hi�u l�c, hi�u qu� qu�n lý c�a nhà 

n��c nh�m phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân trong vi�c tham gia qu�n lý 

công vi�c nhà n��c. C��ng l�nh xây d�ng ��t n��c trong th�i k� quá �� lên ch� 

ngh�a xã h�i (b� sung, phát tri�n n�m 2011) �ã nêu ph��ng th�c lãnh ��o c�a 

��ng ��i v�i h� th�ng chính tr�, Nhà n��c và ���c c� th� hóa t�i �i�u 41 c�a 

�i�u l� ��ng, �ó là: 

- ��ng lãnh ��o Nhà n��c, M�t tr�n T� qu�c và �oàn th� chính tr� - xã h�i 

b�ng C��ng l�nh chính tr�, chi�n l��c, chính sách, ch� tr��ng; b�ng công tác t� 

t��ng, t� ch�c, cán b� và ki�m tra, giám sát vi�c th�c hi�n. 

- ��ng th�ng nh�t lãnh ��o công  tác cán b� và qu�n lý ��i ng� cán b�, �i 

�ôi v�i phát huy trách nhi�m c�a các t� ch�c và ng��i ��ng ��u các t� ch�c 

trong h� th�ng chính tr� v� công tác cán b�. 

- ��ng gi�i thi�u cán b� �� tiêu chu�n �� �ng c� ho�c b� nhi�m vào c� 

quan nhà n��c, M�t tr�n T� qu�c và �oàn th� chính tr� - xã h�i. 

- T� ch�c ��ng và ��ng viên công tác trong c� quan nhà n��c, M�t tr�n T� 

qu�c và �oàn th� chính tr� - xã h�i ph�i ch�p hành nghiêm ch�nh ngh� quy�t, ch� 
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th� c�a ��ng; t� ch�c ��ng lãnh ��o vi�c c� th� hoá thành các v�n b�n lu�t pháp 

c�a Nhà n��c, ch� tr��ng c�a �oàn th�; lãnh ��o th�c hi�n có hi�u qu�. 

b) Nguyên t�c t�t c� quy�n l�c nhà n��c thu�c v� Nhân dân 

�ây là nguyên t�c hi�n ��nh, th� hi�n rõ b�n ch�t dân ch� c�a nhà n��c ta. 

Nguyên t�c này ���c quy ��nh � kho�n 2 �i�u 2 Hi�n pháp 2013 “N��c C�ng 

hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam do Nhân dân làm ch�; t�t c� quy�n l�c nhà n��c 

thu�c v� Nhân dân mà n�n t�ng là liên minh gi�a giai c�p công nhân v�i giai 

c�p nông dân và ��i ng� trí th�c”. Nguyên t�c t�t c� quy�n l�c nhà  n��c thu�c 

v� Nhân dân ���c th�c hi�n b�i s� k�t h�p hài hòa gi�a dân ch� tr�c ti�p và dân 

ch� ��i di�n. Tùy vào t�ng l�nh v�c, ph�m vi ho�t ��ng, nhân dân có th� t� 

mình th�c hi�n quy�n l�c nhà n��c ho�c �y quy�n cho các c� quan nhà n��c 

thay m�t mình �� th�c hi�n quy�n l�c nhà n��c. 

�i�u 6, Hi�n pháp 2013 ghi nh�n: “Nhân dân th�c hi�n quy�n l�c nhà n��c 

b�ng dân ch� tr�c ti�p, b�ng dân ch� ��i di�n thông qua Qu�c h�i, H�i ��ng 

nhân dân và thông qua các c� quan khác c�a Nhà n��c”. Các c� quan quy�n l�c 

nhà n��c là c� quan ��i di�n cho ý chí và nguy�n v�ng c�a nhân dân, các c� 

quan này do nhân dân b�u và ch�u trách nhi�m tr��c nhân dân. 

�i�u 28, Hi�n pháp n�m 2013 quy ��nh: “Công dân có quy�n tham gia 

qu�n lý nhà n��c và xã h�i”. Nhân dân lao ��ng tham gia vào t� ch�c và ho�t 

��ng c�a b� máy nhà n��c b�ng nhi�u hình th�c phong phú nh�: b�u c�, �ng c� 

vào các c� quan quy�n l�c nhà n��c, tham gia th�o lu�n, �óng góp ý ki�n vào 

d� án lu�t, giám sát ho�t ��ng c�a các c� quan nhà n��c và nhân viên c� quan 

nhà n��c, tham gia ho�t ��ng xét x� c�a tòa án... 

c) Nguyên t�c quy�n l�c nhà n��c là th�ng nh�t, có s� phân công, ph�i 

h�p, ki�m soát gi�a các c� quan nhà n��c trong vi�c th�c hi�n các quy�n l�p 

pháp, hành pháp, t� pháp 

Nguyên t�c này ���c quy ��nh � kho�n 3, �i�u 2, Hi�n pháp 2013: “Quy�n 

l�c nhà n��c là th�ng nh�t, có s� phân công, ph�i h�p, ki�m soát gi�a các c� 

quan nhà n��c trong vi�c th�c hi�n các quy�n l�p pháp, hành pháp, t� pháp”. 
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Th�ng nh�t quy�n l�c nhà n��c ���c hi�u là toàn b� quy�n l�c nhà n��c 

thu�c v� Nhân dân, t�p trung th�ng nh�t � Nhân dân. Quy�n l�c nhà n��c dù là 

quy�n l�p pháp, hành pháp hay t� pháp ��u có chung m�t ngu�n g�c th�ng nh�t 

là Nhân dân, ��u do Nhân dân �y quy�n, giao quy�n. Do v�y, nói quy�n l�c nhà 

n��c là th�ng nh�t tr��c tiên là s� th�ng nh�t � m�c tiêu chính tr�, n�i dung 

chính tr� c�a Nhà n��c. 

Quy�n l�c nhà n��c là th�ng nh�t nh�ng có s� phân công �� phân ��nh 

nhi�m v� và quy�n h�n c�a các c� quan trong b� máy nhà n��c, �� Nhà n��c 

ho�t ��ng có hi�u l�c và hi�u qu�, quy�n l�c nhà n��c ngày càng th�c s� là 

quy�n l�c c�a Nhân dân. Hi�n pháp 2013 quy ��nh rõ Qu�c h�i th�c hi�n quy�n 

l�p hi�n, quy�n l�p pháp (�i�u 69), Chính ph� th�c hi�n quy�n hành pháp (�i�u 

94), Tòa án nhân dân th�c hi�n quy�n t� pháp (�i�u 102). M�c dù có s� phân 

��nh ba quy�n nh�ng c� ba quy�n l�p pháp, hành pháp và t� pháp không hoàn 

toàn tách bi�t nhau, mà ràng bu�c, ki�m soát l�n nhau. C� ba quy�n ��u ph�i 

ph�i h�p v�i nhau, ph�i ho�t ��ng m�t cách nh�p nhàng trên c� s� làm �úng, 

làm �� nhi�m v� và quy�n h�n mà Nhân dân giao thông qua quy ��nh c�a Hi�n 

pháp và pháp lu�t. 

d) Nguyên t�c t�p trung dân ch� 

 Nguyên t�c này ���c quy ��nh � kho�n 1, �i�u 8, Hi�n pháp 2013: “Nhà 

n��c ���c t� ch�c và ho�t ��ng theo Hi�n pháp và pháp lu�t, qu�n lý xã h�i 

b�ng Hi�n pháp và pháp lu�t, th�c hi�n nguyên t�c t�p trung dân ch�”. 

