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THEO HIÏËN PHAÁP
GS,TS. NGUYỄN THỊ DOAN
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
ó thể nói, thiết chế Chủ tịch nước
trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà
nước theo Hiến pháp năm 1992 đã
cơ bản khắc phục được những bấp cập của
mô hình “nguyên thủ tập thể” - Hội đồng
Nhà nước đã được quy định trong Hiến pháp
năm 1980. Đây được coi là sự kế thừa các
giá trị đã được xác định trong thực tiễn tổ
chức và hoạt động của Chủ tịch nước được
quy định trong Hiến pháp năm 1946 và Hiến
pháp năm 1959, là bước tiến quan trọng
không chỉ đối với thiết chế nguyên thủ quốc
gia mà còn đối với cơ cấu tổ chức bộ máy
nhà nước trong giai đoạn đầu của quá trình
đổi mới, mở cửa hội nhập với quốc tế. Với
thiết chế Chủ tịch nước là một cá nhân đã
góp phần tinh gọn bộ máy nhà nước ở Trung
ương; chức năng thay mặt Nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại của
Chủ tịch nước cũng được thực hiện hiệu quả
hơn, linh hoạt hơn trong những nhiệm kỳ
vừa qua.

C
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Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn cho
thấy, mô hình Chủ tịch nước trong tổng thể
bộ máy nhà nước ta vẫn đặt ra một số nội
dung cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn
thiện hơn, vì vậy:
- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên CHXH (bổ sung, phát
triển năm 2011) đã khẳng định: “Nhà nước
ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền
lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng
là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai
cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực nhà
nước là thống nhất; có sự phân công, phối
hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp”1.
- Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XI đã đề ra chủ trương tiếp
tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy
nhà nước. Trong đó tập trung vào đổi mới

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CHXH (bổ sung, phát triển năm 2011).
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hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước,
Chính phủ và các cơ quan tư pháp, theo đó,
cần “nghiên cứu xác định rõ hơn quyền hạn
và trách nhiệm của Chủ tịch nước để thực
hiện đầy đủ chức năng nguyên thủ quốc gia,
thay mặt Nhà nước về đối nội, đối ngoại và
thống lĩnh các lực lượng vũ trang; quan hệ
giữa Chủ tịch nước với các cơ quan thực
hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư
pháp”2.
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã
nêu rõ: “xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn
của Chủ tịch nước trong việc thực hiện chức
năng nguyên thủ quốc gia, thay mặt Nhà
nước về đối nội, đối ngoại và thống lĩnh các
lực lượng vũ trang nhân dân; xác định rõ
mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với các cơ
quan lập pháp, hành pháp, tư pháp”3.
- Tờ trình số 11/TTr-UBTVQH13 của
Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH)
được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số
06/2011/QH13 ngày 06/8/2011 đã nêu rõ:
“Về Chủ tịch nước: xác định rõ trách nhiệm,
quyền hạn của Chủ tịch nước trong việc thực
hiện vị trí, vai trò là nguyên thủ quốc gia,
thay mặt Nhà nước về đối nội, đối ngoại và
thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân,
xác định rõ hơn mối quan hệ giữa Chủ tịch
nước với các cơ quan lập pháp, hành pháp,
tư pháp”4.
Thể chế hóa chủ trương, chính sách của
Đảng, kế thừa giá trị của các bản Hiến pháp
qua các thời kỳ, Hiến pháp năm 2013 tiếp
tục khẳng định Chủ tịch nước là người đứng
đầu Nhà nước, thay mặt Nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại,
thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ
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chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An
ninh. Hiến pháp đã làm rõ hơn mối quan hệ
giữa Chủ tịch nước với các cơ quan thực
hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; cụ
thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn thống lĩnh
lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch
nước trong việc quyết định phong, thăng,
giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô
đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ sung
quy định thẩm quyền của Hội đồng Quốc
phòng và An ninh do Chủ tịch nước làm Chủ
tịch trong việc quyết định việc lực lượng vũ
trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần
bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới...
Theo Hiến pháp năm 2013, thiết chế
Chủ tịch nước được quy định tại Chương VI
gồm 8 điều, từ Điều 86 đến Điều 93, cụ thể:
Điều 86 quy định: “Chủ tịch nước là người
đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam về đối nội và đối
ngoại”. Điều 87 quy định về bầu Chủ tịch
nước; trách nhiệm của Chủ tịch nước trước
Quốc hội và nhiệm kỳ của Chủ tịch nước.
Điều 88 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn
của Chủ tịch nước. Điều 89 quy định về Hội
đồng Quốc phòng và An ninh. Điều 90 quy
định về quyền của Chủ tịch nước tham dự
các phiên họp của UBTVQH, Chính phủ;
quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn… Điều
91 quy định về thể thức văn bản do Chủ tịch
nước ban hành. Điều 92 và Điều 93 quy định
về Phó Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, thiết
chế Chủ tịch nước còn được quy định tại
một số điều liên quan trong các chương:
Quốc hội; Chính phủ; Tòa án nhân dân
(TAND), Viện Kiểm sát nhân dân
(VKSND); Hiệu lực của Hiến pháp và việc
sửa đổi Hiến pháp.
Bố cục của Điều 88, Chương VI quy
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Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
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Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 12/7/2011 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về việc triển
khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm năm 1992.
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Tờ trình Quốc hội số 11/TTr-UBTVQH13, ngày 02/8/2011 của UBTVQH về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu
sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

NGHIÏN CÛÁU

LÊÅP PHAÁP

Söë 18 (274) T9/2014

NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch
nước có sự thay đổi đáng kể so với Hiến
pháp năm 1992. Nếu như Hiến pháp năm
1992 quy định nhiệm vụ và quyền hạn cụ
thể của Chủ tịch nước tại 12 khoản của Điều
103, thì Hiến pháp năm 2013 quy định
nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước
thành những nhóm, theo từng lĩnh vực tại 6
khoản của Điều 88, cụ thể: khoản 1 quy định
về nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực lập
pháp; khoản 2 quy định về nhiệm vụ và
quyền hạn trong công tác cán bộ liên quan
đến nhân sự của Chính phủ; khoản 3 quy
định nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực
tư pháp; khoản 4 quy định về một số nhiệm
vụ và quyền hạn mang tính biểu tượng của
người đứng đầu Nhà nước như khen thưởng,
quốc tịch; khoản 5 quy định về nhiệm vụ và
quyền hạn trong lĩnh vực quốc phòng - an
ninh; khoản 6 quy định về nhiệm vụ và
quyền hạn về mặt đối ngoại của nguyên thủ
quốc gia.
Có thể nói, theo quy định của Hiến
pháp, xét trên phương diện hình thức của
cấu trúc quyền lực, Chủ tịch nước là một
thiết chế khá đặc thù, không thuộc vào một
nhánh quyền lực nào trong các quyền lập
pháp, hành pháp, tư pháp nhưng đồng thời
lại có mối quan hệ, ảnh hưởng tới các cơ
quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tính
chất đặc thù này do vị trị Hiến định đặc biệt
của Chủ tịch nước “là người đứng đầu Nhà
nước”, thực hiện chức năng “thay mặt Nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam về đối nội và
đối ngoại”. Vị trí, chức năng Hiến định đặc
biệt của Chủ tịch nước được xác định cụ thể
thông qua mối quan hệ với các thiết chế
quyền lực nhà nước ở trung ương và mối
quan hệ với toàn bộ cấu trúc quyền lực nhà
nước trong phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia
(theo chiều dọc và chiều ngang). Thiết chế
Chủ tịch nước vừa có mối quan hệ, tác động
đến từng thiết chế quyền lực cụ thể như
Quốc hội, Chính phủ, TAND tối cao,
VKSND tối cao; vừa giữ vai trò quan trọng,
góp phần vào việc phối hợp giữa các cơ
quan trên trong quá trình thực hiện chức

năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định
của Hiến pháp và pháp luật.
1. Theo Hiến pháp, các Luật tổ chức
Quốc hội, Chính phủ, TAND, VKSND, thì
vị trí, chức năng của Chủ tịch nước được thể
hiện thông qua các mối quan hệ sau:
Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với
Quốc hội và UBTVQH:
- Quốc hội xét báo cáo công tác của Chủ
tịch nước; quy định tổ chức và hoạt động
của Chủ tịch nước; bầu, miễn nhiệm, bãi
nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;
bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước trái với
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
- UBTVQH đề nghị Quốc hội bầu, miễn
nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước.
- Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn
Chủ tịch nước.
- Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong
số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu
trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc
hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo
nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết
nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm
vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra
Chủ tịch nước. Sau khi được bầu, Chủ tịch
nước phải tuyên thệ trung thành với Tổ
quốc, nhân dân và Hiến pháp.
- Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc
hội họp kín; có quyền yêu cầu Quốc hội họp
bất thường. Chủ tịch nước có quyền trình dự
án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp
lệnh trước UBTVQH.
- Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền
hạn công bố Hiến pháp; công bố luật, pháp
lệnh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ
ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ
tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh. Chủ
tịch nước có quyền đề nghị UBTVQH xem
xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày,
kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu
pháp lệnh đó vẫn được UBTVQH biểu
quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn
không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc
hội quyết định tại kỳ họp gần nhất.
- Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên
họp của UBTVQH.
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Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với
Chính phủ:
- Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu,
miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính
phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội,
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ
tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên
khác của Chính phủ.
- Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên
họp của Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền
yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà
Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.
- Chính phủ báo cáo công tác trước Chủ
tịch nước. Thủ tướng Chính phủ báo cáo
công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ trước Chủ tịch nước.
- Chính phủ tổ chức thi hành lệnh, quyết
định của Chủ tịch nước; tổ chức đàm phán,
ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước
theo ủy quyền của Chủ tịch nước.
Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với
TAND tối cao, VKSND tối cao:
- Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu,
miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối
cao, Viện trưởng VKSND tối cao; căn cứ
vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND
tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức
Phó Chánh án TAND tối cao, Thẩm phán
các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát
viên VKSND tối cao; quyết định đặc xá; căn
cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố
quyết định đại xá.
- Chánh án TAND tối cao trong thời
gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm
và báo cáo công tác trước Chủ tịch nước.
- Viện trưởng VKSND tối cao trong thời
gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm
và báo cáo công tác trước Chủ tịch nước.
- Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng
VKSND tối cao trình Chủ tịch nước ý kiến
của Chánh án và Viện trưởng về những
trường hợp người bị kết án tử hình xin ân
giảm.
Thông qua các mối quan hệ giữa Chủ
tịch nước với các thiết chế quyền lực nhà
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nước, Chủ tịch nước không chỉ thực thi
nhiệm vụ và quyền hạn Hiến định của mình
mà còn tác động đến việc thực thi nhiệm vụ
và quyền hạn của các cơ quan quyền lực
khác của Nhà nước. Bên cạnh đó, với vị trí
đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước thực
hiện chức năng thay mặt Nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại,
đại diện cho quốc gia, dân tộc trong các
quan hệ với các chủ thể bên trong và bên
ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia. Khi đó,
Chủ tịch nước trở thành một trong những
biểu tượng của quốc gia, dân tộc; biểu tượng
cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho sự
thống nhất quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, có
ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến đời sống
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quan hệ
đối nội, đối ngoại của Nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam với nhân dân trong nước,
với các quốc gia, dân tộc và nhân dân trên
toàn thế giới.
2. Căn cứ quy định của Hiến pháp và
pháp luật liên quan, cấu trúc bộ máy của
thiết chế Chủ tịch nước bao gồm:
- Chủ tịch nước;
- Phó Chủ tịch nước;
- Hội đồng Quốc phòng và An ninh;
- Văn phòng Chủ tịch nước.
a) Về Phó Chủ tịch nước:
Theo Hiến pháp, Phó Chủ tịch nước do
Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội;
Phó Chủ tịch nước “giúp Chủ tịch nước thực
hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước
ủy nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một
số nhiệm vụ”. Nhiệm vụ và quyền hạn của
Phó Chủ tịch nước được quy định trong Hiến
pháp. Bên cạnh đó, Hiến pháp cũng quy định
việc Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch
nước trong trường hợp Chủ tịch nước không
làm việc được trong thời gian dài và trường
hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch
nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi
Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
b) Về Hội đồng Quốc phòng và An ninh:
Thiết chế Hội đồng Quốc phòng và An
ninh xuất hiện lần đầu tiên trong Hiến pháp
năm 1959 với tên gọi “Hội đồng Quốc
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phòng”. Đến Hiến pháp năm 1980, “Hội
đồng Quốc phòng” được quy định như là
một cơ quan thuộc Quốc hội. Hiến pháp
năm 1992 đã tái thiết lập thiết chế Chủ tịch
nước, quy định “Hội đồng Quốc phòng và
An ninh” vẫn do Quốc hội thành lập nhưng
không phải là cơ quan thuộc Quốc hội, mà
đặt tại Chương VII Chủ tịch nước, đồng thời
để tiếp tục giúp Quốc hội trong lĩnh vực này,
Quốc hội thành lập Ủy ban Quốc phòng và
An ninh của Quốc hội.
Hiến pháp quy định Chủ tịch nước là
Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh,
cơ cấu Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ
tịch và các Ủy viên, chế độ làm việc của Hội
đồng là chế độ tập thể và quyết định theo đa
số... Hiến pháp năm 2013 bổ sung nhiệm vụ
và quyền hạn của Hội đồng Quốc phòng và
An ninh trong việc: trình Quốc hội quyết
định tình trạng chiến tranh, trường hợp
Quốc hội không thể họp được thì trình
UBTVQH quyết định; quyết định việc lực
lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động
góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên
thế giới. Theo Luật Quốc phòng, trong tình
trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về
quốc phòng, Hội đồng Quốc phòng và An
ninh có nhiệm vụ, quyền hạn: quyết định
động viên mọi lực lượng và khả năng của
nước nhà để bảo vệ Tổ quốc; quyết định các
biện pháp quân sự và điều động lực lượng
vũ trang nhân dân; quyết định các biện pháp
nhằm giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự,
an toàn xã hội phục vụ quốc phòng; chỉ đạo
các hoạt động tư pháp, ngoại giao thời
chiến; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đặc
biệt khác khi được Quốc hội giao.
c) Về Văn phòng Chủ tịch nước:
Theo Quyết định 1188/QĐ-CTN ngày
03/6/2014 của Chủ tịch nước, Văn phòng
Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ
tịch nước và Phó Chủ tịch nước; có chức
năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ
chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch
nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm
vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến
pháp và pháp luật.

Văn phòng Chủ tịch nước có nhiệm vụ
và quyền hạn chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan, tổ chức nghiên cứu, tham
mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch
nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo
quy định của Hiến pháp và pháp luật liên
quan đến lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư
pháp, quốc phòng và an ninh, đối nội và đối
ngoại... Cơ cấu của Văn phòng Chủ tịch
nước bao gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ
nhiệm Văn phòng; Trợ lý, Thư ký của Chủ
tịch nước, Phó Chủ tịch nước và các Vụ
thuộc Văn phòng.
Văn phòng Chủ tịch nước xây dựng các
quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác
với các cơ quan có liên quan nhằm đạt hiệu
quả tốt nhất trong quá trình giúp Chủ tịch
nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm
vụ theo Hiến định.
Tóm lại, việc sửa đổi Hiến pháp năm
1992 nói chung trong đó có thiết chế Chủ
tịch nước xuất phát từ yêu cầu khách quan
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới. Các quy định về Chủ
tịch nước đã kế thừa và phát triển các bản
Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959,
Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm
1992, làm rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm
của Chủ tịch nước trong việc thực hiện chức
năng nguyên thủ quốc gia, thay mặt Nhà
nước về đối nội, đối ngoại và thống lĩnh các
lực lượng vũ trang nhân dân, mối quan hệ
giữa Chủ tịch nước với các cơ quan lập pháp,
hành pháp, tư pháp theo nguyên tắc quyền
lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công,
phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà
nước trong việc thực hiện quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp. Cùng với các thiết chế
quyền lực khác của Nhà nước, thiết chế Chủ
tịch nước trong Hiến pháp sẽ góp phần quan
trọng vào việc bảo vệ Hiến pháp, triển khai
thi hành Hiến pháp, xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân,
vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh” n
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VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN
TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

PHÁP LUẬT VIỆT NAM
ĐÀO TRÍ ÚC*
NGUYỄN THU TRANG**

1. Đặc điểm của hoạt động xét xử của Tòa
án
Hoạt động xét xử của Tòa án là hình
thức áp dụng pháp luật quan trọng. Tính chất
“áp dụng pháp luật” của hoạt động xét xử
được biểu hiện ở những điểm sau đây:
a/ Hoạt động xét xử là hoạt động quyền
lực
Xét xử là hoạt động phán quyết của cơ
quan thay mặt Nhà nước nhằm khôi phục
trật tự nếu nó bị xâm phạm, hoặc nhằm bảo
vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của công
dân, của tập thể, của quốc gia và xã hội. Vì
vậy, đây là một hoạt động quyền lực nhà
nước đặc thù, nó không đơn thuần chỉ là dàn
xếp, hòa giải, mặc dù về thực chất, dàn xếp
và hòa giải cũng có mục đích như vậy và do
đó, có mối liên quan khăng khít với hoạt
động xét xử.
Hoạt động xét xử là hoạt động nhân

*

GS,TSKH. Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà nội

** ThS. Khoa Luật - Đại học Kinh tế quốc dân
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danh quyền lực nhà nước nhằm xem xét,
đánh giá và ra phán quyết về tính hợp pháp
và tính đúng đắn của hành vi pháp luật hay
quyết định pháp luật khi có sự tranh chấp và
mâu thuẫn giữa các bên có lợi ích khác nhau
trong các tranh chấp hay mâu thuẫn đó.
Hoạt động trung gian hòa giải và dàn
xếp đặc trưng cho lĩnh vực quan hệ hợp
đồng khi vấn đề lợi ích có đụng chạm nhưng
chưa đến mức nghiêm trọng đến các bên
khác hoặc đến lợi ích chung của xã hội và
cộng đồng. Do đó, hoạt động này tập trung
trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại,
gia đình, và các phạm vi hành chính, hình
sự nhỏ. Những sự dàn xếp, hòa giải như vậy
có mục đích thúc đẩy sự đồng thuận xã hội,
thúc đẩy quá trình sản xuất, kinh doanh, lao
động, khi những mâu thuẫn nhỏ còn có khả
năng lắng đọng xuống và nhường chỗ cho
hoạt động xã hội lành mạnh và tiến bộ.

NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
Yếu tố “nhân danh quyền lực nhà nước”
trong hoạt động xét xử có nghĩa rằng, đây
không phải là hoạt động của cá nhân công
dân, cũng không phải là hoạt động xã hội
hay nghiệp đoàn. Và do đó, khi cần thiết,
phán quyết của cơ quan nhân danh Nhà
nước được bảo đảm thi hành bởi sự cưỡng
chế hợp pháp của Nhà nước; “xem xét, đánh
giá và ra phán quyết” là những yếu tố đặc
trưng của hoạt động xét xử và do đó, có thể
gọi hoạt động tư pháp là hoạt động xét xử.
Điều 102 Hiến pháp 2013 quy định: “Tòa án
nhân dân (TAND) là cơ quan xét xử của
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực hiện
quyền tư pháp”. Trong tranh chấp hay xung
đột mà Tòa án xem xét và phán quyết phải
có từ hai chủ thể trở lên có vị trí độc lập đối
với nhau về lợi ích, chứ không thể chỉ là sự
dàn xếp cho những người khác nhau về địa
vị, nhưng không có gì tranh chấp với nhau.
Do đó, có thể gọi sự tranh chấp của các chủ
thể khác nhau về lợi ích này là sự tranh tụng
(nên còn được gọi là “tố tụng” - tố tụng dân
sự, tố tụng hình sự, v.v..)
Trên đây là những nội dung của hoạt
động xét xử. Bất kỳ một hoạt động nào có
hàm chứa những nội dung trên thì đều có thể
được coi là hoạt động xét xử, dù nó thuộc
lĩnh vực nào: hiến pháp, hành chính, hình
sự, dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, lao
động v.v..
Vai trò và vị trí trung tâm của hoạt động
xét xử được giải thích trước hết bởi tính
pháp lý của nó trong toàn bộ các phương
thức khác nhau mà xã hội và Nhà nước dùng
để giải quyết các tranh chấp và mâu thuẫn
lợi ích.
Thủ tục xét xử của Tòa án, như những
yếu tố nêu trên, cho thấy rằng, đó là thủ tục
công khai, dễ hiểu, dân chủ: sự độc lập của
người xét xử (không là đại diện của bất kỳ
bên nào hay của ai có liên quan về lợi ích).
Thủ tục ở đây công khai, ai cũng biết và ai
cũng phải làm theo như vậy. Thủ tục đó bảo
đảm để các bên phản ánh hết ý kiến của
mình với Tòa án một cách trực tiếp. Thủ tục

đó bảo đảm sự giám sát của Viện kiểm sát,
của các luật sư, của nhân dân. Toàn bộ
những yếu tố đó làm cho Tòa án và hoạt
động xét xử là một giá trị không gì có thể
thay thế được.
Ở nước ta, từ trước đến nay, vai trò của
Tòa án đối với việc áp dụng, bảo vệ pháp
luật luôn luôn được đề cao, tuy ở những giai
đoạn khác nhau vai trò đó có những mức độ
biểu hiện khác nhau. Bằng chứng là Tòa án
là một trong số các cơ quan được thành lập
sớm nhất (Sắc lệnh số 13 ngày 24/1/1946 về
Tổ chức các Tòa án và các ngạch thẩm
phán). Trong thời gian đầu, vai trò của các
Tòa án không chỉ được giới hạn trong việc
áp dụng các quy định của pháp luật mà các
Tòa án còn được quyền quy định các quy
phạm có tính phổ biến và bắt buộc. Trong
tình hình pháp luật của nước ta lúc đó còn
rất thiếu, các thẩm phán Tòa án tiến hành xét
xử không chỉ theo pháp luật mà còn “theo
tinh thần của luật”, theo niềm tin nội tâm và
ý thức pháp luật cách mạng.
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển lịch
sử của Nhà nước ta, các Tòa án đã đóng góp
phần quan trọng vào việc tạo nên những quy
phạm mới, dần dần được tập hợp trong các
“bản tổng kết hàng năm” hoặc các “bản tổng
kết chuyên đề xét xử” các vụ án, các loại án.
Đó có thể nói là “tiền thân” của các quy
phạm và chế định pháp luật và của Bộ luật
Hình sự, Bộ luật Dân sự và các đạo luật
quan trọng khác của Nhà nước ta ngày nay.
Trong toàn bộ hệ thống áp dụng pháp
luật và xét trong mối liên hệ với hệ thống
pháp luật, cần phải kể đến vai trò của Tòa
án tối cao.
Tòa án tối cao ở nước ta chỉ có thẩm
quyền gợi ý các Tòa án các cách giải quyết
vấn đề. Đó là các vấn đề về định tội danh,
quyết định hình phạt, bồi thường thiệt hại,
áp dụng các thủ tục tố tụng v.v.. Chẳng hạn,
Tòa án tối cao thường chỉ ra những thiếu sót
phổ biến của các Tòa án, những phương
pháp giải quyết tốt và điển hình v.v.. để các
Tòa án rút ra kinh nghiệm chung.
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Các giải thích của Tòa án tối cao cũng
thường hướng dẫn biện pháp xử lý cho phù
hợp với chính sách pháp luật chung của cả
nước.
Có thể nói rằng, việc áp dụng pháp luật
được phản ánh trong các hướng dẫn khác
nhau đó của Tòa án tối cao là sự phản ánh
của pháp luật trong cuộc sống và đồng thời
là cả các yêu cầu của cuộc sống, của thực
tiễn pháp lý đối với pháp luật.
b/ Hoạt động xét xử là quá trình áp
dụng pháp luật sáng tạo
Hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án
bao gồm những bước sau đây:
- Nghiên cứu, tìm hiểu nội dung điều
luật
- Phát hiện những mâu thuẫn trong các
nội dung của những quy định đang được áp
dụng với các quy định pháp luật hiện hành
khác (xung đột luật)
- Tìm giải pháp nhằm hợp lý hóa những
quy định trái hoặc khác nhau trong khuôn
khổ có thể lựa chọn được, nhất là khi vận
dụng các khái niệm đánh giá (mức độ tùy
nghi)
- Sử dụng nguyên tắc tương tự khi phát
hiện các “lỗ hổng” của pháp luật
- Đề xuất những nội dung điều chỉnh
mới với cơ quan có thẩm quyền ban hành
hoặc sửa đổi quy phạm pháp luật.
Như vậy, xét xử là cả một quá trình hoạt
động sáng tạo của Tòa án hay Tòa án còn là
một “Bộ luật biết nói”?
Khi nói đến vị trí và vai trò của Tòa án
trong hệ thống pháp luật của một Nhà nước
không thể không đề cập đến vấn đề thẩm
quyền của Tòa án trong những trường hợp
phát hiện thấy điều luật đang áp dụng có nội
dung trái với Hiến pháp và pháp luật (không
hợp pháp).
Trong những trường hợp đó, kinh
nghiệm của các nước trên thế giới nói chung
đã cung cấp cho ta hai khả năng giải quyết
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vấn đề. Nói đúng hơn, đó là hai mức độ
thẩm quyền của Tòa án trong mối tương
quan về thẩm quyền với các cơ quan lập
pháp.
Trường hợp thứ nhất, Tòa án chỉ ghi
nhận tính không hợp pháp (với Hiến pháp
và pháp luật hiện hành của Nhà nước, với
luật pháp, các hiệp ước và thông lệ quốc tế),
rồi sau đó kiến nghị về ý kiến của mình lên
cơ quan lập pháp. Trong trường hợp này, cơ
quan lập pháp có thể không chấp thuận ý
kiến của Tòa án.
Trường hợp thứ hai, sau khi phát hiện
điều luật bất hợp hiến và bất hợp pháp, Tòa
án có quyền chính thức coi điều luật đó là
bất hợp pháp, đề nghị với cơ quan lập pháp
có giải pháp sửa đổi hoặc bổ sung luật, hoặc
đình chỉ hiệu lực của điều luật để xem xét
lại, đề xuất phương án thay thế.
c/ Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc
sử dụng cường độ áp dụng quy định của
pháp luật
Chính sách pháp luật trong thực tiễn là
sự nối tiếp và sự cụ thể hóa chính sách được
thể hiện trong pháp luật. Tuy cơ quan thực
tiễn không có quyền làm ra những quy phạm
có hiệu lực phổ biến đã được thể chế hóa
bằng pháp luật, nhưng sự biểu hiện của pháp
luật trong thực tiễn bao giờ cũng đa dạng
hơn, phong phú hơn so với khi nó đang
được chứa đựng trong các quy phạm và chế
định của pháp luật. Điều đó được biểu hiện
thông qua bốn khả năng mà Tòa án - cơ
quan áp dụng pháp luật được phép có: khả
năng sử dụng những “cường độ” khác nhau
khi áp dụng quy định của pháp luật; khả
năng vận dụng các quy phạm đánh giá; khả
năng áp dụng tùy nghi các quy định của
pháp luật và khả năng giải thích pháp luật1.
d/ Vai trò của hoạt động xét xử khi sử
dụng các quy định có tính chất đánh giá của
pháp luật
Chẳng hạn, trong thực tiễn xét xử các
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vụ án hình sự, có thể xem xét vấn đề về mối
tương quan giữa yếu tố thuộc về hành vi tội
phạm và yếu tố thuộc về nhân thân người
phạm tội. Nếu nhấn mạnh yếu tố thứ nhất,
coi trọng hành vi là chính, thì nguyên tắc
“mọi công dân đều bình đẳng trước pháp
luật” sẽ được thực hiện tuyệt đối, nhưng
không phải khi nào cũng cho ta một giải
quyết đúng. Chẳng hạn, nếu không tính đến
khả năng nhận thức của người phạm tội, như
“bị chi phối, đe dọa, cưỡng bức; trình độ
nghiệp vụ non kém, hoặc là: kẻ cầm đầu, kẻ
xúi giục, kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn
v.v.. Nhưng nếu chú trọng đến yếu tố nhân
thân thì không tránh khỏi việc nhận xét và
đánh giá chủ quan, dẫn đến phủ nhận tác
dụng phòng ngừa chung của pháp luật.
Chính vì vậy, người làm luật đã có một giải
pháp thích hợp với cả hai yếu tố kể trên bằng
cách sử dụng hai chế định: cấu thành tội
phạm và quyết định hình phạt. Khi quy định
cấu thành tội phạm, yếu tố hành vi đóng vai
trò chủ đạo, còn yếu tố nhân thân chỉ được
nhắc đến dưới dạng chung nhất. Cấu thành
tội phạm là căn cứ cần và đủ cho việc truy
cứu trách nhiệm hình sự, song chưa đủ để
xác định một hình thức xử lý về trách nhiệm
hình sự đối với người phạm tội. Trong chế
định quyết định hình phạt của luật hình sự
còn phải tính đến yếu tố nhân thân, vì mục
đích của hình phạt là để tác động đến ý thức
người phạm tội và do đó, Tòa án không chỉ
“cân nhắc” đến tính chất và mức độ nguy
hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết
giảm nhẹ hoặc tăng nặng khác (Điều 45 Bộ
luật Hình sự). Luật cũng quy định là, trong
trường hợp, khi có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới
mức thấp nhất mà điều luật đã quy định,
hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc
loại nhẹ hơn (Điều 47). Cần chú ý: Luật
dùng từ ngữ “có thể”, chứ không phải dùng
từ ngữ có tính chất bắt buộc. Như vậy là, cả
trong việc đánh giá và cân nhắc các yếu tố
thuộc về nhân thân, các tình tiết tăng nặng,

