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Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước và sự vận dụng 

trong xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam 

 

 

2. Về cách thức tổ chức, phân công và phối hợp hoạt động giữa các nhánh của 

quyền lực nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước 

ta. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 ( năm 1986 ) đề ra con đường Đổi mới, Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 (năm 1991) thông qua Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự sụp đổ của các nhà nước xã hội 

chủ nghĩa ở Đông Âu ... những sự kiện đó trở thành yêu cầu bức thiết đối với 

Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới nhận thức, phải cải tổ bộ máy nhà nước theo 

hướng khoa học, tiến bộ, hợp lý hơn. 

Hiến pháp năm 1992 ra đời là sự cụ thể hóa của quá trình đổi mới đó. Bộ máy nhà 

nước tập quyền cao độ, cồng kềnh, hoạt động kém linh hoạt và hiệu quả, chế độ 

hành chính bao cấp tạo ra tệ quan liêu, lãng phí... tất cả những khuyết điểm ấy 

trong Hiến pháp 1980 đã được sửa đổi sâu sắc và triệt để trong bản hiến pháp mới 

này, nhất là sau khi được Quốc hội khóa X, kì họp thứ 11 thông qua Nghị quyết về 



việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 1992 ( ngày 25/12/2001). 

2.1 Thực trạng tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay và những tồn tại cần khắc 

phục: 

Xét theo lĩnh vực và chức năng hoạt động để thực hiện quyền lực nhà nước, theo 

Hiến pháp 1992, bộ máy nhà nước Việt Nam về cơ bản bao gồm 5 bộ phận: các cơ 

quan quyền lực nhà nước là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ; Chủ tịch nước; 

các cơ quan quản lý nhà nước là Chính phủ và hệ các cơ quan hành chính; các cơ 

quan tòa án; các cơ quan kiểm sát. Giữa các bộ phận này không tồn tại mối liên hệ 

đối trọng, kìm chế lẫn nhau như ở các nhà nước tư sản, mà là sự phân công và 

phối hợp thực hiện các chức năng của nhà nước, với vai trò trung tâm thuộc về cơ 

quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - Quốc 

hội. 

Điều 84 Hiến pháp năm 1992 (đã sửa đổi) có 14 khoản quy định về nhiệm vụ và 

quyền hạn của Quốc hội, mà đáng chú ý nhất là: lập hiến và lập pháp, quyết định 

chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với 

việc tuân thủ Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; quyết định các vấn đề 

quan trọng của đất nước như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tài 

chính tiền tệ, các vấn đề về ngân sách nhà nước, thuế, các chính sách dân tộc, tôn 

giáo của Nhà nước; quy định tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; bầu, 



miễn nhiệm, bãi nhiệm một số quan chức cao cấp của Nhà nước theo luật định; 

quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quyết định các chính sách đối ngoại, 

phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế theo luật định... 

Từ đó, ta có thể nhận thấy tuy Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, 

nhưng lại không phải là cơ quan đứng ra trực tiếp giải quyết tất cả mọi công việc 

nhà nước, mà chỉ tập trung thực hiện công việc trong một số các lĩnh vực cụ thể 

như sau: 

- Lập pháp: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền làm và sửa đổi Hiến pháp, 

làm và sửa đổi luật. Giống như bất cứ cơ quan Nghị viện nào ở các nước khác, đây 

được xem là nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất của Quốc hội. Thông qua Hiến 

pháp và luật, Quốc hội ghi nhận ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, 

nhằm quản lý và điều chỉnh các mối quan hệ phức tạp trong xã hội, vì lợi ích của 

đất nước, của nhân dân. Nhưng hiện nay, công tác lập pháp của Quốc hội vẫn còn 

tồn tại rất nhiều những hạn chế như: các luật, pháp lệnh được ban hành thường đi 

sau thực tế đời sống, và càng không có khả năng đi trước định hướng cho xã hội; 

các luật, pháp lệnh được ban hành chủ yếu vẫn là luật khung, không có khả năng 

áp dụng ngay lập tức vào cuộc sống mà cần phải có những văn bản hướng dẫn thi 

hành kèm theo, làm giảm khả năng tác động cũng như giá trị pháp lý của văn bản 

luật: các quan hệ xã hội thực tế không được điều chỉnh bởi luật mà bởi các văn bản 

hướng dẫn thi hành... Ngoài ra còn rất nhiều những tồn tại khác như năng lực của 

các đại biểu quốc hội chưa đáp ứng được với công tác lập pháp; phần lớn dự án 



luật, các dự thảo nghị quyết của Quốc hội được soạn thảo bởi Chính phủ, và sau 

khi được Quốc hội thông qua thì lại do Chính phủ hướng dẫn thi hành, thực tế này 

làm Quốc hội không phát huy được hết hiệu quả của mình, đồng thời làm hoạt 

động của Chính phủ trở nên quá tải. 

- Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: " Quốc hội quyết định những 

chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân" (điều 1 Luật Tổ 

chức Quốc hội năm 2001). Đây là một hoạt động mà Quốc hội đã tiến hành khá 

tốt, mà biểu hiện đã được thấy rõ thông qua tình hình đất nước trong 20 năm vừa 

qua: " Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay 

đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang 

đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. 

Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không 

ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và 

lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp"(1). 

- Thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước: 

Thông qua các hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội như Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và các đại biểu 



Quốc hội, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình. Nhiệm vụ này của 

Quốc hội được tiến hành qua chất vấn các cán bộ cao cấp của Nhà nước, giám sát 

việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan khác, giám sát 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo... Theo luật định, Quốc hội có quyền " bỏ phiếu 

tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 

chuẩn"(2) mà cụ thể là các chức danh: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch 

Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 

Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính 

phủ, các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh... Hoạt động này của Quốc 

hội cũng còn rất nhiều tồn tại như: số lượng đại biểu kiêm nhiệm chiếm tỉ lệ lớn (tỉ 

lệ này trong Quốc hội khoá 11 là 75%, trong Quốc hội khoá 12 vừa bầu cử xong 

giảm xuống còn khoảng 70% ), nên dẫn tới hai vấn đề trong hoạt động giám sát 

của các đại biểu: do vừa thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan hành pháp lẫn Quốc hội, 

nên các đại biểu thường quá tải trong hoạt động, và thường không đủ thời gian 

thực hiện nhiệm vụ đại biểu; thứ hai, do các đại biểu Quốc hội lại đồng thời là cán 

bộ của các cơ quan hành pháp, nên trong công tác giám sát, kiểm tra dễ dẫn tới 

hành vi tiêu cực, bao che lẫn nhau do nể nang, kiêng dè... 

Đối với cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, cơ quan đại diện cao nhất của 

nhân dân như Quốc hội, việc khắc phục ngay những hạn chế này là một đòi hỏi 

cấp thiết. 



_____________ 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2006, tr.17 

(2) Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ( sửa đổi ), 

Sđd, khoản 7 điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội, tr.77 

Chủ tịch nước và Chính phủ, theo luật định, là cơ quan hành pháp của Nhà nước. 

Xét về nội dung của quyền hành pháp ở nước ta hiện nay (chấp hành và hành 

chính) thì quyền đó bao gồm các hoạt động chủ yếu sau đây  

1) 

 - Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

 - Soạn thảo chính sách và pháp luật; 

 - Ban hành các văn bản quy phạm dưới luật và quyết định hành chính trong 

tất cả các lĩnh vực; 

 - Đưa ra chủ trương để điều chỉnh các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại ở tầm vĩ mô; 



 - Quyết định các vấn đề về tổ chức và nhân sự trong bộ máy nhà nước (kể 

cả công tác đào tạo cán bộ); 

 - Quyết định chủ trương về khoa học và công nghệ; 

 - Chỉ đạo thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

bằng việc hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, uốn nắn, giúp 

đỡ; 

 - Quản lý ngân sách, quản lý dự trữ Quốc gia; 

 - Xử lý hành chính. 

Thiết chế Chủ tịch nước được Hiến pháp năm 1992 ghi nhận trong chương VII (từ 

Điều 101 đến Điều 108).  

Khác với Hiến pháp 1980, chế định Chủ tịch nước hiện tại là một cá nhân. "Sự 

phân tách Hội đồng Nhà nước thành Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch 

nước và là điểm quan trọng nhất trong sự phân công, phân nhiệm rạch ròi giữa 

hai quyền lập pháp và hành pháp, vì nó đã xóa bỏ sự kiêm nhiệm trong việc thực 

hiện quyền lực nhà nước"(2).  