V�i nguyên t�c này, toàn b� b� máy nhà n��c ��u ���c t� ch�c và ho�t 

��ng trong s� ph�i k�t h�p hài hòa gi�a các y�u t� t�p trung và dân ch�. Yêu 

c�u c� b�n c�a nguyên t�c t�p trung dân ch� trong t� ch�c, ho�t ��ng c�a b� 

máy nhà n��c là b�o ��m s� ch� ��o t�p trung, th�ng nh�t c�a c� quan nhà n��c 

c�p trên v�i vi�c m� r�ng dân ch� r�ng rãi �� phát huy tính ch� ��ng, sáng t�o 

c�a c�p d��i nh�m ��t hi�u qu� cao trong qu�n lý nhà n��c. S� k�t h�p gi�a t�p 

trung và dân ch� trong t� ch�c và ho�t ��ng c�a b� máy nhà n��c ph� thu�c 

vào tính ch�t c�a các c� quan, ph� thu�c vào trình �� qu�n lý, vào �i�u ki�n c� 

th� v� t� ch�c và ho�t ��ng c�a các c� quan nhà n��c. 
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e) Nguyên t�c bình ��ng, �oàn k�t dân t�c 

T�i �i�u 5, Hi�n pháp 2013 quy ��nh: “N��c c�ng hòa xã h�i ch� ngh�a 

Vi�t Nam là qu�c gia th�ng nh�t c�a các dân t�c cùng sinh s�ng trên ��t n��c 

Vi�t Nam; các dân t�c bình ��ng, �oàn k�t, tôn tr�ng và giúp nhau cùng phát 

tri�n; nghiêm c�m m�i hành vi k� th�, chia r� dân t�c; ngôn ng� qu�c gia là 

ti�ng Vi�t. Các dân t�c có quy�n dùng ti�ng nói, ch� vi�t, gi� gìn b�n s�c dân 

t�c, phát huy phong t�c, t�p quán, truy�n th�ng và v�n hóa t�t ��p c�a mình; 

Nhà n��c th�c hi�n chính sách phát tri�n toàn di�n và t�o �i�u ki�n �� các dân 

t�c thi�u s� phát huy n�i l�c, cùng phát tri�n v�i ��t n��c”.  

Nguyên t�c này ���c bi�u hi�n Nhà n��c c�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t 

Nam ph�i là nhà n��c th�ng nh�t c�a các dân t�c cùng sinh s�ng trên lãnh th� 

Vi�t Nam. Các dân t�c ��u có quy�n có ��i bi�u c�a mình trong các c� quan 

quy�n l�c nhà n��c, có các c� quan chuyên trách v� v�n �� dân t�c trong b� 

máy nhà n��c. 

g) Nguyên t�c qu�n lý xã h�i b�ng Hi�n pháp và pháp lu�t  

Nguyên t�c này yêu c�u vi�c t� ch�c và ho�t ��ng c�a các c� quan nhà 

n��c, nhân viên nhà n��c ��u ph�i nghiêm ch�nh và tri�t �� tôn tr�ng pháp lu�t, 

t�ng c��ng ki�m tra giám sát và x� lý nghiêm m�i hành vi vi ph�m pháp lu�t.  

�i�u 8, Hi�n pháp 2013 �ã quy ��nh c� th�: “Nhà n��c ���c t� ch�c và 

ho�t ��ng theo Hi�n pháp và pháp lu�t, qu�n lý xã h�i b�ng Hi�n pháp và pháp 

lu�t”.  

3. B� máy Nhà n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam 

B� máy nhà n��c là h� th�ng các c� quan nhà n��c ���c t� ch�c và ho�t 

��ng trên c� s� nh�ng nguyên t�c chung, th�ng nh�t, nh�m th�c hi�n nh�ng 

ch�c n�ng, nhi�m v� c�a nhà n��c. B� máy nhà n��c ta hi�n nay bao g�m 

nh�ng c� quan sau �ây: 

a) Qu�c h�i 

�i�u 69, Hi�n pháp 2013 xác ��nh v� trí, tính ch�t c�a Qu�c h�i trong b� 

máy nhà n��c là c� quan ��i bi�u cao nh�t c�a Nhân dân, c� quan quy�n l�c 

nhà n��c cao nh�t c�a n��c Vi�t Nam. 
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V�i v� trí và tính ch�t nh� v�y, Qu�c h�i có các ch�c n�ng c� b�n sau: (i) 

Th�c hi�n quy�n l�p hi�n, quy�n l�p pháp; (ii) Quy�t ��nh các v�n �� c� b�n, 

quan tr�ng c�a ��t n��c; (iii) Giám sát t�i cao ��i v�i ho�t ��ng c�a Nhà n��c. 

Các ch�c n�ng nói trên c�a Qu�c h�i ���c c� th� hóa thành các nhi�m v� và 

quy�n h�n c�a Qu�c h�i. Nhi�m v� và quy�n h�n c�a Qu�c h�i ���c quy ��nh 

t�i �i�u 70 Hi�n pháp n�m 2013. 

C� c�u t� ch�c c�a Qu�c h�i g�m: �y ban Th��ng v� Qu�c h�i, H�i ��ng 

dân t�c, Các �y ban c�a Qu�c h�i, �oàn ��i bi�u Qu�c h�i và ��i bi�u Qu�c h�i. 

- �y ban Th��ng v� Qu�c h�i do Qu�c h�i thành l�p, là c� quan th��ng 

tr�c c�a Qu�c h�i. �y ban Th��ng v� Qu�c h�i g�m có: Ch� t�ch Qu�c h�i, các 

Phó ch� t�ch Qu�c h�i và các �y viên. 

- H�i ��ng dân t�c là c� quan c�a Qu�c h�i, có trách nhi�m nghiên c�u và 

ki�n ngh� v�i Qu�c h�i v� công tác dân t�c; th�c hi�n quy�n giám sát vi�c thi 

hành chính sách dân t�c, ch��ng trình, k� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i mi�n 

núi và vùng ��ng bào dân t�c thi�u s�. H�i ��ng dân t�c g�m có Ch� t�ch, các 

Phó ch� t�ch và các �y viên. 

- Các �y ban c�a Qu�c h�i là c� quan do Qu�c h�i thành l�p ra �� giúp 

Qu�c h�i th�c hi�n các nhi�m v�, quy�n h�n c�a mình. �y ban c�a Qu�c h�i 

g�m Ch� nhi�m, các Phó Ch� nhi�m và các �y viên. 

b) Ch� t�ch n��c 

Theo quy ��nh c�a �i�u 86, Hi�n pháp 2013, Ch� t�ch n��c là ng��i ��ng 

��u Nhà n��c, thay m�t n��c c�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam v� m�t ��i 

n�i và ��i ngo�i. 

Ch� t�ch n��c do Qu�c h�i b�u ra trong s� các ��i bi�u Qu�c h�i, có nhi�m 

k� theo nhi�m k� c�a Qu�c h�i. Ch� t�ch n��c ph�i ch�u trách nhi�m và báo cáo 

công tác tr��c Qu�c h�i. 

Nhi�m v�, quy�n h�n c�a Ch� t�ch n��c ���c quy ��nh t�i �i�u 88 Hi�n 

pháp 2013, bao g�m hai nhóm nhi�m v�, quy�n h�n sau: 

- Nhóm nhi�m v�, quy�n h�n liên quan ��n ch�c n�ng ��i di�n, thay m�t 

nhà n��c v� ��i n�i và ��i ngo�i nh�: c�, tri�u h�i ��i s� ��c m�nh toàn quy�n 
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c�a Vi�t Nam, ti�p nh�n ��i s� ��c m�nh toàn quy�n c�a n��c ngoài; ti�n hành 

�àm phán, ký k�t �i�u ��c qu�c t� nhân danh Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� 

ngh�a Vi�t Nam v�i ng��i ��ng ��u Nhà n��c khác; trình Qu�c h�i phê chu�n 

�i�u ��c qu�c t� �ã tr�c ti�p ký; quy�t ��nh phê chu�n ho�c gia nh�p �i�u ��c 

qu�c t� tr� tr��ng h�p c�n Qu�c h�i phê chu�n; c�n c� vào ngh� quy�t c�a �y 

ban th��ng v� Qu�c h�i b� nhi�m, mi�n nhi�m, quy�t ��nh c�, tri�u h�i ��i s� 

��c m�nh toàn quy�n c�a C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, phong hàm c�p 

��i s�; quy�t ��nh cho thôi, nh�p qu�c t�ch Vi�t Nam; th�ng l�nh các l�c l��ng 

v� trang nhân dân và gi� ch�c v� Ch� t�ch H�i ��ng qu�c phòng và an ninh ... 