giảm nhẹ và cả khi sử dụng các yếu tố và
tình tiết đó để quyết định hình phạt, Luật
giao cho Tòa án được quyền cân nhắc tự giải
quyết.
e/ Vai trò của hoạt động xét xử khi sử
dụng khả năng áp dụng tùy nghi các quy
định của pháp luật
Chúng ta đều biết rằng, pháp luật chỉ ghi
nhận và điều chỉnh những hoàn cảnh và
hành vi đặc trưng nhất và điển hình nhất
trong đời sống thực tế, coi đó là những quy
tắc mẫu mực hợp lý nhất. Đó là cũng là yêu
cầu về tính ổn định của pháp luật. Chính vì
vậy, các quy phạm của pháp luật không thể
phản ánh được hết tất cả các mặt của đời
sống xã hội rất sinh động và đa dạng. Tính
khái quát và phổ biến của quy phạm pháp
luật, và yêu cầu áp dụng nó một cách cụ thể
- đó là hai mặt của một sự thống nhất biện
chứng, đòi hỏi sự sáng tạo và thể hiện vai trò
quan trọng của hoạt động áp dụng luật, của
hoạt động thực tiễn. Vai trò đó thể hiện ở việc
giải quyết vấn đề, làm thế nào để mục đích
của người làm luật được thực hiện đầy đủ và
đúng đắn trong mọi điều kiện. Những tiền đề
của sự giải quyết vấn đề đó trước hết phải
được tạo ra từ hoạt động xây dựng pháp luật.
Mặt khác, cũng như pháp luật nói chung, các
tiền đề đó là do các điều kiện khách quan
quyết định nhưng một phần nào đó là yếu tố
chủ quan như kinh nghiệm làm luật, trình độ
của đội ngũ cán bộ làm luật v.v..
Pháp luật, dù có hoàn thiện đến mấy,
cũng không thể phản ánh và quy định hết
được tất cả những hoàn cảnh cụ thể của cuộc
sống. Và do đó, không thể cho rằng, kể từ
khi bỏ nguyên tắc tương tự và quy định cụ
thể các tội phạm, người áp dụng pháp luật
chỉ còn đóng vai trò là một “Bộ luật biết
nói”.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa
là quy định của pháp luật luôn luôn chỉ là
quy định đông cứng mà không có ý nghĩa
đối với hoàn cảnh và thời gian cụ thể. Nhiều
quy định của pháp luật, ngay từ đầu, đã chủ
NGHIÏN CÛÁU

Söë 18 (274) T9/2014

LÊÅP PHAÁP

11

NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
tâm tạo ra những khả năng để vận dụng và
hiểu tùy theo hoàn cảnh và điều kiện lịch sử
cụ thể.
Trong pháp luật hình sự, có nhiều quy
phạm có tính chất đánh giá. Chẳng hạn, ta
thường gặp các quy định như “xâm phạm
nghiêm trọng lợi ích của Nhà nước, của tập
thể, của nhân dân”, “gây hậu quả nghiêm
trọng”, “gây thiệt hại lớn”, “với số lượng”
hoặc “có giá trị đặc biệt”, “có động lực đê
hèn”, “thủ đoạn gian ác” v.v.. Những quy
phạm đánh giá đó phản ánh một sự thật
khách quan là: trong sự phát triển không
ngừng của các quan hệ xã hội, không thể xác
định trước được một số phạm trù mang tính
biến đổi lớn về chất cũng như về lượng.
Trong khi đó, quy phạm pháp luật phải vừa
là những quy phạm có tính ổn định cao, lại
vừa là một công cụ có chức năng phục vụ
kịp thời yêu cầu của sự phát triển xã hội.
Các phạm trù, khái niệm như khái niệm “lợi
ích của Nhà nước, của nhân dân, của tập
thể” mà ta thường gặp trong các quy định
của luật hình sự, cũng có thể thay đổi theo
tiến trình phát triển của lịch sử. Các giá trị
và việc đánh giá mức độ thiệt hại trong
tương lai chắc chắn không giống như hiện
nay, cũng như hôm nay khác với thời kỳ
trước.
2. Phương hướng tăng cường vai trò của
thực tiễn xét xử, phát triển án lệ trong
chiến lược đổi mới hệ thống pháp luật và
cải cách tư pháp
Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày
02/6/2005 của Bộ Chính trị “về Chiến lược
cải cách tư pháp đến năm 2020” đã xác định
rõ: “TAND tối cao có nhiệm vụ tổng kết
kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng
pháp luật, phát triển án lệ và xét xử giám
đốc thẩm, tái thẩm”. Thể chế hóa quan điểm
chiến lược của Đảng, Hiến pháp năm 2013
quy định: “TAND tối cao thực hiện việc
tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng
thống nhất pháp luật trong cả nước” (Khoản
3 Điều 104 Hiến pháp năm 2013).
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Quan điểm trên đây xuất phát từ chỗ,
với tính chất là thiết chế quyền lực nhà
nước, TAND “có nhiệm vụ bảo vệ công lý”
(Điều 102 Hiến pháp năm 2013). Cũng với
tính chất đó, Tòa án không được quyền từ
chối xét xử vì lý do “chưa có luật” hay “luật
chưa rõ ràng”. Trong khi đó, phải thấy một
sự thật là hệ thống pháp luật thực định do
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành vẫn tiềm ẩn những khả năng “điều
chỉnh” thiếu cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn,
thiếu rõ ràng trong những tình huống nhất
định. Từ đó, vai trò thực tế của Tòa án trong
việc khắc phục những khiếm khuyết cố hữu
của hệ thống pháp luật trong quá trình áp
dụng pháp luật là hiển nhiên.
Xuất phát từ yêu cầu về quyền tiếp cận
công lý của người dân trong Nhà nước pháp
quyền XHCN, Tòa án - khi áp dụng pháp
luật về nguyên tắc, các thẩm phán không thể
bị bó tay trước mỗi quan hệ, tranh chấp mà
pháp luật chưa tiên liệu hoặc quy định chưa
rõ. Trong khi quan hệ, tranh chấp mới phát
sinh ngày càng nhiều. Vì vậy, chủ trương áp
dụng án lệ sẽ bổ khuyết kịp thời những lỗ
hổng pháp luật này để bảo vệ quyền lợi của
người dân tốt hơn.
Cho đến nay, ở Việt Nam án lệ không
phải là nguồn pháp luật được xác định chính
thức, do đó nó không mang tính ràng buộc
chính thức đối với Tòa án. Tuy nhiên, trên
thực tế, những hướng dẫn giải thích có tính
án lệ vẫn có vai trò hỗ trợ cho việc áp dụng
luật một cách thống nhất, đồng bộ trên toàn
lãnh thổ. Xuất phát từ quy định tại Khoản 3
Điều 104 của Hiến pháp năm 2013, cần coi
nhiệm vụ của TAND tối cao “bảo đảm áp
dụng thống nhất pháp luật” là yêu cầu mà
phương thức thực hiện yêu cầu đó là phát
triển án lệ.
Án lệ có khả năng điều chỉnh cụ thể,
khả năng bảo đảm tính công bằng, vì vậy án
lệ dễ được chấp nhận nếu lấy đó làm căn cứ
pháp lý để giải quyết các tình huống pháp lý
cụ thể.
Để bản án, quyết định có thể trở thành
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án lệ thì bản án, quyết
định cần đáp ứng
những tiêu chí nhất
định. Theo đó, một bản
án để có thể trở thành
án lệ phải có các điều
kiện như:
- Nội dung của bản
án hoặc quyết định của
Tòa án được coi là án
lệ phải liên quan đến
một vấn đề pháp lý cụ
thể đang có tranh chấp.
Trong trường hợp các
vụ án hay tranh chấp
được giải quyết tại tòa
án nếu các vấn đề pháp
lý đã rõ, thì Thẩm phán
áp dụng luật đã có.
Nhưng khi trong vụ án cụ thể liên quan đến
các vấn đề mới hoặc một nghi vấn do pháp
luật thực định không rõ ràng, thiếu cụ thể,
tức là khi mà thực chất vấn đề pháp luật
chưa được giải quyết trước đó và chưa hề có
lời giải đáp trong thực tiễn, thì vai trò của
TAND tối cao là đưa ra lời giải đối với vấn
đề pháp luật đặt ra trong vụ án. Việc tìm ra
quy chuẩn cho hành vi ở đây chính là sự
“kiến tạo pháp luật”. Nói khác đi, phán
quyết của TAND tối cao trong vụ việc cụ thể
này đã tạo ra một án lệ cho các vụ việc trong
tương lai.
- Trong bản án hoặc quyết định phải thể
hiện được thái độ, quan điểm của Hội đồng
Thẩm phán TAND tối cao về các vấn đề
pháp luật được đặt ra. Nếu trong bản án
không có quan điểm, đường lối giải quyết
thì đó chưa được xem là án lệ. Bản án của
Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao cần thể
hiện quan điểm của mình rõ ràng, dứt khoát
đối với vấn đề pháp lý mới nảy sinh trong
vụ án. Với cấu trúc và nội dung đó, quyết
định được coi là án lệ và phải có giá trị áp
dụng bắt buộc, tương đương với một quy
phạm pháp luật hoàn chỉnh.
Sử dụng án lệ phản ánh bản chất và đặc