_____________ 

(1) LS Nguyễn Văn Thảo: Sđd tr.149 



(2) TS Nguyễn Thị Hồi: Sđd, tr.245 

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, và thực hiện 

nhiều công việc do Quốc hội giao như công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh, căn cứ 

nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ 

trưởng và các thành viên khác của Chính phủ... song vẫn có những quyền hạn nhất 

định, như có thể tự mình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao... ; có thể tự mình quyết định việc phong hàm, cấp sỹ quan cấp cao 

trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp Nhà 

nước khác... Chủ tịch nước có quyền tham gia vào cả lĩnh vực lập pháp, trong việc 

có thể yêu cầu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh, nếu Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội vẫn biểu quyết tán thành thì có quyền trình Quốc hội xem 

xét, quyết định; cả lĩnh vực hành pháp, với việc tham gia tổ chức nhân sự trong 

các cơ quan chấp hành của nhà nước; và lĩnh vực tư pháp tư pháp, trong việc có 

quyền căn cứ nghị quyết Quốc hội mà tuyên bố đại xá, hoặc tự mình có quyền đặc 

xá. Theo Hiến pháp 1992 thì Chủ tịch nước giữ một vai trò quan trọng trong việc 

điều tiết, phối hợp hoạt động giữa các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp; 

nhưng quyền hạn của Chủ tịch nước còn rất hạn chế. Ngay những nước tư sản theo 

chế độ đại nghị, quyền lực của Nguyên thủ rất bị hạn chế, nhưng ít nhất vẫn có 

khả năng ảnh hưởng tới Chính phủ hay có quyền giải tán Hạ viện. So sánh với bản 

Hiến pháp đầu tiên của nước ta, Hiến pháp năm 1946, quyền hạn của Chủ tịch 



nước khi ấy cũng lớn hơn hiện nay rất nhiều: Chủ tịch nước là người đứng đầu 

Nhà nước đồng thời cũng là người lãnh đạo Chính phủ; có quyền chọn Thủ tướng 

trong Nghị viện để Nghị viện biểu quyết; ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng và các 

nhân viên khác của Chính phủ; tổng chỉ huy quân đội, có quyền chỉ định hoặc 

cách chức các tướng soái trong lục quân, không quân, hải quân; chủ tọa Hội đồng 

Chính phủ. Bởi vậy, theo thông lệ quốc tế cũng như với tinh thần của bản Hiến 

pháp đầu tiên của đất nước do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo soạn thảo, việc 

tăng cường quyền lực cho Chủ tịch nước là một yêu cầu đáng quan tâm. 

"Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Định nghĩa này nằm ở Điều 109 của 

Hiến pháp ( dù có một số ý kiến cho rằng định nghĩa này là không đúng, do Tòa án 

nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng là những cơ quan có trách 

nhiệm phải thực hiện những việc Quốc hội giao, nên không thể nói chỉ Chính phủ 

mới là cơ quan chấp hành của Quốc hội; ngoài ra còn vì Chính phủ phải chấp hành 

cả lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, cũng như các bản án được ban hành của 

Tòa án nhân dân ). Chính định nghĩa này đã thể hiện sự độc lập của hành pháp đối 

với lập pháp, khi Chính phủ không phải một cơ quan, một bộ phận của Quốc hội, 

mà là một cơ quan chấp hành theo ý chí của Quốc hội.  

Nếu như cá nhân Chủ tịch nước phải bắt buộc là thành viên Quốc hội, thì phần lớn 

thành viên của Chính phủ lại không cần là đại biểu Quốc hội ( trừ chức vụ Thủ 

tướng ). Không có chung nhân viên - đó cũng là một yêu cầu của nguyên tắc phân 



quyền. Nếu như so sánh vị trí, vai trò, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng 

Chính phủ hiện nay với Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng theo 

Hiến pháp năm 1980, có thể nhận thấy đây là một bước tiến dài, Chính phủ hiện 

nay có một sự độc lập lớn hơn nhiều trước Quốc hội, điều đó được thể hiện qua 

vài quy định mới: thành viên của Chính phủ không thể đồng thời là thành viên của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm cá nhân 

trước Quốc hội...  

Thực tiễn hoạt động của Chính phủ hiện nay cho thấy đang tồn tại rất nhiều bất 

cập, như: hoạt động của các cơ quan hành chính vẫn còn mang tính quan liêu, bao 

cấp, các thủ tục hành chính còn nhiêu khê, nặng nề, khiến "hành chính" trong mắt 

nhiều người dân trở thành "hành là chính"; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của 

nhiều cơ quan còn chồng chéo, lẫn lộn, khiến việc giải quyết sự vụ chậm chạp, 

mất thời gian, lại tốn kém, lãng phí; tình trạng tham nhũng, lãng phí trong bộ máy 

hành chính còn tồn tại và ngày càng trở thành vấn nạn nghiêm trọng, làm suy yếu 

bộ máy nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân; trách nhiệm của cơ quan với 

lĩnh vực mà mình quản lý, trách nhiệm của người thủ trưởng đối với đơn vị của 

mình còn chưa được xác định rõ, dẫn đến tình trạng khen thưởng, lợi ích thì ai 

cũng nhận phần mình, nhưng trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm thì ai cũng 

tránh... Công tác cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại này đã được Đảng 

và Nhà nước quan tâm đẩy mạnh, nhưng thực tế cho thấy công tác này vẫn cần 

được quan tâm nhiều hơn nữa. 



Hệ thống các cơ quan tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm 

các cơ quan tòa án và các cơ quan kiểm sát. 

Hoạt động xét xử, theo luật định, thuộc về hệ thống tòa án, bao gồm Tòa án nhân 

dân và Tòa án quân sự các cấp. "Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và 

chỉ tuân theo pháp luật"(Điều 4 Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm tòa án nhân 

dân). Quy định này cho thấy sự độc lập của hoạt động xét xử đối với lập pháp và 

hành pháp. So với Hiến pháp năm 1980 thì Hiến pháp năm 1992 thừa nhận sự độc 

lập cao hơn của tòa án qua quy định mới về hoạt động tuyển chọn Thẩm phán. Từ 

chỗ Thẩm phán do Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, phải chịu 

trách nhiệm trước Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng cấp, thì nay Thẩm phán 

do Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán tuyển chọn, xem xét miễn nhiệm, cách chức 

và do Chánh án Tòa án nhân dân ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hay cách 

chức.  

Sự phân công, phân nhiệm trong nội bộ ngành Tòa án cũng ngày càng được làm rõ 

hơn với việc thành lập các Tòa chuyên trách trong Tòa án nhân dân tối cao và Tòa 

án nhân dân các cấp (đó là: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, 

Tòa lao động).  

Hệ thống các cơ quan kiểm sát, theo Hiến pháp năm 1992 (đã sửa đổi) bao gồm 

Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự các cấp, là cơ quan có chức 

năng công tố nhà nước và kiểm sát hoạt động tư pháp. So với các quy định của 



Hiến pháp trước khi được sửa đổi, thì nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát 

nhân dân đã bị thu hẹp lại, từ cơ quan có thẩm quyền kiểm sát chung, Viện kiểm 

sát nhân dân hiện nay chỉ còn có quyền kiểm sát các hoạt động trong lĩnh vực tư 

pháp, điều này làm tránh sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Hiện 

nay, hoạt động này được giao cho ba cơ quan khác nhau, là Quốc hội với chức 

năng giám sát tối cao mọi hoạt động của Nhà nước, đồng thời tự kiểm tra chính 

bản thân mình, Hội đồng nhân dân giám sát các cơ quan nhà nước khác ở địa 

phương; Tổng thanh tra Chính phủ với chức năng kiểm sát hoạt động của các cơ 

quan thi hành và hành chính; và Viện kiểm sát nhân dân với chức năng kiểm sát 

các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp. Điều này chứng tỏ sự phân công, phối hợp 

trong hoạt động kiểm sát ba lĩnh vực chủ yếu của quyền lực nhà nước: lập pháp, 

hành pháp và tư pháp; hơn thế, quy định mới này còn là sự phân công trong nội bộ 

hoạt động tư pháp: giữa cơ quan xét xử là Tòa án với Cơ quan giám sát là Viện 

kiểm sát. 

Theo luật định, các Viện kiểm sát nhân dân hoạt động theo chế độ thủ trưởng. 

Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân các cấp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Hội đồng nhân dân địa 

phương có quyền giám sát, chất vấn, kiến nghị, có quyền được nghe báo cáo hoạt 

động đối với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.  

Quốc hội quản lý Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua công tác tổ chức nhân sự bầu 

chọn, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có 



quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của Viện; các đại biểu có quyền đưa câu hỏi 

chất vấn... Chủ tịch nước cũng có quyền tham gia vào hoạt động tổ chức nhân sự 

của Viện. 

Hiện nay, hệ thống các cơ quan tư pháp gồm các cơ quan toà án và các cơ quan 

kiểm sát đã hoạt động khá có hiệu quả, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại: 

chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên chưa cao dẫn đến tình trạng án oan 

sai còn lớn; sự độc lập của hoạt động xét xử còn cần phải nâng cao hơn nữa... 

2.2 Một vài giải pháp nhằm cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà 

nước ta theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền: 

Trước những tồn tại và hạn chế như vậy trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện 

nay, để Điều 2 Hiến pháp được thực hiện nghiêm chỉnh về sự phân công, phân 

nhiệm giữa các cơ quan nhà nước, để vận dụng những hạt nhân hợp lý của tư 

tưởng phân chia quyền lực trong bộ máy nhà nước Việt Nam, nhóm nghiên cứu 

chúng em xin đưa ra một số đề xuất như sau: 

Đối với Quốc hội:  

Để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của 

dân, do dân, vì dân thì nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là phải cải cách lại 

hoạt động của Quốc hội, bởi muốn mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội (bao gồm cả 

Nhà nước) thực sự tôn trọng pháp luật thì việc đầu tiên là phải có một hệ thống 



pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ và có chất lượng cao; bên cạnh đó, cần phải có một 

cơ chế giám sát có hiệu quả, có khả năng hạn chế và ngăn chặn các cơ quan nhà 

nước vượt quá quyền hạn của mình mà xâm phạm đến lợi ích của các công dân và 

tổ chức khác trong xã hội. Bên cạnh đó, với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất, 

cơ quan đại diện cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc 

hội phải được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc dân chủ hơn nữa, đảm bảo tất 

cả quyền lực thuộc về nhân dân. Để thực hiện được các yêu cầu ấy cần phải khẳng 

định rõ ràng hơn nữa quyền lực cho cơ quan lập pháp này. 