- Nhóm nhi�m v�, quy�n h�n liên quan ��n các l�nh v�c l�p pháp, hành 

pháp, t� pháp nh�: Công b� Hi�n pháp, lu�t, pháp l�nh; �� ngh� Qu�c h�i b�u, 

mi�n nhi�m, bãi nhi�m Phó Ch� t�ch n��c, Th� t��ng Chính ph�; c�n c� vào 

ngh� quy�t c�a Qu�c h�i, b� nhi�m, mi�n nhi�m, cách ch�c Phó Th� t��ng 

Chính ph�, B� tr��ng và thành viên khác c�a Chính ph�; �� ngh� Qu�c h�i b�u, 

mi�n nhi�m, bãi nhi�m Chánh án Tòa án nhân dân t�i cao, Vi�n tr��ng Vi�n 

ki�m sát nhân dân t�i cao ... 

c) Chính ph� 

�i�u 94, Hi�n pháp 2013, xác ��nh v� trí, ch�c n�ng c�a Chính ph� là c� 

quan hành chính nhà n��c cao nh�t c�a n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t 

Nam, th�c hi�n quy�n hành pháp, là c� quan ch�p hành c�a Qu�c h�i. 

Nhi�m v� và quy�n h�n c�a Chính ph� ���c quy ��nh t�i �i�u 96 Hi�n 

pháp 2013. �ó là nh�ng quy ��nh c� th� hóa ch�c n�ng c�a Chính ph� là th�ng 

nh�t qu�n lý vi�c th�c hi�n các nhi�m v� chính tr�, kinh t�, v�n hóa, xã h�i, qu�c 

phòng, an ninh và ��i ngo�i c�a ��t n��c; b�o ��m hi�u l�c c�a b� máy Nhà 

n��c t� trung ��ng ��n c� s�; b�o ��m vi�c tôn tr�ng và ch�p hành Hi�n pháp 

và phát lu�t; phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân trong s� nghi�p xây d�ng và 

b�o v� T� qu�c, b�o ��m �n ��nh và nâng cao ��i s�ng v�t ch�t và v�n hóa c�a 

nhân dân. 

Chính ph� g�m: Th� t��ng Chính ph�, các Phó Th� t��ng, các B� tr��ng 

và Th� tr��ng c� ngang b�. 
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Th� t��ng Chính ph� do Qu�c h�i b�u trong s� các ��i bi�u Qu�c h�i, theo 

s� �� c� c�a Ch� t�ch n��c. Th� t��ng Chính ph� là ng��i lãnh ��o công  tác 

c�a Chính ph�; lãnh ��o và ch�u trách nhi�m v� ho�t ��ng c�a h� th�ng hành 

chính nhà n��c t� trung ��ng ��n ��a ph��ng, b�o ��m tính th�ng nh�t và thông 

su�t c�a n�n hành chính qu�c gia. 

Phó Th� t��ng Chính ph� giúp Th� t��ng Chính ph� làm nhi�m v� theo s� 

phân công c�a Th� t��ng Chính ph� và ch�u trách nhi�m tr��c Th� t��ng Chính 

ph� v� nhi�m v� ���c phân công. Khi Th� t��ng Chính ph� v�ng m�t, m�t Phó 

Th� t��ng Chính ph� ���c Th� t��ng Chính ph� �y nhi�m thay m�t Th� t��ng 

Chính ph� lãnh ��o công tác c�a Chính ph�. 

B� tr��ng, Th� tr��ng c� quan ngang b� ch�u trách nhi�m cá nhân tr��c 

Th� t��ng Chính ph�, Chính ph� và Qu�c h�i v� ngành, l�nh v�c ���c phân 

công ph� trách, cùng các thành viên khác c�a Chính ph� ch�u trách nhi�m t�p 

th� v� ho�t ��ng c�a Chính ph�. 

d) Tòa án nhân dân  

�i�u 102, Hi�n pháp 2013 quy ��nh: “Tòa án nhân dân là c� quan xét x� 

c�a n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, th�c hi�n quy�n t� pháp”. 

Nh� v�y, trong t� ch�c b� máy nhà n��c ch� có tòa án m�i có th�m quy�n 

xét x�. Xét x� là ch�c n�ng c� b�n c�a Tòa án nhân dân. Nhi�m v� c�a Tòa án 

nhân dân là b�o v� công lý, b�o v� quy�n con ng��i, quy�n công dân, b�o v� 

ch� �� xã h�i ch� ngh�a, b�o v� l�i ích c�a Nhà n��c, quy�n và l�i ích h�p pháp 

c�a t� ch�c, cá nhân. Tòa án nhân dân g�m Tòa án nhân dân t�i cao và các Tòa 

án  khác do lu�t ��nh. 

e) Vi�n ki�m sát nhân dân 

�i�u 107, Hi�n pháp 2013 quy ��nh: “Vi�n ki�m sát nhân dân th�c hành 

quy�n công t�, ki�m sát ho�t ��ng t� pháp”. 

Th�c hành quy�n công t� là ho�t ��ng c�a Vi�n ki�m sát nhân dân trong t� 

t�ng hình s� �� th�c hi�n vi�c bu�c t�i c�a Nhà n��c ��i v�i ng��i ph�m t�i. 

Ki�m sát ho�t ��ng t� pháp là ho�t ��ng c�a Vi�n ki�m sát nhân dân �� 

ki�m sát tính h�p pháp c�a các hành vi, quy�t ��nh c�a c� quan, t� ch�c, cá  
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nhân trong ho�t ��ng t� pháp, ���c th�c hi�n ngay t� khi ti�p nh�n và gi�i 

quy�t t� giác, tin báo v� t�i ph�m, ki�n ngh� kh�i t� và trong su�t quá trình gi�i 

quy�t v� án hình s�; trong vi�c gi�i quy�t v� án hành chính, v� vi�c dân s�, hôn 

nhân và gia �ình, kinh doanh, th��ng m�i, lao ��ng; vi�c thi hành án, vi�c gi�i 

quy�t khi�u n�i, t� cáo trong ho�t ��ng t� pháp; các ho�t ��ng t� pháp khác theo 

quy ��nh c�a pháp lu�t.. 

Vi�n ki�m sát nhân dân th�c hi�n hai ch�c n�ng trên �� ��m b�o nhi�m v� 

b�o v� pháp lu�t, b�o v� quy�n con ng��i, quy�n công dân, b�o v� ch� �� xã h�i 

ch� ngh�a, b�o v� l�i ích c�a Nhà n��c, quy�n và l�i ích h�p pháp c�a t� ch�c, 

cá nhân, góp ph�n b�o ��m pháp lu�t ���c ch�p hành nghiêm ch�nh và th�ng 

nh�t. 

Vi�n ki�m sát nhân dân g�m Vi�n ki�m sát nhân dân  t�i cao và các Vi�n 

ki�m sát khác do lu�t ��nh. 

g) Chính quy�n ��a ph��ng 

Chính quy�n ��a ph��ng ���c t� ch�c � các ��n v� hành chính c�a n��c 

C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam. C�p chính quy�n ��a ph��ng g�m có H�i 

��ng nhân dân và �y ban nhân dân ���c t� ch�c phù h�p v�i ��c �i�m nông 

thôn, �ô th�, h�i ��o, ��n v� hành chính - kinh t� ��c bi�t do lu�t ��nh. 

- H�i ��ng nhân dân 

V� trí, tính ch�t và ch�c n�ng c�a H�i ��ng nhân dân ���c quy ��nh t�i 

�i�u 113, Hi�n pháp 2013: “H�i ��ng nhân dân là c� quan quy�n l�c nhà n��c 

� ��a ph��ng, ��i di�n cho ý chí, nguy�n v�ng và quy�n làm ch� c�a Nhân dân, 

do Nhân dân ��a ph��ng b�u ra, ch�u trách nhi�m tr��c Nhân dân ��a ph��ng và 

c� quan nhà n��c c�p trên. H�i ��ng nhân dân quy�t ��nh các v�n �� c�a ��a 

ph��ng do lu�t ��nh; giám sát vi�c tuân theo Hi�n pháp và pháp lu�t � ��a 

ph��ng và vi�c th�c hi�n ngh� quy�t c�a H�i ��ng nhân dân”. 