trưng của pháp luật là tính công bằng, khả
năng bảo đảm lợi ích chính đáng của các chủ
thể quan hệ pháp luật. Tư tưởng về sự công
bằng và công lý là đặc trưng nền tảng của
pháp luật và thiên chức của hoạt động xét
xử là đưa những tư tưởng đó vào cuộc sống
thông qua hoạt động áp dụng pháp luật.
Để bảo đảm cho chức năng đó của hoạt
động xét xử của Tòa án được thực hiện, thì
như đã phân tích ở các phần trên, Tòa án
phải được quyền giải thích các quy phạm
đang áp dụng theo hướng phù hợp với bối
cảnh của các quan hệ pháp lý nảy sinh, được
quyền “có ý kiến” đối với những quy phạm
pháp luật thực định hiện hành, nhằm bảo
đảm cho các quan hệ xã hội hiện hữu trở nên
ổn định hơn, bảo vệ tối đa sự công bằng và
công lý. Nội dung yêu cầu trên đây có thể
được bảo đảm thực hiện trong quá trình cải
cách tư pháp và hoàn thiện địa vị pháp lý
của TAND. Đó là việc bảo đảm nguyên tắc
độc lập của các hoạt động tư pháp, xác định
Tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là trọng
tâm của hoạt động tư pháp; tổ chức Tòa án
theo thẩm quyền xét xử, không ngừng nâng
cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán n
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THÛÅC THI CÖNG ÛÚÁC QUYÏÌN TREÃ EM ÚÃ VIÏåT NAM:

Tuöíi chõu traách nhiïåm hònh sûå vaâ chïë taâi
àöëi vúái ngûúâi chûa thaânh niïn phaåm töåi
PHẠM THỊ THANH NGA*

1. Giới thiệu chung
Tuổi chịu trách nhiệm hình sự (TNHS)
và chế tài hình sự hay hình phạt là những
vấn đề cơ bản và không thể thiếu trong cả
hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế, thể
hiện quan điểm và cách thức xử lý người
phạm tội, cũng như các biện pháp bảo vệ trật
tự xã hội, an toàn công cộng và quyền con
người. Việc xác định những giới hạn độ tuổi
chịu TNHS thích hợp, đặc biệt là tuổi tối
thiểu luôn là vấn đề khó khăn khi xây dựng
chính sách hình sự ở mỗi quốc gia cũng như
các điều ước và hướng dẫn chung trong
cộng đồng quốc tế1.
Trong phạm vi Công ước quyền trẻ em
(CUQTE), tuổi chịu TNHS và chế tài đối
với người chưa thành niên (NCTN) phạm tội
là những nội dung đặc biệt quan trọng. Việt
Nam phê chuẩn CUQTE (không bảo lưu bất
kỳ điều khoản nào) vào năm 19902, là quốc
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gia đầu tiên ở Châu Á chấp nhận Công ước.
Nhà nước ta đã tuyên bố rằng, thực thi
CUQTE là một nội dung ưu tiên trong chiến
lược thực thi quyền con người của quốc gia3.
Như mọi quốc gia thành viên, Việt Nam có
nghĩa vụ tiến hành mọi biện pháp cần thiết
cả về lập pháp, hành pháp và tư pháp để hiện
thực hóa các quyền của trẻ em được ghi
nhận trong Công ước4.
Ở đây, chúng tôi đánh giá mức độ
tương thích giữa pháp luật và thực tiễn của
Việt Nam với các chuẩn mực pháp lý quốc
tế, trung tâm là CUQTE về tuổi chịu TNHS
và chế tài đối với NCTN phạm tội. Các vấn
đề tố tụng (quyền bào chữa, quyền riêng tư,
hoặc thủ tục giải quyết) không thuộc phạm
vi của nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu
chỉ ra rằng, so với các tiêu chuẩn quốc tế,
tuổi chịu TNHS ở Việt Nam hiện nay được
quy định hoàn toàn phù hợp; hệ thống chế
tài thiếu đảm bảo về nguyên tắc nhưng thiếu

*

Tòa án nhân dân tối cao, NCS Đại học Wollongong, Australia

1

Gregor Urbas (2000) “The Age of Criminal Responsibility” in Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, (Austrailan
Institute of Criminology), trang 1; Cipriani Don (2009) Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility:
A Global Perspective, Burlington, VT, Ashgate. xiv; Delmage Enys (2013) “The Minimum Age of Criminal Responsibility: A
Medico-Legal Perspective.” Youth Justice 13(2), trang 104.

2

Xem: <http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm>.

3

Vietnam (1999) Báo cáo quốc gia về việc thực hiện Công ước quyền trẻ em giai đoạn 1993-1998, trang 66.