Đầu tiên là yêu cầu phải thay đổi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đảm bảo tính 

dân chủ, đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.  

- Thay đổi phương thức bầu cử: 

Theo quy chế hiện nay, tỉ lệ đại biểu trúng cử trên số ứng cử viên thường là trên 

50% (thường là 2/3 hoặc 3/5). Tỉ lệ này là quá cao. So với lần Tổng tuyển cử Quốc 

hội đầu tiên ( 01/01/1946 ), ở Thủ đô Hà Nội có những đơn vị bầu cử đạt tỉ lệ này 

là 2/11. Tỉ lệ này càng cao càng chứng tỏ cử tri có ít cơ hội lựa chọn, và sự lựa 

chọn nhiều khi cũng không phản ánh đúng ý chí của người dân. Nếu một đơn vị 

bầu cử có 5 ứng cử viên để chọn ra 3 đại biểu, mà cả 5 ứng cử viên đều có năng 

lực, phẩm chất khá đồng đều sẽ gây khó khăn cho việc lựa chọn của cử tri, lại 

khiến tỉ lệ phiếu bầu trúng cử khó có thể đạt đa số tuyệt đối. Để giải quyết vấn đề 

này nên tiến hành phân chia các đơn vị bầu cử theo số lượng cử tri, mỗi đơn vị chỉ 



chọn ra một đại biểu duy nhất, nếu không có ứng cử viên nào giành đa số phiếu 

tuyệt đối thì tiến hành bầu cử vòng hai với hai ứng viên có số phiếu cao nhất ở 

vòng một. Cách thức bầu cử này được tiến hành ở hầu khắp các nước trên thế giới. 

Phương pháp này có những ưu điểm vượt trội là: đại biểu trúng cử luôn luôn với 

đa số phiếu tuyệt đối; nhân dân được tự mình lựa chọn đại biểu từ các ứng viên mà 

không cần thông qua Hội nghị hiệp thương, tăng cường tính dân chủ; không cần tổ 

chức ba lần Hội nghị hiệp thương ở khắp các cấp hành chính, khắp các đơn vị bầu 

cử, tiết kiệm một khoản chi cho ngân sách nhà nước; đại biểu được bầu ra là duy 

nhất trên một đơn vị bầu cử, giúp cử tri dễ dàng giám sát hoạt động của đại biểu, 

đảm bảo sự chịu trách nhiệm trước cử tri của đại biểu. 

- Bãi bỏ công tác cơ cấu đại biểu: 

Công tác cơ cấu các đại biểu trong Quốc hội cần phải bị bãi bỏ, do không đảm bảo 

tính dân chủ, không đảm bảo năng lực của các đại biểu mà chỉ chạy theo tỉ lệ: bao 

nhiêu phần trăm đại biểu là nữ, bao nhiêu phần trăm là người dân tộc thiểu số, bao 

nhiêu phần trăm là đại biểu trẻ... Giải pháp là không nên cơ cấu các đại biểu mà 

chỉ nên quy định cơ cấu về ứng cử viên: trong một đơn vị bầu cử phải có ít nhất 

bao nhiêu ứng cử viên nữ, hay có ít nhất bao nhiêu phần trăm là ứng cử viên trẻ... 

rồi để cử tri là người quyết định cuối cùng xem ứng cử viên nào xứng đáng làm 

đại biểu Quốc hội.  



Song song với việc cải cách bầu cử là phải tiến hành xây dựng Quốc hội điện tử. 

Áp dụng các thành tựu của ngành khoa học công nghệ thông tin trong bộ máy nhà 

nước là một đòi hỏi, yêu cầu bức thiết hiện nay. Bên cạnh xây dựng Chính phủ 

điện tử, Quốc hội điện tử cũng cần phải được chú trọng.  

Xây dựng Quốc hội điện tử có những ưu điểm nổi bật, mà cụ thể là: 

- Nếu tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội theo cách thức mỗi đơn vị bầu cử chỉ có 

một đại biểu như trên thì sẽ nảy sinh ra hai vấn đề: Vấn đề tiếp xúc cử tri của các 

đại biểu do trung ương giới thiệu và vấn đề đi lại của các đại biểu sinh sống ở khu 

vực xa Hà Nội trước mỗi kỳ họp Quốc hội. Quốc hội điện tử có thể giải quyết 

được cả hai vấn đề này. Thông qua diễn đàn Quốc hội điện tử, cử tri có thể tiếp 

cận dễ dàng với đại biểu của khu vực mình, trình bày các kiến nghị, gửi các tố cáo, 

khiếu nại... Thông qua diễn đàn Quốc hội điện tử, đại biểu có thể không cần tập 

trung ra Hà Nội mà vẫn có thể tham dự các phiên họp của Quốc hội, vẫn có thể bỏ 

phiếu qua mạng Internet.  

- Diễn đàn Quốc hội điện tử giúp hoạt động lập pháp của Quốc hội đạt hiệu quả và 

chất lượng cao hơn. Chỉ cần gửi cho đại biểu dự thảo luật cùng giới hạn thời gian 

gửi phản hồi, đại biểu có thể tiếp xúc lấy ý kiến cử tri hoặc tự nghiên cứu xem xét 

vấn đề trong thời gian cho phép, và bỏ phiếu thông qua diễn đàn. Cách làm như 

thế giúp các văn bản luật được ban hành một cách nhanh gọn, thể hiện đầy đủ ý 

chí nhân dân, thực sự là hiểu biết, là trí tuệ của các đại biểu. 



- Hơn thế, việc tổ chức các Phiên họp điện tử trên mạng Internet còn đảm bảo cho 

hoạt động của Quốc hội luôn thông suốt trong mọi tình huống bất thường. Và có 

thể trong tương lai không xa tiến tới việc cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân 

này, thông qua mạng Internet, sẽ luôn luôn thường trực, có thể giải quyết mọi vấn 

đề đột xuất và cấp bách của đất nước.  

Về hoạt động xây dựng các dự án luật, cần nâng cao trình độ của các đại biểu, để 

các đại biểu, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có thể tham gia trực tiếp 

vào quá trình biên soạn dự án luật, từ trình sáng kiến lập pháp đến tổ chức soạn 

thảo dự án. Có như vậy mới làm sáng rõ chức năng lập pháp của Quốc hội. 

Để thực hiện tốt hoạt động này, Quốc hội nên có một cơ quan cố vấn, là tập thể 

các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã 

hội, nhằm giúp Quốc hội có khả năng nhìn nhận và nắm bắt trước các sự kiện, các 

vấn đề có thể nảy sinh trong tương lai, và đưa ra phương hướng hợp lý để xử lý và 

giải quyết. Cơ quan này cũng có thể tham gia vào quá trình thẩm tra các dự án 

luật, kiểm tra tính hợp hiến, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Ở Bhutan - một quốc gia Nam Á, mỗi đạo luật được thông qua đều là kết quả của 

sự tính toán mối quan hệ giữa hai chỉ số: Tổng thu nhập quốc dân (GDP - có nghĩa 

là tác động của đạo luật đó đối với nền kinh tế) và Tổng hạnh phúc quốc dân 

(GDH - có nghĩa là tác động của đạo luật đó đối với đời sống nhân dân). Quy định 

rất hay này nhằm đảm bảo cho lợi ích xã hội và đời sống nhân dân luôn được xem 



xét tới trước khi một đạo luật được ban hành. Việt Nam cũng nên tham khảo 

phương cách này trong hoạt động lập pháp, mà cụ thể là nên có một quy định rằng 

những đạo luật có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống xã hội, ví dụ như dự thảo luật 

thuế thu nhập cá nhân hiện nay chẳng hạn, thì sau khi được Quốc hội bỏ phiếu 

biểu quyết cần phải lấy ý kiến nhân dân thông qua trưng cầu dân ý. 

Về hoạt động kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản luật do Quốc hội hoặc Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành cũng cần phải xem xét lại. Hiện nay hoạt động 

này được trao cho Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đảm nhiệm, nhưng thật là bất 

cập nếu chính Uỷ ban này là người đề xuất sáng kiến, xây dựng dự thảo, biểu 

quyết thông qua và cuối cùng nhận luôn khâu kiểm tra tính hợp hiến của văn bản 

luật. Bởi vậy cần phải có một Tòa án hiến pháp độc lập, hoặc ít nhất trước mắt 

cũng phải cho phép các Tòa án, các cơ quan hành chính khi giải quyết các vụ việc 

cụ thể mà phát hiện văn bản luật có quy định về vấn đề đó là trái với Hiến pháp thì 

có quyền không tiếp tục giải quyết vụ việc mà trình lên cơ quan cấp trên để xin ý 

kiến chỉ đạo.  