H�i ��ng nhân dân có các ch�c n�ng ch� y�u sau �ây: 

+ Quy�t ��nh nh�ng v�n �� quan tr�ng � ��a ph��ng nh� ch� tr��ng, bi�n 

pháp �� phát huy ti�m n�ng ��a ph��ng, xây d�ng và phát tri�n ��a ph��ng v� 
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kinh t�, xã h�i, c�ng c� qu�c phòng, an ninh, c�i thi�n ��i s�ng v�t ch�t tinh 

th�n c�a nhân dân ��a ph��ng, làm tròn ngh�a v� c�a ��a ph��ng v�i c� n��c. 

+ Th�c hi�n quy�n giám sát vi�c tuân theo Hi�n pháp và pháp lu�t � ��a 

ph��ng và vi�c th�c hi�n các ngh� quy�t c�a H�i ��ng nhân dân. 

H�i ��ng nhân dân g�m có Th��ng tr�c H�i ��ng nhân dân, các ban c�a 

H�i ��ng nhân dân, t� ��i bi�u H�i ��ng nhân dân (��i v�i c�p t�nh và c�p 

huy�n), ��i bi�u H�i ��ng nhân dân.  

Th��ng tr�c H�i ��ng nhân dân là c� quan th��ng tr�c c�a H�i ��ng nhân 

dân, th�c hi�n nh�ng nhi�m v�, quy�n h�n theo quy ��nh c�a pháp lu�t; ch�u 

trách nhi�m và báo cáo công tác tr��c H�i ��ng nhân dân. 

Ban c�a H�i ��ng nhân dân là c� quan c�a H�i ��ng nhân dân, có nhi�m 

v� th�m tra d� th�o ngh� quy�t, báo cáo, �� án tr��c khi trình H�i ��ng nhân 

dân, giám sát, ki�n ngh� v� nh�ng v�n �� thu�c l�nh v�c Ban ph� trách; ch�u 

trách nhi�m và báo cáo công tác tr��c H�i ��ng nhân dân. 

- �y ban nhân dân  

�y ban nhân dân do H�i ��ng nhân dân cùng c�p b�u là c� quan ch�p hành 

c�a H�i ��ng nhân dân, c� quan hành chính nhà n��c � ��a ph��ng, ch�u trách 

nhi�m tr��c H�i ��ng nhân dân và c� quan hành chính nhà n��c c�p trên. �y 

ban nhân dân t� ch�c vi�c thi hành Hi�n pháp và pháp lu�t � ��a ph��ng; t� 

ch�c th�c hi�n ngh� quy�t c�a H�i ��ng nhân dân và th�c hi�n các nhi�m v� do 

c� quan nhà n��c c�p trên giao. 

�y ban nhân dân là c� quan hành chính nhà n��c � ��a ph��ng, th�c hi�n 

ch�c n�ng qu�n lý hành chính nhà n��c. Qu�n lý hành chính nhà n��c là ho�t 

��ng ch� y�u, quan tr�ng c�a �y ban nhân dân, mang tính toàn di�n trên t�t c� 

các l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i và ��i v�i m�i ��i t��ng trên ��a bàn ��a 

ph��ng. �y ban nhân dân c�p d��i ch�u s� ch� ��o c�a �y ban nhân dân c�p 

trên tr�c ti�p và ch�u s� qu�n lý th�ng nh�t c�a Chính ph�. 

�y ban nhân dân g�m Ch� t�ch, Phó Ch� t�ch và các �y viên, s� l��ng c� 

th� Phó Ch� t�ch �y ban nhân dân các c�p do Chính ph� quy ��nh. 
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C� quan chuyên môn thu�c �y ban nhân dân ���c t� ch�c � c�p t�nh, c�p 

huy�n, là c� quan tham m�u, giúp �y ban nhân dân th�c hi�n ch�c n�ng Qu�n 

lý nhà n��c v� ngành, l�nh v�c � ��a ph��ng và th�c hi�n các nhi�m v�, quy�n 

h�n theo s� phân c�p, �y quy�n c�a c� quan nhà n��c c�p trên. 

C� quan chuyên môn thu�c �y ban nhân dân ch�u s� ch� ��o, qu�n lý v� t� 

ch�c, biên ch� và công tác c�a �y ban nhân dân, ��ng th�i ch�u s� ch� ��o, 

ki�m tra v� nghi�p v� c�a c� quan Qu�n lý nhà n��c v� ngành, l�nh v�c c�p 

trên. 

h) H�i ��ng b�u c� qu�c gia 

�i�u 117 Hi�n pháp 2013 quy ��nh: “H�i ��ng b�u c� qu�c gia là c� quan 

do Qu�c h�i thành l�p, có nhi�m v� t� ch�c b�u c� ��i bi�u Qu�c h�i; ch� ��o 

và h��ng d�n công tác b�u c� ��i bi�u H�i ��ng nhân dân các c�p”. 

H�i ��ng b�u c� qu�c gia do Qu�c h�i thành l�p, có t� m��i l�m ��n hai 

m��i m�t thành viên g�m Ch� t�ch, các Phó Ch� t�ch và các �y viên là ��i 

di�n �y ban th��ng v� Qu�c h�i, Chính ph�, �y ban trung ��ng M�t tr�n T� 

qu�c Vi�t Nam và m�t s� c� quan, t� ch�c h�u quan. Ch� t�ch H�i ��ng b�u c� 

qu�c gia do Qu�c h�i b�u, mi�n nhi�m theo �� ngh� c�a �y ban th��ng v� Qu�c 

h�i. Các Phó Ch� t�ch và các �y viên H�i ��ng b�u c� qu�c gia do Qu�c h�i 

phê chu�n theo �� ngh� c�a Ch� t�ch H�i ��ng b�u c� qu�c gia. H�i ��ng b�u c� 

qu�c gia thành l�p các ti�u ban �� giúp H�i ��ng b�u c� qu�c gia th�c hi�n 

nhi�m v�, quy�n h�n trong t�ng l�nh v�c. 

 H�i ��ng b�u c� qu�c gia ho�t ��ng theo ch� �� t�p th�, quy�t ��nh theo 

�a s�. Các cu�c h�p ���c ti�n hành khi có ít nh�t hai ph�n ba t�ng s� thành viên 

c�a H�i ��ng b�u c� qu�c gia tham d�; các quy�t ��nh ���c thông qua khi có 

quá n�a t�ng s� thành viên bi�u quy�t tán thành. 

H�i ��ng b�u c� qu�c gia ch�u trách nhi�m tr��c Qu�c h�i và báo cáo v� 

ho�t ��ng c�a mình tr��c Qu�c h�i, �y ban th��ng v� Qu�c h�i. 

 Nhi�m v�, quy�n h�n c�a H�i ��ng b�u c� qu�c gia: (i) T� ch�c b�u c� 

��i bi�u Qu�c h�i; (ii) Ch� ��o, h��ng d�n công tác b�u c� ��i bi�u H�i ��ng 

nhân dân các c�p; (iii) Ch� ��o công tác thông tin, tuyên truy�n và v�n ��ng b�u 
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c�; (iv) Ch� ��o công tác b�o v� an ninh, tr�t t�, an toàn xã h�i trong cu�c b�u 

c�; (v) Ki�m tra, �ôn ��c vi�c thi hành pháp lu�t v� b�u c�; (vi) Quy ��nh m�u 

h� s� �ng c�, m�u th� c� tri, m�u phi�u b�u c�, n�i quy phòng b� phi�u, các 

m�u v�n b�n khác s� d�ng trong công tác b�u c�. 

i) Ki�m toán nhà n��c 

 Ki�m toán nhà n��c là c� quan do Qu�c h�i thành l�p, ho�t ��ng ��c l�p 

và ch� tuân theo pháp lu�t, th�c hi�n ki�m toán vi�c qu�n lý, s� d�ng tài chính, 

tài s�n công. 

 T�ng Ki�m toán nhà n��c là ng��i ��ng ��u Ki�m toán nhà n��c, ch�u 

trách nhi�m tr��c Qu�c h�i và �y ban Th��ng v� Qu�c h�i v� t� ch�c và ho�t 

��ng c�a Ki�m toán nhà n��c. 

  T�ng Ki�m toán nhà n��c do Qu�c h�i b�u, mi�n nhi�m và bãi nhi�m 

theo �� ngh� c�a �y ban Th��ng v� Qu�c h�i. 