4

CUQTE: Điều 4.
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tính đa dạng, một số chế tài (đặc biệt là các
biện pháp tư pháp) thiếu tính khả thi.
Trong các văn bản pháp luật và nghiên
cứu học thuật, những thuật ngữ liên quan đến
tuổi chịu TNHS được sử dụng khá phổ biến
nhưng không được định nghĩa hoặc giới hạn
rõ ràng và thống nhất. Trong nhiều tài liệu,
‘tuổi chịu TNHS‘ (the age of criminal responsibility) có thể được hiểu như ‘tuổi tối
thiểu của TNHS’ (the minimum age of criminal responsibility). Ở một số trường hợp
khác, thuật ngữ này được sử dụng rất chung,
không phân biệt các giới hạn tuổi khác nhau,
gồm ‘tuổi tối thiểu của TNHS’, ‘độ tuổi tối
đa thuộc tư pháp NCTN’ (the upper age-limit
for juvenile justice)5, hay ‘tuổi tối thiểu của
TNHS đầy đủ’ (the minimum age of criminal
maturity). Những giới hạn độ tuổi này khá
đa dạng, phụ thuộc vào từng hệ thống pháp
luật. Ở mức độ chung và khái quát, có hai
giới hạn độ tuổi phổ biến thường được đề
cập, bao gồm: ‘tuổi tối thiểu của TNHS’ và
‘tuổi tối thiểu của TNHS đầy đủ’.
‘Tuổi tối thiểu của TNHS’ là độ tuổi
thấp nhất mà một người có thể phải chịu
TNHS khi họ vi phạm pháp luật (VPPL)
hình sự. Những người dưới độ tuổi này được
coi là không có năng lực VPPL hình sự, hay
không có năng lực TNHS và không bị xử lý
theo thủ tục tư pháp hình sự trong bất kỳ
hoàn cảnh nào6.
‘Tuổi tối thiểu của TNHS đầy đủ’ là độ
tuổi thấp nhất mà người VPPL hình sự bị xử
lý theo hệ thống hình phạt và thủ tục tố tụng
dành cho người đã trưởng thành. Những
người ở độ tuổi này hoặc lớn hơn không

được xem xét giảm nhẹ hình phạt hay xét xử
theo thủ tục đặc biệt dành cho những người
được coi là chưa trưởng thành; không là đối
tượng của chính sách tư pháp NCTN.
Khác với vấn đề tuổi, hình phạt hay chế
tài đối với người phạm tội thường được định
nghĩa và liệt kê cụ thể trong hệ thống pháp
luật quốc gia. Ở tầm khái quát, chế tài được
hiểu là những hạn chế về quyền mà một
người có thể phải chịu do họ phạm pháp luật
hình sự.
Những nội dung cụ thể về tuổi chịu
TNHS và chế tài theo các chuẩn mực pháp
lý quốc tế, các quy định của pháp luật và
thực tiễn thi hành tại Việt Nam sẽ được trình
bày trong các phần tiếp theo.
2. Pháp luật quốc tế về tuổi chịu trách
nhiệm hình sự và chế tài áp dụng đối với
người chưa thành niên phạm tội
Trong hệ thống pháp luật quốc tế, tuổi
chịu TNHS và chế tài phải phù hợp các điều
ước quốc tế liên quan về quyền con người
và tư pháp hình sự. Không kể đến các văn
kiện áp dụng chung cho tất cả mọi người
như Tuyên bố toàn cầu về Quyền con người7
hay Công ước về các quyền dân sự và chính
trị8, các văn bản đặc biệt quan trọng đối với
tuổi chịu TNHS và hình phạt đối với NCTN
phạm tội bao gồm:
CUQTE được thông qua và mở cho các
quốc gia ký kết, phê chuẩn và gia nhập theo
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc
số 44/25 ngày 20/10/1989;9
Bộ quy tắc về Tiêu chuẩn tối thiểu về
Quản lý tư pháp NCTN, được ban hành bởi

5

Xem: Bình luận chung số 10 (2007) về Quyền của Trẻ em trong tư pháp NCTN của Uỷ ban Công ước về Quyền trẻ em
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.HND.CO.3_en.pdf> (sau đây gọi tắt là Bình luận chung số
10): các Đoạn: 35-36.

6

Ở một số quốc gia, tồn tại hai giới hạn độ tuổi tối thiểu của TNHS, độ tuổi tối thiểu trên và độ tuổi tối thiểu dưới. Những
người từ độ tuổi tối thiểu dưới nhưng chưa đạt độ tuổi tối thiểu trên thực hiện các hành động phạm tội sẽ phải chịu
TNHS nếu Toà án kết luận người đó đã đủ trưởng thành và nhận thức được tính chất sai trái của hành vi. Xem thêm:
Bình luận chung số 10, các Đoạn 30- 33; Thomas Crofts (2012) “The Age of Innocence: Raising the Age of Criminal Responsibility”

<http://rightnow.org.au/topics/children-and-youth/the-age-of-innocence-raising-the-age-of-criminal-responsibility/>.
7

United Nations (1948) The Universal Declaration of Human Rights <http://www.un.org/en/documents/udhr/>.

8

United Nations (1966) The International Covenant on Civil and Political Rights <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>.

9

Xem, <http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm>.
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Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1985
(thường gọi là Quy tắc Bắc Kinh);10
Bộ quy tắc về Bảo vệ trẻ em bị tước tự
do, được Đại hội đồng Liên hợp quốc ban
hành năm 1990 (thường gọi là Quy tắc Havana);11
Hướng dẫn về Làm việc với trẻ em
trong hệ thống tư pháp hình sự, được Hội
đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc
thông qua năm 1997;12 và
Bình luận Chung số 10 (2007) về Quyền
trẻ em trong Tư pháp NCTN, được Uỷ ban
Quyền trẻ em đưa ra năm 2007.
Trong số văn bản trên, CUQTE là trung
tâm và có giá trị pháp lý bắt buộc đối với
hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, 193 quốc
gia thành viên của Công ước13. Những văn
bản còn lại, có tính khuyến nghị, chứa đựng
những hướng dẫn cụ thể, làm sáng tỏ các
yêu cầu liên quan đối với tư pháp NCTN,
bao gồm cả tuổi chịu TNHS và hình phạt mà
mỗi quốc gia cần phải tuân theo để đảm bảo
quyền của trẻ em theo quy định của Công
ước.
Về tuổi chịu TNHS, CUQTE yêu cầu
mỗi quốc gia phải quy định một độ tuổi tối
thiểu mà trẻ em dưới độ tuổi đó được coi là
không có khả năng VPPL hình sự14. Nói
cách khác, mỗi quốc gia cần quy định ‘tuổi
tối thiểu chịu TNHS’.
Điều 4 Quy tắc Bắc Kinh hướng dẫn

rằng điểm bắt đầu của giới hạn tuổi chịu
TNHS không được quy định ở mức quá
thấp, phải chú ý tới sự phát triển của cảm
xúc, tâm lý và nhận thức của NCTN. Nghĩa
là việc quy định ‘tuổi tối thiểu của TNHS’
phải đủ cao để đảm bảo trẻ em đã nhận thức
được tính chất nguy hiểm trong hành vi
phạm tội thì mới có thể phải chịu TNHS.
Trên thực tế, tuổi tối thiểu của TNHS
được quy định rất khác nhau giữa các quốc
gia, từ bảy đến 18 tuổi, hoặc không được
quy định15.
Khẳng định rằng nếu quy định độ tuổi
tối thiểu của TNHS quá thấp, thì ý nghĩa của
việc quy định không còn và không đảm bảo
quyền của NCTN, Uỷ ban CUQTE kết luận
rằng nếu tuổi tối thiểu của TNHS thấp hơn
12 sẽ bị coi là không phù hợp với chuẩn mực
pháp lý quốc tế. Do đó Uỷ ban kêu gọi các
quốc gia hiện đang quy định độ tuổi tối thiểu
của TNHS quá thấp cần nâng lên 12 - mức
có thể chấp nhận ở tầm quốc tế, và tiếp tục
tăng lên tới độ tuổi cao hơn16. Độ tuổi tối
thiểu được Ủy ban khuyến nghị là 1417.
Tuổi tối thiểu của TNHS đầy đủ, không
được định nghĩa rõ ràng trong các văn kiện
pháp lý, nhưng được hiểu khá thống nhất là
18 tuổi. Theo CUQTE và các văn kiện liên
quan thì trẻ em hay NCTN được định nghĩa
là bất kỳ ai dưới 18 tuổi18. Theo các văn bản
đó, cũng như khuyến nghị từ các tổ chức bảo