Hoạt động lập hiến của Quốc hội được quy định trong Hiến pháp hiện nay cũng 

còn nhiều bất cập.  

Thứ nhất là không quy định cá nhân hay tổ chức nào có quyền đề nghị sửa đổi 

Hiến pháp. Trong cả bốn bản Hiến pháp của nước ta mới chỉ có Hiến pháp năm 



1946 là có quy định về vấn đề này: việc sửa đổi Hiến pháp được thực hiện khi có 

hai phần ba tổng số Nghị viên yêu cầu. 

Thứ hai, cơ chế biên soạn và sửa đổi hiến pháp theo cách thức Quốc hội thông qua 

với tỉ lệ theo luật định và hỏi ý kiến nhân dân như hiện nay chưa phát huy được 

tính dân chủ, chưa cho phép nhân dân tham gia trực tiếp vào công việc xây dựng 

Hiến pháp. Nhất thiết cần phải tiến hành trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp mới 

được ban hành hay sửa đổi.  

Một vấn đề đang được quan tâm trong thời gian gần đây là về số lượng đại biểu 

chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc 

hội, tất yếu phải nâng cao tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Như ở Cộng hòa Liên bang 

Nga, khi cá nhân đã trúng cử là Nghị sĩ Đuma Quốc gia thì buộc phải tạm nghỉ tất 

cả các chức danh, nhiệm vụ khác. Việt Nam cũng nên tiến dần tới con số 100% đại 

biểu chuyên trách như thế (chỉ trừ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), bởi chỉ như 

thế mới đảm bảo hiệu quả hoạt động của đại biểu, nhất là khi đã tiến hành bầu cử 

theo cách thức mỗi khu vực bầu cử chỉ chọn một đại biểu; nhưng trong tương lai 

gần vẫn chỉ nên tiến tới 50% số đại biểu chuyên trách, bởi chất lượng đại biểu ở ta 

chưa cao, nếu như không trực tiếp tham gia vào lĩnh vực hành pháp thì khó có thể 

nắm bắt và hiểu được hết các vấn đề chính trị - pháp lý phức tạp để thực hiện tốt 

nhiệm vụ đại biểu của mình.  



Về hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc 

hội được ban hành năm 2003 là một bước tiến quan trọng, đã quy định khá rõ ràng 

và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu và đại biểu 

Quốc hội trong hoạt động giám sát; nhưng thiết nghĩ hoạt động giám sát của Quốc 

hội không nên chỉ dừng lại ở việc "chất vấn" và "yêu cầu trả lời", nên trao cho đại 

biểu Quốc hội cả quyền đứng ra tố cáo sai phạm trước cơ quan điều tra, thanh tra 

hay Tòa hành chính nữa. Có như vậy mới đảm bảo quyền giám sát của Quốc hội là 

tối cao, là thực chất chứ không phải chỉ là những câu hỏi "Tại sao lại thế này ?", 

"Đã giải quyết xong chưa ?". 

Kinh nghiệm ở các nước dân chủ Bắc Âu cho thấy cần phải có một số đại biểu 

chuyên trách làm nhiệm vụ giám sát, được gọi là Thanh tra Quốc hội. Các Thanh 

tra Quốc hội được giao một số quyền riêng, cho phép họ có thể đi sâu giám sát 

hoạt động của các cơ quan hành pháp, đảm bảo các cơ quan này không thể vượt 

quá quyền hạn của mình mà xâm phạm đến lợi ích của công dân hay các tổ chức 

trong xã hội. 

Tóm lại, việc cải tổ bộ máy hoạt động của Quốc hội cần hướng tới mục tiêu dân 

chủ, đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt các chức 

năng, nhiệm vụ của Quốc hội  



Xu hướng tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay trên thế giới là tăng cường quyền lực 

cho hệ các cơ quan hành pháp. Đó không chỉ do nguyên nhân đảng đa số trong 

Nghị viện được đứng ra thành lập Chính phủ, và người đứng đầu đảng chiếm đa số 

đó được trở thành Thủ tướng, mà còn có nguyên nhân bắt nguồn từ sự hợp lý trong 

cách tổ chức như thế nữa. Bởi hành pháp là có quan hệ hàng ngày hàng giờ với 

nhân dân, có quan hệ chặt chẽ với nhân dân. Để một nhà nước thực sự là Nhà 

nước pháp quyền thì hơn hết cả cần phải có một hệ cơ quan hành pháp thật mạnh, 

luôn luôn đặt mình dưới luật, luôn luôn hoạt động vì lợi ích của nhân dân. 

Đối với Chủ tịch nước: 

Chủ tịch nước, theo truyền thống phương Đông, phải là một con người tài đức, 

được nhân dân cả nước yêu mến và tôn kính. Từ điều này, nhóm nghiên cứu chúng 

em thiết nghĩ có nên tổ chức trưng cầu dân ý trong cả nước về Chủ tịch nước, ngay 

sau khi được Quốc hội bầu ra ? 

Nếu đã tiến hành trưng cầu dân ý về Chủ tịch nước thì cũng nên trao thêm quyền 

hạn cho chức danh này. Nhiều chuyên gia nghiên cứu hiện nay cho rằng nên đưa 

Chủ tịch nước về lại vị trí là trung tâm của hoạt động hành pháp như trong Hiến 

pháp năm 1946. Xét thấy phương cách này cũng có những ưu điểm của nó. 

Thứ nhất, Nguyên thủ quốc gia sẽ thực sự là người đứng đầu Nhà nước, trực tiếp 

tham gia quản lý, điều hành đất nước, chứ không chỉ mang nặng tính nghi lễ, hình 

thức như hiện nay. Điều này là hoàn toàn hợp lý, bởi nếu đã quy định thủ trưởng 



đơn vị là người chịu trách nhiệm về những vấn đề nảy sinh trong đơn vị mình, thì 

người đứng đầu Nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm trước những vấn đề nảy 

sinh trong bộ máy nhà nước; và đi đôi với trách nhiệm luôn luôn là quyền hạn. Tổ 

chức như vậy mới tạo ra sự thống nhất trong cả nước: ở cấp nào đi chăng nữa, 

trung ương hay địa phương thì người thủ trưởng luôn phải chịu trách nhiệm về đơn 

vị mình. 

Thứ hai, khi Chủ tịch nước trực tiếp quản lý việc thi hành pháp luật và nền hành 

chính quốc gia thì Thủ tướng sẽ trở về với nguyên nghĩa Tiếng Anh ban đầu của 

nó là "prime-minister" hay "bộ trưởng quan trọng nhất", là cánh tay phải giúp đỡ 

Chủ tịch nước trong việc quản lý và điều hành đất nước. Như vậy sẽ không cần tới 

chức danh Phó Chủ tịch nước nữa. Một ưu điểm lớn là khi Thủ tướng vẫn giữ 

nguyên chức vụ là Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về Đấu tranh phòng chống 

tham nhũng thì hoạt động đấu tranh với vấn nạn này sẽ được tăng cường và đẩy 

mạnh, do Thủ tướng đã giảm bớt được một phần công việc trong quản lý hành 

pháp. 

Đối với Chính phủ: 

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, Chính phủ có 26 bộ, cơ quan ngang bộ và 12 

cơ quan thuộc Chính phủ; và tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII đã thông qua 

quyết định Chính phủ có 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ. 

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng và kiện toàn bộ máy của cơ quan hành pháp theo 



hướng thống nhất, tinh gọn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, việc thu gọn 

số đầu mối thuộc chính phủ như trên là hoàn toàn hợp lý, và có lẽ còn phải tiến 

hành mạnh hơn nữa, dựa trên việc sắp xếp lại các đầu mối thuộc Chính phủ theo 

hướng đa ngành, đa lĩnh vực và liên thông. 

Thứ nhất, những chức năng trùng lặp, chồng chéo giữa các bộ như vấn đề đấu thầu 

giữa Bộ Xây dựng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vấn đề quản lý đất nhà ở giữa Bộ 

Xây dựng với Bộ Tài nguyên và Môi trường... cần phải được giải quyết dứt điểm, 

bằng cách quy định một bộ duy nhất quản lý và thực hiện.  

Thứ hai, các cơ quan thuộc Chính phủ nếu có thể thì nên đưa về các bộ có liên 

quan, và vẫn giữ nguyên sự độc lập tương đối trong tổ chức và hoạt động của nó. 

Thứ ba, các cơ quan liên ngành, liên cấp thuộc Chính phủ không nên là một tổ 

chức pháp nhân riêng, có trụ sở, tài khoản, biên chế... mà " Những tổ chức nào mà 

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu thì Văn phòng Chính phủ là bộ máy 

thường trực của tổ chức liên ngành đó; Những tổ chức nào mà Phó Thủ tướng 

Chính phủ là người đứng đầu, một Bộ trưởng làm Phó thường trực thì để cho bộ 

là bộ máy thường trực, trừ một số rất ít đặt tại Văn phòng Chính phủ; Những tổ 

chức do Bộ trưởng, Thứ trưởng đứng đầu thì đưa hết về các bộ làm bộ máy 

thường trực"(1).  



Để hoạt động hành pháp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ được tăng cường 

và thực hiện một cách tốt nhất, Thủ tướng Chính phủ cần phải có thêm một số cơ 

quan chuyên môn làm nhiệm vụ cố vấn. 