Nhi�m k� c�a T�ng Ki�m toán nhà n��c là 05 n�m theo nhi�m k� c�a 

Qu�c h�i. T�ng Ki�m toán nhà n��c có th� ���c b�u l�i nh�ng không quá hai 

nhi�m k� liên t�c. 

T�ng Ki�m toán nhà n��c ch�u trách nhi�m và báo cáo k�t qu� ki�m toán, 

báo cáo công tác tr��c Qu�c h�i; trong th�i gian Qu�c h�i không h�p, ch�u trách 

nhi�m và báo cáo tr��c �y ban th��ng v� Qu�c h�i. 

Ki�m toán nhà n��c có ch�c n�ng �ánh giá, xác nh�n, k�t lu�n và ki�n ngh� 

��i v�i vi�c qu�n lý, s� d�ng tài chính công, tài s�n công. 

  III. XÂY D�NG NHÀ N��C PHÁP QUY�N XÃ H�I CH� NGH�A 

VI�T NAM 

1. Khái quát v� nhà n��c pháp quy�n 

Nhà n��c pháp quy�n là m�t hình th�c t� ch�c nhà n��c v�i s� phân công 

và ph�i h�p khoa h�c, h�p lý gi�a các quy�n l�p pháp, hành pháp, t� pháp, ��ng 

th�i có c� ch� ki�m soát quy�n l�c. Nhà n��c ���c t� ch�c và ho�t ��ng trên c� 

s� pháp lu�t, qu�n lý xã h�i b�ng pháp lu�t. 

Nhà n��c pháp quy�n không ch� là ph��ng th�c t� ch�c, v�n hành quy�n 

l�c nhà n��c mà còn ch�a ��ng trong �ó các nguyên t�c h�p lý c�a qu�n lý xã 
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h�i ���c �úc k�t qua l�ch s�, vì v�y nh�ng giá tr� c�a nhà n��c pháp quy�n có 

tính nhân lo�i. Tuy nhiên, v�i m�i ch� �� chính tr� có hình th�c bi�u hi�n c�a 

nhà n��c pháp quy�n không gi�ng nhau. Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a 

là nhà n��c pháp quy�n c�a Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; b�o ��m 

quy�n l�c thu�c v� Nhân dân, b�o ��m dân ch� xã h�i ch� ngh�a. 

2. ��c tr�ng c�a Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam 

a) Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam do ��ng C�ng s�n 

Vi�t Nam lãnh ��o 

S� lãnh ��o c�a ��ng C�ng s�n Vi�t nam ��i v�i cách m�ng Vi�t Nam nói 

chung và vi�c xây d�ng và ho�t ��ng c�a Nhà n��c nói riêng là m�t t�t y�u 

khách quan. �i�u �ó ���c kh�ng ��nh qua vai trò lãnh ��o không th� thi�u c�a 

��ng C�ng s�n trong su�t quá trình tuyên truy�n, lãnh ��o, t� ch�c và d�n d�t 

dân t�c ��u tranh giành ��c l�p dân t�c, th�ng nh�t ��t n��c và �i lên ch� ngh�a 

xã h�i. 

b) Nhà n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là nhà n��c pháp quy�n 

xã h�i ch� ngh�a c�a Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 

Nhà n��c pháp quy�n v� b�n ch�t là m�t nhà n��c tôn tr�ng, tuân th� Hi�n 

pháp và pháp lu�t ��ng th�i ph�i b�o ��m quy�n làm ch� c�a nhân dân. Phát 

huy dân ch� trong ho�t ��ng c�a Nhà n��c là m�t �òi h�i t�t y�u c�a Nhà n��c 

pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a. Trong m�i công vi�c c�a ��ng và Nhà n��c, ph�i 

luôn quán tri�t sâu s�c quan �i�m “dân là g�c”; th�t s� tin t��ng, tôn tr�ng và 

phát huy quy�n làm ch� c�a nhân dân, kiên trì th�c hi�n ph��ng châm “dân bi�t, 

dân bàn, dân làm, dân ki�m tra, dân giám sát, dân th� h��ng”3. “Dân th� h��ng” 

chính là s� phát tri�n v� ch� tr��ng, quan �i�m c�a ��ng, có ý ngh�a thi�t th�c, 

quan tr�ng. Nhân dân là trung tâm, là ch� th� c�a công cu�c ��i m�i, xây d�ng 

và b�o v� T� qu�c; m�i ch� tr��ng, chính sách ph�i th�c s� xu�t phát t� cu�c 

s�ng, nguy�n v�ng, quy�n và l�i ích chính �áng c�a nhân dân, l�y h�nh phúc, 

�m no c�a nhân dân làm m�c tiêu ph�n ��u. 

                                                 
3 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, Nxb. Chính tr� qu�c gia - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.172-73. 
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c) Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam ���c t� ch�c và ho�t 

��ng trên c� s� Hi�n pháp và pháp lu�t, b�o v� Hi�n pháp và pháp lu�t 

Trong Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam không m�t c� 

quan nào, m�t thi�t ch� nào ��ng trên Hi�n pháp, ��ng ngoài Hi�n pháp, “Nhà 

n��c ���c t� ch�c và ho�t ��ng theo Hi�n pháp và pháp lu�t, qu�n lý xã h�i 

b�ng Hi�n pháp và pháp lu�t, th�c hi�n nguyên t�c t�p trung dân ch�”4. Hi�n 

pháp và pháp lu�t Vi�t Nam ph�n ánh ���ng l�i, ch� tr��ng c�a ��ng, th� hi�n 

ý chí và nguy�n v�ng c�a nhân dân, vì v�y, �ó là th��c �o giá tr� ph� bi�n trong 

xã h�i và là c� s� �� t� ch�c ��i s�ng Nhà n��c và xã h�i n��c ta . 

 Nhà n��c c�n ban hành h� th�ng pháp lu�t ��ng b�, th�ng nh�t, ph�n ánh 

k�p th�i, ��y ��, chính xác yêu c�u, �òi h�i c�a th�c ti�n khách quan c�ng nh� 

th� hi�n ���c giá tr� nhân v�n cao c�, giá tr� ��o ��c XHCN �� dùng làm công c� 

�i�u ch�nh m�i quan h� xã h�i, làm c�n c� �� xây d�ng tr�t t� xã h�i, �i�m t�a 

pháp lý cho s� phát tri�n b�n v�ng c�a qu�c gia, dân t�c, c�a con ng��i. Các c� 

quan nhà n��c, cán b�, công ch�c, viên ch�c và m�i c� quan, t� ch�c, cá nhân 

trong xã h�i ��u ph�i tôn tr�ng Hi�n pháp, pháp lu�t, thi hành và b�o v� Hi�n 

pháp, pháp lu�t vì m�c tiêu dân giàu, n��c m�nh, dân ch�, công b�ng, v�n minh. 

d) Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam ph�i ph�n ánh ���c 

tính ch�t dân ch� trong m�i quan h� gi�a nhà n��c v�i công dân và xã h�i, b�o 

v� quy�n con ng��i 

M�t nhà n��c ch� ���c coi là nhà n��c pháp quy�n khi nhà n��c �ó b�o 

v�, b�o ��m ���c quy�n con ng��i, quy�n công dân, m� r�ng và gia t�ng các 

giá tr� con ng��i. Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam ch� xây 

d�ng thành công khi phát huy ���c dân ch� xã h�i ch� ngh�a v�i t� cách là m�t 

n�n dân ch� th�c s� c�a Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

e) Trong Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam, quy�n l�c nhà 

n��c là th�ng nh�t, có s� phân công, ph�i h�p, ki�m soát gi�a các c� quan nhà 

n��c trong th�c hi�n các quy�n l�p pháp, hành pháp, t� pháp 

                                                 
4 �i�u 8, Hi�n pháp n�m 2013  
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 S� th�ng nh�t c�a quy�n l�c nhà n��c xu�t phát t� các c� s� nh�: (i) s� 

th�ng nh�t v� m�c �ích c�a quy�n l�c: t�t quy�n l�c nhà n��c thu�c v� nhân 

dân có ngh�a là các c� quan nhà n��c dù làm nhi�m v� l�p pháp, hành pháp hay 

t� pháp ��u là c� quan th�ng nh�t c�a nhân dân, �� ph�c v� và b�o v� cho l�i 

ích c�a nhân dân; (ii) s� th�ng nh�t v� c� s� kinh t� c�a quy�n l�c nhà n��c: 

n�n kinh t� Vi�t Nam là n�n kinh t� th� tr��ng ��nh h��ng xã h�i ch� ngh�a v�i 

nhi�u hình th�c s� h�u, nhi�u thành ph�n kinh t�; kinh t� nhà n��c gi� vai trò 

ch� ��o. (iii) s� th�ng nh�t v� c� s� chính tr� c�a quy�n l�c nhà n��c: N��c 

C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam do Nhân dân làm ch�; t�t c� quy�n l�c nhà 

n��c thu�c v� Nhân dân mà n�n t�ng là liên minh gi�a giai c�p công nhân v�i 

giai c�p nông dân và ��i ng� trí th�c và do ��ng C�ng s�n Vi�t Nam lãnh ��o; 