10 United Nations (1985) Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice <http://www2.ohchr.org/
english/law/beijingrules.htm>.
11 United Nations (1990) United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived for their Liberty
<http://www2.ohchr.org/english/law/res45_113.htm>.
12 United Nations Economic and Social Council (1997) Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System
<http://www2.ohchr.org/english/law/system.htm>
13 Đến nay, CUQTE có 193 quốc gia thành viên, bao gồm tất cả các thành viên của Liên hợp quốc ngoại trừ chỉ hai quốc
gia, Mỹ và Somalia đã ký kết nhưng chưa phê chuẩn. Xem thêm tại: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?
src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en>.
14 CUQTE: Điều 40/3/a.
15 Xem Angela Melchiorre (2004) At What Age?... Are School-children Employed, Married and Taken to Court?, Right to Education Project, <htpp://www.right-to-education.org/sites/r2e.gn.apc.../At%20What%20Age_.pdfCached>; Bình luận
chung số 10: Đoạn 30.
16 Bình luận chung số 10: Đoạn 32.
17 Bình luận chung số 10: Đoạn 33.
18 Xem CUQTE: Điều 1; Công ước số 183 của Tổ chức Lao động quốc tế về Loại bỏ những hình thức lao động trẻ em đặc
biệt tồi tệ: Điều 2; Nghị định thư về Phòng chống và trực phạt tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em –
Bổ sung Công ước của Liên hợp quốc về Phòng chống tội phạm có tổ chức: Điều 3(d); Quy tắc Havana: Quy tắc 11(d).
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vệ trẻ em, các quốc gia luôn được khuyến
khích áp dụng chính sách tư pháp NCTN,
bao gồm cả về hình phạt và thủ tục tố tụng
thân thiện đối với mọi người phạm tội dưới
18 tuổi, bất kể loại tội phạm họ thực hiện19.
Trên thực tế, ở một số quốc gia (như
Malaysia, một số bang của Mỹ, Singapore
và Úc), Toà án NCTN (Toà án trẻ em) có
thẩm quyền xét xử những người dưới 16
tuổi; nhưng không có thẩm quyền giải quyết
đối với những vụ việc đặc biệt nghiêm
trọng, những vụ có cả bị cáo trên 16 tuổi,
hoặc những vụ liên quan đến vũ khí, an ninh
quốc gia20. Trong những trường hợp như
vậy, NCTN phạm tội được xét xử bởi các tòa
án hình sự thông thường, theo thủ tục như
đối với người đã trưởng thành. Ở một số
quốc gia khác, Tòa án thanh thiếu niên21 có
thẩm quyền giải quyết các vụ án mà người
phạm tội dưới 21 tuổi. Nghĩa là thủ tục tố
tụng đặc biệt dành cho NCTN được áp dụng
đối với không chỉ những người dưới 18 tuổi
mà cả những người lớn hơn nhưng không
quá 21 tuổi. Những quy định như vậy, rất
được Ủy ban CUQTE khuyến khích và ủng
hộ22.
Về hình phạt, bên cạnh những quy định
có tính nguyên tắc chung về bảo vệ và chăm
sóc trẻ em như bảo vệ lợi ích tốt nhất và sự
phát triển hài hoà của trẻ em, CUQTE và các
hướng dẫn đều yêu cầu các quốc gia đảm
bảo những vấn đề có tính đặc trưng về tư
pháp hình sự trong xử lý NCTN phạm tội.
Các yêu cầu đó bao gồm: không tra tấn, đối
xử tàn tệ vô nhân đạo hay làm mất phẩm giá
con người; không xử phạt tử hình hay tù
chung thân vì những hành động phạm pháp
do người dưới 18 tuổi gây ra; việc bắt, giam

giữ hay bỏ tù phải được tiến hành theo pháp
luật và chỉ được dùng đến như một biện
pháp cuối cùng và trong thời hạn ngắn nhất
có thể; và trẻ em bị tước tự do phải được đối
xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá của con
người theo cách thức phù hợp với các nhu
cầu của lứa tuổi23.
Các văn kiện pháp lý cũng nhấn mạnh
việc cần có những hệ thống xử lý NCTN
phạm tội mà không phải dùng đến các đến
các thủ tục tố tụng, xét xử và giam giữ chính
thức24. Các quốc gia được khuyến nghị để
xây dựng và phát triển các quy trình xử lý
chuyển hướng, các biện pháp thay thế giam
giữ như lệnh giám sát, chăm sóc và hướng
dẫn, tư vấn, các chương trình giáo dục nghề
nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng25.
Như vậy, ngoại trừ quy định không áp
dụng hình phạt tử hình và tù chung, CUQTE
và các văn kiện liên quan không đưa ra
những quy định chi tiết về tội phạm, hình
phạt và các biện pháp xử lý đối với NCTN
phạm tội. Các hướng dẫn về xử lý và áp
dụng hình phạt có tính định hướng và kỹ
thuật. Điều này có thể giải thích bởi hệ
thống chế tài hình sự luôn phản ánh quan
điểm của mỗi nhà nước về tội phạm và cách
thức bảo vệ quyền con người; và chịu ảnh
hưởng của truyền thống pháp luật và điều
kiện kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia.
Thông qua các kết quả việc giám sát và
hỗ trợ thực thi CUQTE và quyền trẻ em
trong lĩnh vự tư pháp NCTN, Ủy ban
CUQTE và các tổ chức quốc tế hoạt động
trong lĩnh vực này (UNICEF, Save the Children, và Mạng lưới tư pháp NCTN) có thể
nhận thấy tư pháp NCTN thu được ít thành
công so với các lĩnh vực khác của quyền trẻ

19 Xem Bình luận chung số 10: Đoạn 38.
20 Xem Champion, D. J. và G. L. Mays (1991) Transferring Juveniles to Criminal Courts: Trends and Implications for Criminal
Justice, New York, Praeger; Chris Cunneen và Rob White (2007) Juvenile Justice: Youth and Crime in Australia, Oxford
University Press; Chan, W.-C. (2012) “Juvenile Offenders in Singapore.”
21 Tên tiếng Anh: the Youth Court
22 Bình luận chung số 10: Đoạn 38.
23 CUQTE: Điều 37; Quy tắc Bắc Kinh; Quy tắc Havana; Bình luận chung số 10.
24 CUQTE: Điều 40/3
25 CUQTE: Điều 40; Hướng dẫn Làm việc với trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự; Quy tắc Havana.
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em26. Đến nay, chưa có quốc gia nào xây
dựng được mô hình tư pháp NCTN đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu của những chuẩn mực
pháp lý quốc tế liên quan, dù rằng ở một số
tiêu chí hẹp hơn (như tòa án chuyên biệt hay
chương trình giáo dục cộng động) đã được
thực hiện hiệu quả ở một số quốc gia27.
Trong quá trình giám sát việc thực thi
Công ước, Ủy ban CUQTE thường xuyên
đề nghị các quốc gia thành viên, bao gồm cả
Việt Nam, cần quan tâm hơn nữa đến tư
pháp NCTN, trong đó có vấn đề tuổi và chế
tài hình sự hay hình phạt.
3. Pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam
3.1. Về tuổi chịu TNHS
Pháp luật Việt Nam hiện hành có hai
quy trình khác nhau để xử lý những hành vi
có dấu hiệu của tội phạm: trình tự tố tụng
hình sự (TTHS) và thủ tục hành chính - tư
pháp. Trình tự TTHS được quy định bởi Bộ
luật TTHS năm 2003, thủ tục hành chính tư pháp được quy định bởi Luật Xử lý vi
phạm hành chính năm 2013. Căn cứ để xác
định thủ tục giải quyết vụ việc phụ thuộc
vào tuổi của người vi phạm và tính chất
nghiêm trọng của hành vi.
Theo thông lệ, khi thảo luận về tuổi chịu
TNHS và hình phạt, các nhà nghiên cứu Việt
Nam thường chỉ tập trung bàn đến những
vấn đề được quy định bởi Bộ luật Hình sự
(BLHS) và Bộ luật TTHS. Trong hai bộ luật
này, tuổi tối thiểu của TNHS và tuổi chịu
TNHS đầy đủ không được định nghĩa rõ
ràng, nhưng có thể được xác định chính xác.
Tuổi tối thiểu chịu TNHS là 14 và tuổi chịu
TNHS đầy đủ là 1828. Hai bộ luật này cũng
như pháp luật nói chung, sử dụng thuật ngữ
‘NCTN’ phù hợp với định nghĩa của Bộ luật

Dân sự: người chưa đủ 18 tuổi là NCTN,
người từ đủ 18 tuổi trở lên là người đã thành
niên29.
Tuổi tối thiểu của TNHS là 14 không
đồng nghĩa với việc nếu một người đủ 14
tuổi VPPL hình sự sẽ luôn phải chịu trách
nhiệm theo thủ tục TTHS và người dưới 14
tuổi vi phạm thì không bị áp dụng các biện
pháp hạn chế tự do như bắt, tạm giữ, hoặc
đưa vào trường giáo dưỡng. Theo pháp luật
hiện hành, người đạt độ tuổi tối thiểu của
TNHS (14 tuổi) nhưng chưa đủ 16 tuổi chịu
trách nhiệm trong trường hợp cố ý thực hiện
tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc
biệt nghiêm trọng; và người đủ 16 tuổi hoặc
lớn hơn phải chịu TNHS về mọi tội phạm
mà họ thực hiện30.
Từ phương diện hình phạt, việc xác định
loại tội phạm có thể dựa vào mức cao nhất
của khung hình phạt mà BLHS quy định.
Tội phạm ít nghiêm trọng có mức cao nhất
của khung hình phạt không quá ba năm tù;
tội phạm nghiêm trọng có mức cao nhất của
khung hình phạt từ trên ba năm đến bảy năm
tù; tội phạm rất nghiêm trọng có mức cao
nhất của khung hình phạt từ trên bảy năm tù
đến 15 năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm
trọng có mức cao nhất của khung hình phạt
trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Như vậy, những người đạt độ tuổi tối
thiểu của TNHS, 14 tuổi hoặc lớn hơn
nhưng chưa đủ 16 tuổi, chỉ phải chịu trách
nhiệm pháp lý theo thủ tục TTHS nếu họ
thực hiện tội phạm có mức cao nhất của
khung hình phạt là trên 15 năm tù, tù chung
thân hoặc từ hình; hoặc cố ý thực hiện tội
phạm có mức cao nhất của khung hình phạt
trên bảy năm tù.