Thứ nhất là cơ quan thông tin chiến lược, có nhiệm vụ nắm bắt thông tin về mọi 

mặt, từ các vấn đề kinh tế - xã hội trong nước tới tình hình quốc tế, nghiên cứu 

đưa ra các dự báo sớm, giúp Thủ tướng chủ động đề ra các chính sách kịp thời, 

hiệu quả. 

Thứ hai, theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, Chính phủ có nhiệm vụ thống 

nhất quản lý ngân sách nhà nước, và Bộ Tài Chính chịu trách nhiệm điều hành 

hoạt động phân bổ ngân sách (Điều 20, 21). Nhưng theo kinh nghiệm của các 

nước khác trên thế giới cũng như trong khối ASEAN thì thường có một cơ quan 

riêng thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm về hoạt động này, tách khỏi Bộ Tài chính. 

Thứ ba, cần một cơ quan chuyên về phụ trách các cán bộ công chức cao cấp, bởi 

đây là đội ngũ cán bộ có chuyên môn, trình độ cao, nên cần có một cơ quan giúp 

Thủ tướng quản lý, bố trí họ vào các vị trí phù hợp, nhằm thực hiện nhiệm vụ hành 

pháp một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất. Hầu hết các nước trong khối 

ASEAN đều có ban Công vụ trực thuộc Chính phủ. 

Cả ba cơ quan cố vấn này càng được bố trí nhỏ gọn càng tốt, chỉ gồm các chuyên 

gia hàng đầu về phân tích tình hình, quản lý tài chính và quản lý nhân sự, như thế 

mới giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề, đóng góp ý kiến cho Thủ tướng xem 



xét, đưa ra các quyết định kịp thời và đúng đắn, phát huy hiệu quả của hoạt động 

hành pháp. 

Hiện nay Việt Nam được xếp hạng khá cao trên thế giới về thực hiện Chính phủ 

điện tử, nhưng những hoạt động này vẫn chưa nhiều, chưa phổ biến và cũng chưa 

trở thành một hoạt động thường xuyên. Để tăng cường hoạt động hành pháp thiết 

nghĩ việc hoàn thiện Chính phủ điện tử là một vấn đề rất cấp thiết. 

_____________ 

(1) LS Nguyễn Văn Thảo: Sđd, tr.228 

Thông qua hệ thống thông tin trực tuyến, Chính phủ có thể nhanh chóng tiếp nhận 

thông tin từ các bộ, cơ quan ngang bộ cũng như từ các chính quyền địa phương, 

chỉ đạo kịp thời các biện pháp đối phó với tình hình. 

Cũng thông qua hệ thống mạng toàn cầu Internet, các dịch vụ hành chính công của 

Nhà nước có thể được thực hiện nhanh chóng. Nhiều nước ở Châu Âu đã cho phép 

đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, ký kết hợp đồng kinh tế - thương mại... trên 

mạng. Thậm chí như ở Đan Mạch, Chính phủ còn tiến hành chi trả các khoản mua 

sắm của mình thông qua mạng, và đang dự tính sẽ sử dụng phương cách này để trả 

lương cho nhân viên nhà nước.  

Từ thực tiễn các nước như vậy, trong tình hình nước ta hiện nay, việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính công có thể tiến hành qua việc: 



nhận yêu cầu và cấp một số loại giấy tờ như chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, 

giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư, khai thác...; hoặc giải quyết một số thủ 

tục như hải quan, kiểm toán...; hoặc là nhận đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của 

nhân dân... thông qua hệ thống mạng. 

Chính phủ điện tử phải được phổ cập đến cấp cơ sở xã, phường, việc này đòi hỏi 

một khoản đầu tư lớn, cũng như một khoảng thời gian lâu dài để cán bộ, nhân viên 

cũng như nhân dân làm quen với phương thức làm việc mới, nhưng hiệu quả và 

giá trị của nó mạng lại cũng sẽ là rất lớn: giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, 

tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất cũng như cho đời sống nhân 

dân... Thực hiện Chính phủ điện tử là một bước quan trọng tiến tới bộ máy hành 

chính đơn giản, gọn nhẹ, phục vụ tốt nhất cho nhân dân. 

Mục tiêu lâu dài của Chính phủ điện tử là có thể tiến tới thu chi ngân sách nhà 

nước qua hệ thống mạng. Các doanh nghiệp có thể nộp thuế thông qua hình thức 

chuyển khoản thẳng vào tài khoản của kho bạc nhà nước thông qua giao dịch điện 

tử; Nhà nước cũng có thể chi các khoản mua sắm, trả lương cho bộ máy công nhân 

viên chức hay chuyển giao, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan như trường học, bệnh 

viện, các viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị - xã hội... bằng phương thức này. 

Áp dụng cách làm này có thể làm giảm bớt hàng vạn hóa đơn, chứng từ, biên lai... 

được sử dụng mỗi năm, giúp công tác lưu trữ cũng như hạch toán đơn giản và 

nhanh gọn hơn nhiều; hơn nữa lại đảm bảo được sự công khai, minh bạch trong 

thu chi ngân sách nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước 



năm 2002; và đồng thời cũng là một biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng 

có hiệu quả. 

Thông qua hệ thống mạng trực tuyến, hiện nay một số bộ đã có hoạt động trả lời 

chất vấn nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng giao lưu 

trả lời kiến nghị của nhân dân vào tháng 4 năm 2007, nhưng những hoạt động này 

chưa trở thành định kỳ và thường xuyên. Trong tương lai, cần quy định các bộ, cơ 

quan ngang bộ phải tiến hành trả lời chất vấn định kỳ 6 tháng đến 1 năm/ 1 lần 

trên mạng Internet. Hoạt động này là biểu hiện quyền giám sát của nhân dân đối 

với cơ quan hành pháp, thể hiện tính dân chủ, tính quyền lực nhân dân. 

Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đấu tranh phòng chống tham 

nhũng. Để diệt trừ được vấn nạn nhức nhối này thì cần phải có được sự phối hợp 

chặt chẽ từ cả ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Do đó cần tổ chức lại 

Ban chỉ đạo Trung ương về đấu tranh phòng chống tham nhũng, bao gồm cả các 

Thanh tra Chính phủ lẫn các Thanh tra Quốc hội ( như đã trình bày ở trên ), và 

trực tiếp nằm dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng. 

Cơ cấu của Chính phủ cũng có thể được tăng thêm Viện công tố - với chức năng 

công tố nhà nước ( tổ chức và hoạt động của viện này sẽ được trình bày rõ hơn ở 

phần sau) .  

Tóm lại, hệ cơ quan hành pháp, gồm Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân 

dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, với hai nhiệm vụ chính là chấp hành và hành 



chính, trong thời gian tới cần phải được cải tổ lại theo hướng: tinh giản bộ máy 

đến tối ưu; các bộ, cơ quan ngang bộ phải được phân công, phân nhiệm rạch ròi, 

tránh tình trạng chồng chéo, lẫn lộn; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng 

nhanh gọn, tiện lợi cho công dân và tổ chức. Việc tăng cường quyền lực vào tay cơ 

quan hành pháp không nhằm tới sự tập quyền, mà trên hết là để phục vụ nhân dân, 

để tôn trọng và bảo vệ các quyền công dân, quyền con người - một yêu cầu quan 

trọng của Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. 

Hệ các cơ quan tư pháp hiện nay gồm có Toà án nhân dân, Toà án quân sự các 

cấp, Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp. Tổ chức như vậy là 

chưa hợp lý do tạo nên sự chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan truy tố, xét xử 

dân sự và quân sự; đồng thời, việc dàn trải các kiểm sát viên, các thẩm phán dân 

sự và quân sự cũng tạo nên sự khan hiếm cán bộ tư pháp. Giải pháp cho vấn đề 

này là sát nhập Tòa án quân sự vào Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát quân sự vào 

Viện kiểm sát nhân dân. Các vụ án dân sự cũng như quân sự sẽ được xét xử theo 

những trình tự khác nhau tùy theo những quy định khác nhau của pháp luật, nhưng 

đều được tiến hành bởi một cơ quan thống nhất.  

Đối với Toà án nhân dân: 

Hiến pháp cũng như Luật tổ chức Tòa án nhân dân đều quy định công tác xét xử 

được tiến hành độc lập, chỉ tuân theo luật; và đây cũng là nhiệm vụ quan trọng 

nhất của ngành tòa án để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền. Nhưng thực 



tế hiện nay sự độc lập này vẫn chưa cao, cụ thể là vẫn còn hiện tượng thỉnh thị án, 

duyệt án; chế độ tuyển chọn thẩm phán là bổ nhiệm nhưng trước đó lại phải qua 

Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân cùng cấp làm chủ tịch; nhiệm kỳ Thẩm phán chỉ có 5 năm... Những quy định 

này phần nào đã làm giảm đi tính độc lập của Thẩm phán cũng như của cơ quan 

xét xử.  