(iv) S� th�ng nh�t v� dân t�c: N��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là 

qu�c gia th�ng nh�t c�a các dân t�c cùng sinh s�ng trên ��t n��c Vi�t Nam; (v) 

S� th�ng nh�t v� n�n t�ng t� t��ng là ch� ngh�a Mác - Lênin và t� t��ng H� 

Chí Minh… 

Nh� v�y, quy�n l�c nhà n��c th�ng nh�t ph�i th� hi�n s� t�p trung quy�n 

l�c vào Nhân dân, Nhân dân là ch� th� t�i cao c�a quy�n l�c nhà n��c.  

Tuy nhiên, m�i nhánh quy�n l�c ��u có ��c thù riêng  và có nh�ng ��c 

�i�m k� thu�t riêng: ho�t ��ng hành pháp không th� gi�ng v�i ho�t ��ng l�p 

pháp hay t� pháp. Do �ó, �� nâng cao ch�t l��ng ho�t ��ng c�n phân công th�c 

hi�n quy�n l�p pháp, hành pháp và t� pháp cho các c� quan khác nhau, ��ng 

th�i các c� quan này c�n có s� ph�i h�p và ki�m soát l�n nhau trong  th�c thi 

quy�n l�c �� ��t m�c tiêu chung. 

3. S� c�n thi�t ph�i xây d�ng Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a 

Vi�t Nam hi�n nay 

Vi�c “Xây d�ng Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam c�a 

nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” mà H�i ngh� ��i bi�u toàn qu�c gi�a 

nhi�m k� khóa VII (n�m 1994) kh�ng ��nh,  là m�t nhu c�u khách quan. Thông 

qua xây d�ng nhà n��c pháp quy�n, Nhà n��c ta m�i có th� xác ��nh và th� 

hi�n �úng ch�c n�ng và nhi�m v�, v� trí và vai trò c�a mình trong h� th�ng 
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chính tr� nói riêng và trong ��i s�ng chính tr� nói chung. ��n nay, Nhà n��c 

pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam �ã ���c ��nh hình trên nh�ng nét c� b�n 

và tr� thành tr� c�t c�a h� th�ng chính tr� n��c nhà. Xây d�ng Nhà n��c pháp 

quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam c�ng góp ph�n xây d�ng và th�c hi�n n�n dân 

ch� xã h�i ch� ngh�a, xây d�ng và th�c hi�n quy�n làm ch� c�a nhân dân; làm 

cho quy�n l�c nhà n��c và h� th�ng t� ch�c th�c thi quy�n l�c - h� th�ng chính 

tr� - ���c xác ��nh �úng ��n và có hi�u qu� h�n. Nh�ng k�t qu� này ���c ��i 

h�i XIII c�a ��ng kh�ng ��nh: “Xây d�ng Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� 

ngh�a có nhi�u ti�n b�, t� ch�c b� máy nhà n��c ti�p t�c ���c hoàn thi�n, ho�t 

��ng hi�u l�c và hi�u qu� h�n; b�o ��m th�c hi�n  ��ng b� các quy�n l�p pháp, 

hành pháp và t� pháp”5. 

Tuy nhiên, bên c�nh nhi�u �u �i�m, quá trình “Xây d�ng  Nhà n��c pháp 

quy�n xã h�i ch� ngh�a có m�t ch�a �áp �ng t�t yêu c�u phát tri�n kinh t� - xã 

h�i và qu�n lý nhà n��c trong tình hình m�i”6 nh�:  

Th� nh�t, v�n �� ��i m�i ��ng b�, phù h�p gi�a kinh t� v�i chính tr�, v�n 

hóa, xã h�i, gi�a ��i m�i kinh t� v�i ��i m�i t� ch�c và ho�t ��ng c�a b� máy 

nhà n��c có m�t s� m�t còn ch�a ��ng b�, k�p th�i.  

Th� hai, c� ch� ki�m soát quy�n l�c ch�a hoàn thi�n; vai trò giám sát c�a 

nhân dân ch�a ���c phát huy m�nh m�. 

Th� ba, h� th�ng pháp lu�t còn m�t s� quy ��nh ch�a th�ng nh�t, ch�a �áp 

�ng k�p th�i yêu c�u th�c ti�n. Ch�p hành pháp lu�t nhìn chung ch�a nghiêm; 

k� c��ng phép n��c có n�i, có lúc còn b� xem nh�, x� lý vi ph�m pháp lu�t 

ch�a k�p th�i, ch� tài x� lý ch�a �� s�c r�n �e. C�i cách hành chính, c�i cách t� 

pháp ch�a �áp �ng ��y �� yêu c�u phát tri�n ��t n��c. 

Th� t�, t� ch�c và ho�t ��ng c�a chính quy�n ��a ph��ng m�t s� n�i ch�a 

��i m�i m�nh m�; ch�c n�ng, nhi�m v�, phân c�p, phân quy�n ch�a th�t rõ 

ràng, hi�u l�c, hi�u qu� ho�t ��ng còn h�n ch�. S� l��ng cán b� c�p xã và ��i 

ng� viên ch�c trong các ��n v� s� nghi�p công v�n còn quá l�n; ph�m ch�t, 
                                                 
5 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, Nxb. Chính tr� qu�c gia - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.71. 
6 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII , Nxb. Chính tr� qu�c gia - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.89. 
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n�ng l�c, uy tín còn h�n ch�, thi�u tính chuyên nghi�p, ch�a �áp �ng ���c yêu 

c�u, nhi�m v� trong tình hình m�i7. 

Nh�ng h�n ch�, khuy�t �i�m nói trên ��t ra yêu c�u khách quan ph�i ��i 

m�i, nâng cao ch�t l��ng ho�t ��ng c�a b� máy nhà n��c �� phát huy dân ch� 

xã h�i ch� ngh�a, th�c hi�n t�t quy�n l�c nhà n��c thu�c v� nhân dân, phát tri�n 

kinh t� th� tr��ng t�o c� s� v�t ch�t cho vi�c xây d�ng ch� ngh�a xã h�i và b�o 

v� v�ng ch�c T� qu�c Vi�t Nam xã h�i ch� ngh�a. 

4. Ph��ng h��ng xây d�ng Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a 

Vi�t Nam 

a) Ti�p t�c xây d�ng và hoàn thi�n Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a 

Vi�t Nam c�a Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do ��ng lãnh ��o là 

nhi�m v� tr�ng tâm c�a ��i m�i h� th�ng chính tr� 

��nh h��ng chung là: “Nâng cao n�ng l�c, hi�u l�c, hi�u qu� ho�t ��ng 

c�a Nhà n��c. Xác ��nh rõ h�n vai trò, v� trí, ch�c n�ng, nhi�m v� và quy�n h�n 

c�a các c� quan nhà n��c trong vi�c th�c hi�n các quy�n l�p pháp, hành pháp, 

t� pháp trên c� s� các nguyên t�c pháp quy�n, b�o ��m quy�n l�c nhà n��c là 

th�ng nh�t, có s� phân công rành m�ch, ph�i h�p ch�t ch� và t�ng c��ng ki�m 

soát quy�n l�c nhà n��c. Xây d�ng h� th�ng pháp lu�t ��y ��, k�p th�i, ��ng 

b�, th�ng nh�t, kh� thi, công khai, minh b�ch, �n ��nh, l�y quy�n và l�i ích h�p 

pháp, chính �áng c�a ng��i dân, doanh nghi�p làm tr�ng tâm thúc ��y ��i m�i 

sáng t�o, b�o ��m yêu c�u phát tri�n nhanh, b�n v�ng”8. Theo ��nh h��ng �ó, 

��i h�i XIII c�a ��ng �ã ch� ra trong th�i gian t�i ph�i: “Ti�p t�c xây d�ng Nhà 

n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a ki�n t�o phát tri�n, liêm chính, hành ��ng; 

��y m�nh phòng, ch�ng tham nh�ng, th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí, t�o 

��t phá trong c�i cách hành chính”9 là nhi�m v� tr�ng tâm c�a ��i m�i h� th�ng 

chính tr� trong nh�ng n�m t�i. Có th� nói l�n ��u tiên thu�t ng�: “Nhà n��c 

pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a ki�n t�o phát tri�n, liêm chính, hành ��ng” chính 
                                                 
7 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, Nxb. Chính tr� qu�c gia - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.77-78.. 
8 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, Nxb. Chính tr� qu�c gia - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.174-175. 
9 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, Nxb. Chính tr� qu�c gia - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.284. 
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th�c ���c s� d�ng trong V�n ki�n ��i h�i XIII c�a ��ng ta. �ây là s� ti�p t�c 

phát tri�n và làm sâu s�c h�n b�n ch�t và ��nh h��ng xây d�ng Nhà n��c pháp 

quy�n xã h�i ch� ngh�a � n��c ta trong �i�u ki�n m�i. Theo �ó, tr��c h�t, Nhà 

n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a ph�i nâng cao n�ng l�c ki�n t�o phát tri�n t�c 

là n�ng l�c không ch� n�m b�t và x� lý k�p th�i m�t xã h�i tràn ng�p thông tin 

v�i s� liên k�t trên bình di�n xã h�i r�t nhanh chóng và mau l�, mà còn ph�i có 

kh� n�ng phân tích thông tin, t� �ó bi�t cách sáng t�o và áp d�ng các tri th�c 

m�i �� qu�n tr� qu�c gia. 

b) Hoàn thi�n th� ch�, ch�c n�ng, nhi�m v�, ph��ng th�c và c� ch� v�n 

hành, nâng cao hi�u l�c, hi�u qu� c�a Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a 

Ti�p t�c hoàn thi�n ch�c n�ng, nhi�m v�, quy�n h�n, t� ch�c c�a Nhà n��c 

theo quy ��nh c�a Hi�n pháp n�m 2013, �áp �ng các �òi h�i c�a Nhà n��c pháp 

quy�n xã h�i ch� ngh�a trong �i�u ki�n phát tri�n kinh t� th� tr��ng ��nh h��ng 

xã h�i ch� ngh�a và h�i nh�p qu�c t�. Nhà n��c ���c t� ch�c và ho�t ��ng theo 

Hi�n pháp và pháp lu�t, qu�n lý xã h�i b�ng Hi�n pháp và pháp lu�t, th�c hi�n 

nguyên t�c t�p trung dân ch�. Phân ��nh rõ h�n vai trò và hoàn thi�n c� ch� gi�i 

quy�t t�t m�i quan h� gi�a Nhà n��c và th� tr��ng. 

��y m�nh vi�c hoàn thi�n pháp lu�t g�n v�i t� ch�c thi hành pháp lu�t 

nh�m nâng cao hi�u l�c, hi�u qu� c�a Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a. 

B�o ��m pháp lu�t v�a là công c� �� Nhà n��c qu�n lý xã h�i, v�a là công c� 

�� nhân dân làm ch�, ki�m tra, giám sát quy�n l�c nhà n��c. 

Xác ��nh rõ h�n vai trò, v� trí, ch�c n�ng, nhi�m v� và quy�n h�n c�a các 

c� quan nhà n��c trong vi�c th�c hi�n các quy�n l�p pháp, hành pháp và t� 

pháp trên c� s� nguyên t�c pháp quy�n, b�o ��m quy�n l�c nhà n��c là th�ng 

nh�t, có s� phân công rành m�ch, ph�i h�p ch�t ch� và t�ng c��ng ki�m soát 

quy�n l�c nhà n��c. ��ng th�i, quy ��nh rõ h�n c� ch� ph�i h�p trong vi�c th�c 

hi�n và ki�m soát các quy�n � các c�p chính quy�n. Ti�p t�c phân ��nh rõ th�m 

quy�n và trách nhi�m gi�a các c� quan nhà n��c � Trung ��ng và ��a ph��ng 

và c�a m�i c�p chính quy�n ��a ph��ng. �ây v�a là nhi�m v� quan tr�ng nh�t 

v�a là gi�i pháp hoàn thi�n Nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam. 
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B�i l�, Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam không th�c hi�n tam 

quy�n phân l�p mà th�c hi�n nguyên t�c phân công rành m�ch, ph�i h�p ch�t 

ch� và t�ng c��ng ki�m soát quy�n l�c nhà n��c. 

c) Hoàn thi�n t� ch�c và nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu� ho�t ��ng c�a b� 

máy nhà n��c. 

��i v�i vi�c xây d�ng, hoàn thi�n t� ch�c và ho�t ��ng c�a Qu�c h�i, c�n 

ph�i: “Ti�p t�c ��i m�i t� ch�c và ho�t ��ng c�a Qu�c h�i, b�o ��m Qu�c h�i 

th�c s� là c� quan ��i bi�u cao nh�t c�a nhân dân, c� quan quy�n l�c nhà n��c 

cao nh�t”10 theo h��ng: t�ng tính chuyên nghi�p, nâng cao ch�t l��ng và hi�u 

qu� ho�t ��ng, phát huy dân ch�, pháp quy�n trong t� ch�c và ho�t ��ng, trong 

th�c hi�n ch�c n�ng l�p pháp, quy�t ��nh nh�ng v�n �� quan tr�ng c�a ��t n��c 

và giám sát t�i cao; b�o ��m Qu�c h�i th�c s� là c� quan ��i bi�u cao nh�t c�a 

nhân dân, c� quan quy�n l�c nhà n��c cao nh�t. Tr��c h�t, ho�t ��ng c� b�n 

c�a Qu�c h�i là ho�t ��ng ngh� tr��ng, vì th� ��i m�i ph��ng th�c ho�t ��ng 

c�a Qu�c h�i, nâng cao ch�t l��ng và hi�u qu� ho�t ��ng ngh� tr��ng là nhi�m 

v� hàng ��u c�a ��i m�i Qu�c h�i. Trong �ó ch� y�u là phát huy dân ch� và 

pháp quy�n trong vi�c th�c hi�n các ch�c n�ng l�p pháp, giám sát t�i cao và 

quy�t ��nh các v�n �� tr�ng ��i c�a ��t n��c. �i�m m�i trong t� ch�c Qu�c h�i 

là: “t�ng h�p lý s� l��ng ��i bi�u ho�t ��ng chuyên trách; gi�m s� l��ng �� i 

bi�u công tác � các c� quan hành pháp, t� pháp”11. �i�u �ó s� góp ph�n quan 

tr�ng nâng cao ch�t l��ng ho�t ��ng c�a Qu�c h�i theo h��ng chuyên nghi�p 

h�n, nh�t là trong th�c hi�n quy trình l�p pháp và giám sát vi�c th�c hi�n lu�t 

pháp. ��i v�i th�c hi�n ch�c n�ng l�p pháp c�a Qu�c h�i, ti�p t�c ��i m�i, nâng 

cao ch�t l��ng quy trình l�p pháp, “xây d�ng ���c h� th�ng pháp lu�t th�ng 

nh�t, ��ng b�, kh� thi, công khai, minh b�ch, �n ��nh, có s�c c�nh tranh qu�c 

t�”12.  