Từ đó, nhóm nghiên cứu xin đề ra một số giải pháp như sau:  

Thứ nhất, các tòa án sơ thẩm không thể tiếp tục phụ thuộc vào lãnh thổ hành chính 

như hiện nay, Tòa án cần độc lập với chính quyền địa phương; các Thẩm phán, dù 

là ở cấp cơ sở cũng cần được do trung ương bổ nhiệm. Như vậy sẽ chỉ có một Hội 

đồng tuyển chọn Thẩm phán duy nhất, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm 

chủ tịch. Quy định này giúp hệ thống xét xử được độc lập về tổ chức đối với các 

cơ quan hành chính địa phương; đồng thời tạo ra sự đồng bộ trong đội ngũ Thẩm 

phán, do chỉ có một mặt bằng đánh giá thống nhất trong cả nước. 

Thứ hai, các cấp Tòa án hoạt động không phụ thuộc nhau, không có tòa nào có 

thẩm quyền xét xử cao hơn các tòa khác, mà chỉ quan hệ với nhau bằng quan hệ tố 

tụng: Tòa sơ thẩm bị kháng cáo thì Tòa phúc thẩm xét xử, Tòa phúc thẩm bị kháng 

cáo thì Tòa giám đốc thẩm xét xử. Quy định này đảm bảo sự phân công, phân 

nhiệm ngay trong bản thân ngành tòa án, tăng cường tính độc lập của từng tòa án, 

tránh hiện tượng thỉnh thị án, duyệt án. 



Thứ ba, nên kéo dài nhiệm kỳ của các Thẩm phán từ 5 năm như hiện nay lên thành 

7 năm, với những Thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao có thể kéo dài nhiệm kỳ 

lên tới 12 năm giống như quy định ở Nga. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo chế độ 

lương bổng, phụ cấp của các Thẩm phán, để hành pháp không thể lấy đây làm sức 

ép lên cơ quan xét xử, cũng như không khiến các Thẩm phán vì có cuộc sống khó 

khăn mà dễ bị mua chuộc. 

Thứ tư, phải không ngừng tăng cường hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ cũng như giáo dục đạo đức cho các Thẩm phán, để họ thực sự là những con 

người có đủ cả tài cả đức, đảm bảo giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, đảm 

bảo xét xử đúng người đúng tội. 

Đối với Viện kiểm sát nhân dân: 

Các cơ quan kiểm sát có hai chức năng chính là thực hiện quyền công tố nhà nước 

và giám sát các hoạt động tư pháp. Nhưng do thực tế hiện nay ở hầu hết các nước 

trên thế giới đều không có cơ quan nào nắm giữ những chức năng như vậy, nên 

nhóm nghiên cứu xin mạnh dạn đưa ra khuyến nghị tách Viện kiểm sát nhân dân 

hiện nay thành hai cơ quan riêng: Viện Công tố thực hiện chức năng công tố nhà 

nước, nằm dưới sự điều hành, quản lý của Chính phủ; và Uỷ ban giám sát Tư pháp 

trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao. Đây cũng là một đòi hỏi của sự phân công, 

phân nhiệm rõ ràng trong bộ máy nhà nước, nhằm đảm bảo cho sự nghiêm minh 

của pháp luật, vì lợi ích của nhân dân. 



Thực tế hiện nay cho thấy hoạt động điều tra để khởi tố các vụ án hình sự chủ yếu 

do các cơ quan điều tra của Chính phủ đảm nhiệm: cơ quan điều tra Bộ Công an, 

Thanh tra Chính phủ... Bởi vậy, việc tách Điều tra viên và Công tố viên ra thành 

hai cơ quan độc lập với nhau là hoàn toàn bất hợp lý: Công tố viên sẽ khó nắm bắt 

tình hình thực tế vụ việc, và Điều tra viên không nhận được chỉ đạo cụ thể để tiến 

hành tác nghiệp... Bởi vậy, việc thành lập Viện công tố thuộc Chính phủ, thống 

nhất chỉ đạo các hoạt động điều tra, khởi tố các vụ án hình sự là hoàn toàn hợp lý.  

Viện công tố vẫn sẽ hoạt động theo chế độ thủ trưởng như Viện kiểm sát nhân dân 

hiện nay, với Viện trưởng do Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê 

chuẩn.  

Còn Uỷ ban giám sát Tư pháp trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, có thể do chính 

Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ nhiệm. Có nhiệm 

vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, từ điều tra, khởi tố tới 

xét xử. Có thể coi Uỷ ban này gần giống như Tòa phá án của Pháp: "Tòa này 

không xét nội dung vụ kiện mà chỉ đảm bảo sự tôn trọng việc áp dụng luật lệ tố 

tụng một cách chính xác. Tòa án này có quyền hủy bỏ các bản án xét xử không 

đúng thủ tục và giao hồ sơ cho một tòa án cùng cấp để xử lại"(1).  

Uỷ ban giám sát Tư pháp này nên hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Các thanh tra 

của Uỷ ban có thể là các Thẩm phán, các Công tố viên có nhiều kinh nghiệm, 

được lựa chọn bởi Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán và do Chánh án Tòa án nhân 



dân tối cao bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của các thanh tra này có thể là 7 hoặc 12 năm 

giống nhiệm kỳ của các Thẩm phán.  

Tóm lại, hoạt động tư pháp hiện nay cần phải đẩy mạnh hơn nữa tính độc lập của 

mình; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có đủ đức đủ tài, đảm bảo tính nghiêm 

minh của pháp luật, thực sự là "người canh giữ tự do cá nhân, bảo đảm sự tôn 

trọng nguyên tắc... theo những điều kiện do luật định"(2).  

Qua tất cả những phần đã trình bày ở trên, có thể thấy sự phân công, phân nhiệm 

giữa các cơ quan nhà nước: Quốc hội - nắm quyền lập pháp và giám sát chung, 

Chủ tịch nước và Chính phủ nắm quyền hành pháp, Tòa án nhân dân nắm quyền 

tư pháp là một đòi hỏi tất yếu. Đòi hỏi cải cách bộ máy nhà nước hiện nay là củng 

cố vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc hội, tăng cường quyền lực cho 

cơ quan hành pháp, bảo đảm sự độc lập của cơ quan tư pháp; đồng thời, cần mở 

rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào tổ chức và hoạt động của 

bộ máy nhà nước trong cả ba lĩnh vực: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bên cạnh 

đòi hỏi phải phân công, phân nhiệm một cách rạch ròi thì giữa các nhánh cơ quan 

vẫn cần có mối liên hệ mật thiết, đảm bảo sự thống nhất của quyền lực nhà nước, 

đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Điều này được thể hiện qua quyền giám sát của 

Quốc hội; các cơ quan khác có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội; qua việc 

hành pháp tham gia bổ nhiệm các chức vụ tư pháp; cũng như tư pháp có quyền xét 

xử các cá nhân hành pháp.  



Sự phân tách các lĩnh vực hoạt động trong sự thống nhất của quyền lực nhà nước 

là nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền, đảm bảo mọi cơ quan nhà nước 

đều đứng dưới pháp luật, không nằm ngoài hay nằm trên pháp luật, đảm bảo cho 

quyền lực do nhân dân ủy thác không thể bị lạm dụng mà dẫn đến tình trạng 

chuyên quyền, độc tài.  

Đối với các cấp chính quyền địa phương:  

Như đã từng trình bày ở trên, xu hướng mới của cải cách bộ máy nhà nước ở các 

nước trong thời gian gần đây là phân cấp, phân quyền giữa chính quyền trung 

ương và chính quyền địa phương. Nguyên tắc này cũng đảm bảo được những yêu 

cầu quan trọng của mô hình Nhà nước pháp quyền mà chúng ta cần quan tâm. 

Phân cấp là cắt chia đứt đoạn công việc cho từng cấp hành chính giải quyết. Như 

việc xây dựng đường hiện nay chẳng hạn: Muốn xây dựng đường thì đầu tiên 

Chính phủ xây đường quốc lộ, tỉnh xây dựng đường nối từ đường quốc lộ vào tỉnh 

mình và gọi là tỉnh lộ, cứ như vậy, huyện và xã cũng tự xây dựng đường trong 

phạm vi của mình, cuối cùng tạo thành tuyến giao thông liên tục. 

Còn phân quyền là thực hiện công việc một cách trọn gói, đã giao quyền cho cơ 

quan nào thì cơ quan đó làm tất cả.  

Trong điều kiện mới hiện nay, khi tình hình thế giới đang có những phát triển 

nhanh chóng và phức tạp, Việt Nam lại vừa gia nhập vào Tổ chức thương mại 



Quốc tế WTO, đánh dấu một bước hội nhập quan trọng với thế giới, chắc chắn 

công việc của Chính phủ trong thời gian tới sẽ ngày càng nặng nề và nan giải. Bởi 

vậy, đối với những công việc hành chính sự vụ mà có thể giao cho các địa phương 

tự giải quyết thì Chính phủ nên giao lại, không nên ôm đồm tất cả như hiện nay, 

mà chỉ tập trung vào quản lý tầm vĩ mô, trên phạm vi cả nước mà thôi. 

_____________ 

(1)(2) TS Nguyễn Thị Hồi: Sđd, tr.212 

Chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực trong đời sống xã hội của Đảng và Nhà nước 

trong thời gian gần đây thực chất cũng là đòi hỏi Chính phủ giao lại những việc có 

thể giao cho chính quyền địa phương, và chính quyền địa phương giao lại những 

việc có thể giao lại cho các cá nhân, tổ chức trong xã hội thực hiện, mà biểu hiện 

cụ thể là chuyển từ hình thức chính quyền phụ thuộc sang hình thức chính quyền 

tự quản. 