                                                 
10 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII,  Nxb. Chính tr� qu�c gia 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.175. 
11 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII,  Nxb. Chính tr� qu�c gia 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.176. 
12 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII,  Nxb. Chính tr� qu�c gia 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.285. 
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��i v�i vi�c xây d�ng, hoàn thi�n t� ch�c và ho�t ��ng c�a Chính ph�, ti�p 

t�c ��i m�i t� ch�c và ho�t ��ng c�a Chính ph� theo h��ng tinh g�n, hi�u l�c, 

hi�u qu�, nh�m xây d�ng n�n hành chính nhà n��c “Ph�c v� nhân dân, dân ch�, 

pháp quy�n, chuyên nghi�p, hi�n ��i, trong s�ch, v�ng m�nh, b�o ��m công 

khai, minh b�ch, qu�n lý th�ng nh�t, thông su�t, hi�u l�c, hi�u qu�”13; t�p trung 

xây d�ng Chính ph� “Ki�n t�o phát tri�n, liêm chính, hành ��ng”. �� th�c hi�n 

m�c tiêu t�ng quát �ó, nhi�m v� xây d�ng và hoàn thi�n Chính ph� trong nh�ng 

n�m s�p t�i là ti�p t�c là c�n ��y m�nh phân c�p, phân quy�n, xác ��nh rõ trách 

nhi�m gi�a Chính ph� v�i các b�, ngành; gi�a Chính ph�, các b�, ngành v�i 

chính quy�n ��a ph��ng; kh�c ph�c tri�t �� tình tr�ng ch�ng chéo ch�c n�ng, 

nhi�m v�, quy�n h�n; b�o ��m qu�n lý nhà n��c là th�ng nh�t. ��ng th�i, phát 

huy vai trò ch� ��ng, sáng t�o, tinh th�n trách nhi�m c�a t�ng c�p, t�ng ngành; 

nâng cao ch�t l��ng d�ch v� công; ti�p t�c s�p x�p, t� ch�c l�i các ��n v� s� 

nghi�p công l�p theo h��ng tinh, g�n, b�o ��m ch�t l��ng, ho�t ��ng hi�u qu�; 

��y m�nh xây d�ng Chính ph� �i�n t� �� �áp �ng xu h��ng phát tri�n xã h�i s�, 

n�n kinh t� s�. 

��i v�i vi�c xây d�ng, hoàn thi�n t� ch�c và ho�t ��ng c�a các c� quan t� 

pháp, ��nh h��ng t�ng quát xây d�ng n�n t� pháp Vi�t Nam là “Ti�p t�c xây 

d�ng n�n t� pháp Vi�t Nam chuyên nghi�p, hi�n ��i, công b�ng, nghiêm minh, 

liêm chính, ph�ng s� T� qu�c, ph�c v� nhân dân”14, b�o v� pháp lu�t, công lý, 

quy�n con ng��i, quy�n công dân, b�o v� ch� �� xã h�i ch� ngh�a, l�i ích c�a 

Nhà n��c, quy�n và l�i ích h�p pháp c�a c� quan, t� ch�c và cá nhân, coi �ó là 

n�i dung r�t quan tr�ng c�a nhi�m v� xây d�ng Nhà n��c pháp quy�n xã h�i 

ch� ngh�a Vi�t Nam. Theo �ó, nh�ng nhi�m v� c�n ph�i làm trong nh�ng n�m 

t�i là “Nghiên c�u, ban hành Chi�n l��c xây d�ng và hoàn thi�n Nhà n��c pháp 

quy�n xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam ��n n�m 2030 ��nh h��ng ��n n�m 2045, 

trong �ó có Chi�n l��c pháp lu�t và c�i cách t� pháp. Ti�p t�c ��i m�i t� ch�c, 

nâng cao ch�t l��ng, hi�u l�c, hi�u qu� ho�t ��ng và uy tín c�a tòa án nhân dân, 
                                                 
13 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII , Nxb. Chính tr� qu�c gia -  
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.186. 
14 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, Nxb. Chính tr� qu�c gia  - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.177. 
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vi�n ki�m sát nhân dân, c� quan �i�u tra, c� quan thi hành án và các c� quan, t� 

ch�c tham gia vào quá trình t� t�ng t� pháp. Gi�i quy�t k�p th�i, �úng pháp lu�t 

các lo�i tranh ch�p, khi�u ki�n theo lu�t ��nh”15. Phân ��nh rành m�ch th�m 

quy�n qu�n lý hành chính v�i trách nhi�m, quy�n h�n t� pháp trong t� ch�c, 

ho�t ��ng c�a các c� quan t� pháp. C� th� hóa ��y �� các nguyên t�c hi�n ��nh 

v� ch�c n�ng, nhi�m v� c�a Tòa án nhân dân và ho�t ��ng xét x�. 

��i v�i vi�c xây d�ng, hoàn thi�n t� ch�c và ho�t ��ng c�a chính quy�n 

��a ph��ng, ��nh h��ng chung là, “Ti�p t�c hoàn thi�n t� ch�c chính quy�n ��a 

ph��ng phù h�p v�i ��a bàn nông thôn, �ô th�, h�i ��o, ��n v� hành chính, kinh 

t� ��c bi�t theo lu�t ��nh”16, trên c� s� b�o ��m tính th�ng nh�t, thông su�t, hi�u 

l�c, hi�u qu� c�a n�n hành chính qu�c gia, xác ��nh rõ th�m quy�n, trách nhi�m 

qu�n lý nhà n��c c�a m�i c�p chính quy�n ��a ph��ng theo quy ��nh c�a Hi�n 

pháp và pháp lu�t. Theo �ó, các vi�c c�n ph�i làm trong th�i gian t�i là t�ng k�t 

vi�c thí �i�m t� ch�c mô hình chính quy�n �ô th� nh�m xây d�ng và v�n hành 

các mô hình qu�n lý chính quy�n �ô th� theo h��ng tinh g�n, ho�t ��ng hi�u l�c, 

hi�u qu�. C�i cách phân c�p ngân sách nhà n��c theo h��ng phân ��nh rõ ngân 

sách Trung ��ng, ngân sách ��a ph��ng. G�n k�t và ��i m�i t� ch�c b� máy và 

c� ch� ho�t ��ng c�a M�t tr�n T� qu�c, các t� ch�c chính tr� - xã h�i � các c�p. 

d) Chú tr�ng công tác xây d�ng ��i ng� cán b�, công ch�c 

�� có ��i ng� cán b�, công ch�c �áp �ng yêu c�u xây d�ng Nhà n��c pháp 

quy�n xã h�i ch� ngh�a, c�n t�p trung “Xây d�ng ��i ng� cán b�, công ch�c, 

viên ch�c có tính chuyên nghi�p cao, có n�ng l�c sáng t�o d�a trên c� ch� c�nh 

tranh v� tuy�n d�ng, ch� �� �ãi ng� và �� b�t; có ph�m ch�t ��o ��c t�t và b�n 

l�nh chính tr� v�ng vàng”17 b�i ��i ng� ��i ng� cán b�, công ch�c, viên ch�c 

�óng vai trò quy�t ��nh trong vi�c xây d�ng thành công nhà n��c pháp quy�n xã 

h�i ch� ngh�a ki�n t�o, phát tri�n, liêm chính, hành ��ng. Do v�y, �ây là gi�i 

pháp r�t quan tr�ng. Theo �ó, ph�i làm t�t các công vi�c: (i) T�ng c��ng k� lu�t, 
                                                 
15 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, Nxb. Chính tr� qu�c gia  - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.177-178. 
16 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, Nxb. Chính tr� qu�c gia  - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.178. 
17 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam (2021), V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII , Nxb. Chính tr� qu�c gia - 
S� th�t, Hà N�i, T�p 1, tr.288. 
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k� c��ng �i �ôi v�i c�i cách ti�n l��ng, ch� �� chính sách �ãi ng�, t�o môi 

tr��ng �i�u ki�n �� thúc ��y ��i m�i, sáng t�o, ph�c v� phát tri�n; (ii) Xây d�ng 

c� ch� l�a ch�n, �ào t�o, thu hút, tr�ng d�ng nhân tài, khuy�n khích b�o v� cán 

b� dám ngh�, dám nói, dám làm, dám ch�u trách nhi�m, dám ��i m�i sáng t�o, 

dám ���ng ��u v�i khó kh�n, th� thách và quy�t li�t trong hành ��ng vì l�i ích 

chung. Có c� ch� sàng l�c, thay th� k�p th�i nh�ng ng��i không hoàn thành 

nhi�m v�, vi ph�m pháp lu�t, ��o ��c công v�, ��o ��c ngh� nghi�p. 