Thuật ngữ "Chính quyền trung ương" và "Chính quyền địa phương" được sử dụng 

ở nước ta từ sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Từ Hiến pháp năm 1959, "Chính 

quyền địa phương" được đổi lại tên gọi thành "Hội đồng nhân dân" và "Uỷ ban 

nhân dân". Có thể hiểu hai thuật ngữ này là không có gì khác nhau, và ngày nay 

chúng vẫn được dùng thay cho nhau, nhưng theo Sắc lệnh số 63/SL năm 1945 của 

Chủ tịch nước thì Chính quyền địa phương "là một pháp nhân công, có thể tự 

quyết định một số công việc của địa phương không cần xin ý kiến cấp trên mà chỉ 



chịu sự giám hộ hành chính ( hậu kiểm )"(1), quy định này khác cơ bản so với hiện 

nay, từ sau năm 1960, các Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được coi là 

"một pháp nhân có thẩm quyền tự chịu trách nhiệm, chỉ hoạt động trong phạm vi 

được phân cấp đến đâu làm đến đó"(2). Từ hai định nghiã này có thể nhận thấy 

chính quyền địa phương hiện nay có thẩm quyền tự quyết thấp hơn nhiều so với 

bản Hiến pháp năm 1946. 

Vì Việt Nam ta là một nhà nước đơn nhất nên tuyệt đối không thể coi "Hội đồng 

nhân dân là Quốc hội, và Uỷ ban nhân dân là Chính phủ ở địa phương", làm như 

vậy sẽ gây ra tình trạng địa phương cục bộ, nhà nước bị chia nhỏ; nhưng cũng 

không thể tiếp tục cơ chế tập trung cao độ vào trung ương như hiện nay, dẫn đến 

sự quá tải trong hoạt động của Chính phủ, và không đảm bảo được chủ quyền 

nhân dân ở cấp chính quyền địa phương. Bởi vậy, cần xem xét lại cơ cấu tổ chức 

và hoạt động của hai cơ quan này, thực hiên sự phân quyên, phân cấp một cách 

hợp lý, đảm bảo dân chủ ở cơ sở, đảm bảo nguyên tắc pháp quyền trong bộ máy 

nhà nước. 

_____________ 

(1) LS Nguyễn Văn Thảo: Sđd, tr.389 

(2) LS Nguyễn Văn Thảo: Sđd, tr.390 



Trong bản thân cách hiểu về Hội đồng nhân dân cũng còn rất nhiều những vấn đề 

cần làm rõ. 

Nếu theo Hiến pháp thì Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa 

phương, là cơ quan dân cử, từ đó có thể hiểu Hội đồng nhân dân thuộc nhánh lập 

pháp; nhưng về hoạt động thì cơ quan này lại có chức năng chủ yếu là thực hiện 

các chính sách, chủ trương, pháp luật của trung ương tại địa phương mình, nên lại 

được xem là thuộc nhánh hành pháp. Bên cạnh đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân 

là đại biểu cho nhân dân tại địa phương mình, chứ không phải công chức nhà 

nước, họ là đại diện cho những người chủ - nhân dân, chứ không phải những 

người thừa hành quyết định của cơ quan hành chính. Bởi vậy, cần phân định rõ 

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước hay cơ quan hành pháp, là cơ 

quan dân cử hay cơ quan chấp hành. Mà theo nhóm nghiên cứu thì hợp lý nhất là 

xếp cơ quan này vào nhánh lập pháp, với chức năng chủ yếu là quyết định một số 

các vấn đề ở địa phương được trung ương ủy quyền. 

Cần phân biệt rõ chức năng, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân, mà cụ thể là 

1) Hội đồng nhân dân có các thẩm quyền: 

 - Tự quyết định trong một số lĩnh vực. 



 - Tự quyết định nhưng phải hỏi xin ý kiến các cơ quan cấp trên trong một 

số lĩnh vực. 

 - Chất vấn, giám sát các cơ quan cùng cấp. 

 - Tư vấn hoạt động cho cơ quan hành pháp khi cơ quan này yêu cầu. 

 - Là một pháp nhân đầy đủ, có quyền vay nợ, phát hành trái phiếu, huy 

động các nguồn vốn xây dựng địa phương. 

Uỷ ban nhân dân có các thẩm quyền: 

 - Chấp hành, thực thi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

 - Quản lý tài chính, tài sản, nhân sự tại địa phương. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, tổ chức công việc... cho các cơ 

quan của mình cũng như cho chính quyền cấp dưới. 

_____________ 

(1) LS Nguyễn Văn Thảo: Sđd, tr.285 

(2) Điều 2 Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội- www.vietlaw.org.vn. 



Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 ban hành 

ngày 28/12/2000 có thể được xem là một hình mẫu về "phân công trách nhiệm và 

phân cấp quản lý nhà nước"(2) đối với địa phương. 

Theo đó, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyền tự 

chủ trong một số các lĩnh vực hoạt động, mà cụ thể là: 

 - Chính quyền thành phố có quyền lập quy, tự đặt ra các quy tắc trong một 

số các lĩnh vực trên cơ sở các luật và các quy định của Quốc hội và Chính 

phủ. 

 - Có ngân sách riêng, chủ động trong việc thu chi, có quyền huy động các 

nguồn vốn đầu tư kể cả việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô. 

 - Ở một số lĩnh vực như quản lý đầu tư, tổ chức đấu thầu, sắp xếp các 

doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố, khuyến khích xã hội hóa các dịch 

vụ công ích, quản lý và phát triển hạ tầng xã hội, quản lý nhà đất trong 

thành phố, quản lý bộ máy và công chức thành phố... thì chính quyền thành 

phố được phép tự quyết định mà không cần xin phép Chính phủ, nhưng vẫn 

chịu sự kiểm tra, giám sát của Chính phủ. 

 - Tự quản lý, tự cân đối các hoạt động kinh tế trên địa bàn Thủ đô. 

Mô hình phân cấp, phân quyền đối với Hà Nội như trên cần được mở rộng ra khắp 

các tỉnh, thành trong cả nước, tuy nhiên, cũng phải xem xét tới tình hình cụ thể ở 



từng địa phương, tùy thuộc vào tính chất thành thị hay nông thôn mà tổ chức lại 

các cơ quan chính quyền địa phương cho hợp lý. 

Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rất lớn giữa đời sống đô thị và đời sống 

nông thôn; nhưng hiện nay, việc tổ chức chính quyền cấp cơ sở ở hai khu vực này 

lại được cào bằng như nhau. Đó là một điều rất bất hợp lý.  

Với chính quyền cơ sở ở khu vực nông thôn, nên theo quy định trong Hiến pháp 

năm 1946, tức là kiện toàn và tăng cường cho chính quyền cấp xã và cấp tỉnh, giao 

cho chúng quyền tự quyết rộng rãi trên nhiều lĩnh vực trên địa bàn mình; còn ở 

cấp huyện chỉ cần có cơ quan hành chính đại diện, mà không cần có cơ quan đại 

diện nhân dân ở cấp này. Cách tổ chức như vậy khẳng định vai trò của cấp quản lý 

chung ở địa phương là cấp tỉnh, cũng như vị trí của cấp cơ sở là cấp xã, còn cấp 

huyện chỉ là một cấp trung gian mà thôi. 

Với chính quyền đô thị, do đô thị là một khu vực nhỏ lại tập trung dân cư đông 

đúc, trên địa bàn có nhiều các trung tâm cơ quan hành chính, trường học, bệnh 

viện, nơi giải trí... nên cần có cách quản lý khác với ở vùng nông thôn. 

Nếu như ở vùng nông thôn, chính quyền được chia ra nhiều cấp khác nhau, từ tỉnh, 

huyện tới xã, thì ở đô thị chỉ nên có một cấp chính quyền duy nhất; ở những đô thị 

lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nếu cần có thêm các chính quyền cấp 

cơ sở cấp quận, phường thì chỉ cần các Uỷ ban nhân dân làm nhiệm vụ đại diện 

hành chính, được bổ nhiệm từ trên xuống, nhằm thay mặt cho chính quyền thành 



phố giải quyết các công việc hành chính trong địa bàn. Nguyên nhân của yêu cầu 

này là do đô thị là một thể thống nhất, với hệ thống đường xá giao thông, hệ thống 

điện, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường... Việc chia cắt đô thị thành các 

quận, các phường rồi chia nhau quản lý các mảnh của một hệ thống nhất như hiện 

nay là hoàn toàn không phù hợp và cần phải bãi bỏ. 

Về tổ chức chính quyền các cấp, nhóm nghiên cứu xin đưa ra một số khuyến nghị 

như sau: 

- Chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:  

Hiện tại cả nước có 59 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. 

Đây sẽ là cấp hành chính quan trọng bậc nhất, vì trực tiếp nắm vai trò quản lý, 

điều hành các hoạt động của nhân dân; Chính phủ và các bộ sẽ chỉ là các cơ quan 

chuyên môn chuyên hoạt động hoạch định chính sách và quản lý vĩ mô, mà không 

tham gia vào giải quyết các vấn đề cụ thể của nhân dân nữa. Để đảm bảo được 

điều này, chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ được tổ chức 

bao gồm Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, đứng đầu là Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân. 

Hội đồng nhân dân bao gồm các đại biểu do nhân dân bầu ra theo hình thức bỏ 

phiếu phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Cơ quan này có chức năng 



lập quy, quyết định các vấn đề trên địa bàn tỉnh, thành mình, trong khuôn khổ 

pháp luật và quy định của chính quyền trung ương. 

Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch Uỷ ban do nhân dân bầu cử, trên cơ sở Thủ tướng 

bổ nhiệm, và các giám đốc sở chuyên ngành, với chức năng chủ yếu là thực hiện 

các quyết nghị của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Hiện nay, cần phải có các quy định tăng cường quyền giám sát của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân đối với Uỷ ban nhân dân, cho phép bỏ phiếu tín nhiệm một 

cách định kỳ và thường xuyên đối với các thành viên của Uỷ ban nhân dân. Ngoài 

ra, để đảm bảo sự phân công, phân quyền giữa chức năng quy định của Hội đồng 

nhân dân và chức năng thừa hành của Uỷ ban nhân dân, cần quy định các đại biểu 

không thể đồng thời là các thành viên của Uỷ ban nhân dân; bên cạnh đó cần 

khuyến khích các đại biểu là các cán bộ hưu trí có đủ năng lực, hiểu biết, đủ điều 

kiện sức khỏe, để tuy không có sự dùng chung nhân viên nhưng Hội đồng nhân 

dân vẫn có đầy đủ hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương...  

Bên cạnh đó, cần phải có một Ban chỉ đạo địa phương về đấu tranh phòng chống 

tham nhũng, nằm dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương thuộc chính phủ, và 

phải báo cáo công tác, chịu sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh. 

- Chính quyền cấp huyện - xã: 



Chính quyền cấp quận ở đô thị có thể bị bãi bỏ, như đã trình bày ở phần trên, còn 

chính quyền cấp huyện ở khu vực nông thôn cũng chỉ nên có cơ quan đại diện 

hành chính mà không có cơ quan dân cử ở cấp này. Cơ quan hành chính ở cấp 

huyện đứng đầu là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

bổ nhiệm, có nhiệm vụ đại diện cho tỉnh giải quyết các sự vụ hành chính trong 

phạm vi lãnh thổ huyện, giám sát, tư vấn hoạt động của các chính quyền xã. 

Chính quyền cấp xã được xem là hạt nhân cơ sở của nền hành chính quốc gia. 

Hiện nay cả nước có khoảng 10.500 xã (không kể các phường, thị trấn).  

Do xã là một cộng đồng cư dân gắn bó với nhau từ lâu đời, mối quan hệ đó không 

ai có thể phá vỡ được, bởi vậy, phải tổ chức chính quyền cấp xã dưới hình thức 

giao cho nhân dân tự quản.  

Hội đồng nhân dân xã do nhân dân bầu ra, cũng có chức năng, quyền hạn tương tự 

như Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhưng chính quyền huyện có quyền giám sát hoạt 

động của Hội đồng nhân dân cấp xã, thậm chí có quyền giải tán cơ quan này khi 

nhận thấy có sai phạm.  

Uỷ ban nhân dân xã đứng đầu là Chủ tịch Uỷ ban, có thể do nhân dân bầu, có thể 

do Hội đồng nhân dân bầu, mà cũng có thể do cấp trên bổ nhiệm. Nên có sự linh 

hoạt trong quy định này tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương: mật độ dân 

số, trình độ và ý thức tham gia hoạt động chính trị của nhân dân, mức độ đô thị 

hóa của vùng nông thôn...  



Nói tóm lại, việc tiến hành xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền ở địa phương 

trong thời gian sắp tới là một đòi hỏi cấp thiết, mà biểu hiện cụ thể là phải tăng 

cường quyền hạn cho chính quyền địa phương trong một số các lĩnh vực hành 

chính công, tự quản về ngân sách, tổ chức nhân viên... Phải tuyệt đối đảm bảo 

rằng công việc nào địa phương có thể làm được thì chuyển giao cho địa phương, 

Chính phủ và các cơ quan ngang bộ sẽ chấm dứt việc tác động trực tiếp tới đời 

sống cá biệt của nhân dân, mà chỉ quan tâm tới hoạt động hoạch định chính sách 

và quản lỹ vĩ mô cả đất nước. Tổ chức bộ máy nhà nước như vậy mới đảm bảo 

dân chủ, khẳng định nhân dân thực sự là chủ của quyền lực nhà nước, đảm bảo 

không cơ quan nào có khả năng lạm quyền, tất cả các cấp chính quyền đều nằm 

dưới pháp luật. 

Kết luận  

Tư tưởng phân chia quyền lực đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử các học thuyết 

chính trị - pháp lý thế giới. 

Ban đầu nó chỉ được biểu hiện một cách sơ khai trong tổ chức bộ máy nhà nước 

các quốc gia cổ đại. Trên cơ sở đó, các học giả đương thời đã xây dựng những nền 

tảng tư tưởng đầu tiên của một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong xây 

dựng nhà nước về sau này: quyền lực không thể giao trọn vẹn cho một cá nhân, 

một tập thể, mà phải được chia tách ra, trao vào những bàn tay khác nhau, như thế 

mới đạt hiệu quả cao nhất. 



Trong thời kỳ Cách mạng Tư sản, tư tưởng phân chia quyền lực đã được các học 

giả tư sản cấp tiến phát triển và hoàn thiện, mà đỉnh cao là gắn với những cái tên 

như: John Locke, Charles Louis Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau... Từ đây, 

phân chia quyền lực đã chính thức trở thành một học thuyết đầy đủ, trọn vẹn và 

hoàn hảo, đã trở thành hòn đá tảng trong xây dựng và tổ chức bộ máy nhà nước 

của mọi nước tư sản. 

Chủ nghĩa Mác cho rằng phân quyền đơn thuần chỉ là sự phân công lao động trong 

bộ máy nhà nước, giống như sự phân công lao động trong một xưởng sản xuất của 

chủ tư bản. 

Dựa theo quan điểm này một cách máy móc, nhiều học giả đã phủ nhận tư tưởng 

phân quyền, để không áp dụng nó trong tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ 

nghĩa, giống như sự phủ nhận của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong 

lòng một xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Nhưng ngày nay, trước những đòi hỏi phải cải cách lại bộ máy nhà nước ta theo 

hướng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, việc xem xét lại vị trí, vai 

trò của tư tưởng phân quyền đã trở thành một yêu cầu bức thiết. 

Tư tưởng phân chia quyền lực và mô hình Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, 

vì dân có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 



Tư tưởng phân chia quyền lực chỉ có thể phát huy hết những ưu điểm của nó trong 

một xã hội thực sự dân chủ, khi nhân dân thực sự là chủ thể của quyền lực nhà 

nước, khi nhà nước thực sự bảo vệ và tôn trọng các quyền của công dân... hay nói 

một cách khác là trong một xã hội pháp quyền. 

Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân chỉ có thể trở thành hiện thực khi 

bản thân các cơ quan nhà nước luôn phải phục tùng pháp luật do chính nó ban 

hành; và để đảm bảo cho các cơ quan nhà nước luôn nằm dưới pháp luật thì còn 

cách thức nào có hiệu quả hơn việc áp dụng nguyên tắc phân quyền ? Từ đó có thể 

khẳng định sự phân công, phân quyền giữa các cơ quan trong việc phối hợp thực 

hiện quyền lực nhà nước là một đòi hỏi bắt buộc, là một nhân tố cấu thành không 

thể thiếu của mô hình Nhà nước pháp quyền. 

Bởi vậy, không thể không áp dụng những hạt nhân hợp lý của tư tưởng và nguyên 

tắc phân quyền vào tổ chức bộ máy Nhà nước ta hiện nay. 

Trong quá trình chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và các Luật tổ chức 

nhà nước cho phù hợp với yêu cầu của thời đại và thông lệ quốc tế, nhóm nghiên 

cứu chúng em xin viết bản báo cáo kết quả nghiên cứu này với đôi dòng khuyến 

nghị, rất mong những hạt nhân hợp lý, những điểm tiến bộ của nguyên tắc phân 

quyền sẽ được áp dụng sâu rộng trong tổ chức bộ máy nhà nước: các cơ quan tối 

cao của Nhà nước - đại diện cho ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp cần phải 

được tổ chức độc lập hơn nữa, tránh chồng chéo, lẫn lộn; đảm bảo công tác thanh, 



kiểm tra, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được tiến hành hiệu quả... 

Bên cạnh đó cần phải tiến hành phân cấp, phân nhiệm một cách rõ ràng giữa trung 

ương và địa phương, đảm bảo không có sự trùng lặp, chồng chéo trong quản lý 

giữa các cấp. 

Công trình nghiên cứu này được chuẩn bị trong một thời gian có hạn, lại đề cập tới 

những vấn đề to lớn là "tư tưởng phân chia quyền lực" và "mô hình nhà nước pháp 

quyền", nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Nhóm nghiên cứu chúng 

em rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý của các thầy cô để giúp kiến thức của 

mình hoàn thiện hơn. 

 