26 Xem: International Network on Juvenile Justice (2001) Báo cáo của Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc về Công tác tư
pháp NCTN (sách dịch), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, trang 6.
27 Pham Thị Thanh Nga (2013) “The Establishment of Juvenile Courts and the Fulfiment of Vietnam’s Obligations under the
Convention on the Rights of the Child.” Australian Journal of Asian Law 14(1), trang 17; xem thêm: UNICEF Regional
Office for South Asia (2006) Juvenile Justice in South Asia: Improving Protection for Children in Conflict with the Law,
Switzerland, Geneva; UNICEF (2007) Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Switzerland,
United Nations Publications, trang 615.
28 BLHS năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009: các Điều 12, 68-77
29 Bộ luật Dân sự năm 2005: Điều 18.
30 BLHS: Điều 12.
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Cả BLHS và Bộ luật TTHS đều có
những quy định áp dụng riêng đối với
NCTN phạm tội. Hình phạt áp dụng với
người phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nhẹ hơn;
thủ tục tố tụng áp dụng với người bị bắt, bị
can, bị cáo dưới 18 tuổi có tính đến những
điểm đặc thù, phù hợp với tâm lý lứa tuổi
của người chưa trưởng thành31. Nói cách
khác, người từ đủ 18 tuổi trở lên chịu TNHS
theo các quy định của pháp luật hình sự và
TTHS, không có bất kỳ ưu tiên nào vì lý do
người phạm tội còn non nớt về thể chất và
tinh thần.
Tóm lại, khi xác định TNHS theo quy
định của BLHS và Bộ luật TTHS, tuổi tối
thiểu của TNHS (14 tuổi) và tuổi tối thiểu
của TNHS đầy đủ (18 tuổi) là hoàn toàn phù
hợp với chuẩn mức pháp lý quốc tế, phù hợp
với các khuyến nghị của Ủy ban CUQTE.
Nếu xét trong cả hệ thống pháp luật Việt
Nam, những người từ 12 đến dưới 14 tuổi
dù được coi là không có năng lực TNHS,
nếu vi phạm các quy định của BLHS vẫn có
thể bị áp dụng các biện pháp hạn chế tự do
theo pháp luật về xử lý các vi phạm hành
chính. Ví dụ, người từ đủ 12 tuổi đến dưới
14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của
một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố
ý; và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội
phạm rất nghiêm trọng do vô ý có thể bị đưa
vào trường giáo dưỡng từ sáu đến 24
tháng32. Về nguyên tắc, việc áp dụng những
biện pháp xử lý hành chính, bao gồm giáo
dục tại xã, phường, thị trấn; và biện pháp
đưa vào trường giáo dưỡng có tính giải pháp
và trị liệu trong quản lý hành chính - tư
pháp, nhằm mục đích giáo dục hơn là mang
tính trừng phạt, khác với các hình phạt và
biện pháp được quy định trong BLHS.
Có thể nói rằng, biện pháp đưa vào
trường giáo dưỡng, cả theo thủ tục TTHS và
hành chính - tư pháp, có thể xem như một

loại biện pháp cưỡng chế có tính chất hạn
chế tự do do VPPL hình sự theo phạm vi
điều chỉnh của CUQTE. Trong Công ước,
cũng như các hướng dẫn về tư pháp NCTN
không có sự phân biệt biện pháp hành chính
hay biện pháp hình sự, mà quan tâm đến bản
chất của những chế tài, sự hạn chế tự do áp
dụng lên trẻ em - NCTN do họ thực hiện
những hành vi trái pháp luật hình sự. Điều
này có thể thấy qua các báo cáo thực hiện
CUQTE và các yêu của Uỷ ban CUQTE đối
với các quốc gia trong việc cung cấp thông
tin về việc xử lý trẻ em VPPL cả về hình sự
và cả biện pháp hành chính có tính chất hạn
chế tự do đưa vào các cơ sở giáo dục bắt
buộc (như trường giáo dưỡng, trung tâm cai
nghiện).
Và như vậy, khi mở rộng phạm vi
nghiên cứu thì có thể nói rằng, độ tuổi thấp
nhất mà một người có thể phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật khi họ VPPL hình sự
ở Việt Nam là 12 tuổi. Người 12 tuổi thực
hiện hành vi mà BLHS quy định mức cao
nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù,
tù chung thân hoặc tử hình sẽ bị áp dụng
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ sáu
đến 24 tháng theo thủ tục hành chính - tư
pháp. Giới hạn 12 tuổi này không trái với
các chuẩn mực pháp lý quốc tế về độ tuổi
tối thiểu của TNHS, nhưng không phải là
mức mà tổ chức chịu trách nhiệm giám sát
thực thi CUQTE khuyến khích.
Trong thực tiễn áp dụng pháp luật, hệ
thống thông tin dữ liệu chính thức của các
cơ quan tiến hành tố tụng không có những
số liệu rõ ràng về những việc truy cứu
TNHS sai lầm liên quan đến tuổi chịu
TNHS. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tối cao
đã luôn phải có những hướng dẫn để xác
định tuổi của bị cáo trong những trường hợp
các tài liệu liên quan không rõ ràng33. Thời
gian gần đây đã xảy ra trường hợp Tòa án
cấp phúc thẩm quyết định trả một hồ sơ để

31 Xem Bộ luật TTHS: Chương XXXII.
32 Luật Xử lý vi phạm hành chính: các Điều 91- 92; Nghị định số 01/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện
pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và có sở giáo dục bắt buộc.
33 Tòa án nhân dân tối cao, Công văn số 81/2002/TANDTC: mục 11.
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điều tra lại vì cho rằng bị cáo chưa đủ 14
tuổi khi thực hiện hành vi phạm tội, kết luận
giám định về độ tuổi của bị cáo chưa rõ
ràng34. Hoặc trường hợp Tòa án đã quyết
định xử phạt tử hình đối với một người
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng sau
đó xét xử lại và xử phạt 18 năm tù do xác
định rằng, vào thời điểm thực hiện hành vi
phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi35. Trong
những vụ này, một trong các căn cứ dẫn đến
sự thay đổi trong kết luận của Tòa án là do
bị cáo không có giấy khai sinh bản gốc,
những tài liệu liên quan đến xác định ngày
sinh của bị cáo, bao gồm cả các kết luận
giám định không thống nhất.
3.2 Chế tài hình sự đối với người chưa
thành niên phạm tội
3.2.1. Những quy định chung về hình
phạt và các biện pháp tư pháp
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chế
tài hình sự có thể áp dụng đối với người thực
hiện hành vi trái pháp luật hình sự bao gồm
hình phạt và biện pháp tư pháp36.
Hình phạt nói chung gồm các hình phạt
chính và hình phạt bổ sung. Có bảy loại hình
phạt chính gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo
không giam giữ; Trục xuất; Tù có thời hạn;
Tù chung thân; và Tử hình. Trong đó, xét về
mối liên hệ với loại tội phạm thì Cảnh cáo
và Phạt tiền chỉ áp dụng đối với tội phạm ít
nghiêm trọng; Cải tạo không giam giữ chỉ
áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm
trọng hoặc nghiêm trọng; Trục xuất chỉ áp
dụng với người nước ngoài; Tù có thời hạn
(từ 3 tháng đến 20 năm) có thể áp dụng đối
với mọi loại tội phạm; Tù chung thân và Tử

hình chỉ áp dụng đối với tội đặc biệt nghiêm
trọng37. Hình phạt bổ sung gồm bảy loại38,
và không áp dụng đối với NCTN39. Đối với
những người bị xử phạt tù không quá ba
năm, căn cứ vào nhân thân người phạm tội
và các tình tiết giảm nhẹ, tòa án có thể áp
cho người bị kết án hưởng án treo với thời
gian thử thách từ một đến năm năm.
Các biện pháp tư pháp quy định tại
Chương VI BLHS bao gồm: Tịch thu vật,
tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại
tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại;
buộc công khai xin lỗi; và Bắt buộc chữa
bệnh. Những biện pháp này có thể áp dụng
đối với mọi tội phạm và người phạm tội này
khi xét thấy có các căn cứ tương ứng quy
định tại các Điều 41-44 của Bộ luật. Đối với
các vụ án NCTN phạm tội, hai biện pháp tư
pháp nữa có thể áp dụng là giáo dục tại xã,
phường, thị trấn; và đưa vào trường giáo
dưỡng.
Theo quy định của pháp luật, không
phải tất cả những người có hành vi VPPL
hình sự đều bị áp dụng các chế tài hình sự
và hình phạt. Trong quá trình giải quyết vụ
án, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể
miễn TNHS và miễn hình phạt khi có các
căn cứ tương ứng quy định tại các Điều 25
và 54 BLHS. Ví dụ, khi vụ án đang được
điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến
của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc
người phạm tội không còn nguy hiểm cho
xã hội nữa, thì người phạm tội được miễn
TNHS40.

34 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bản án số 30/2014/HSPT ngày 10/01/2014.
35 Xem: Thoát án tử sau hai lần bị tuyên tử hình: <http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131226/thoat-an-tu-sau-hailan-bi-tuyen-tu-hinh.aspx>
36 Đối với các biện pháp ngăn chặn (bắt, tạm giữ hay tạm giam) là những vấn đề thuộc về thủ tục TTHS, không được thảo
luận trong phạm vi bài viết này như đã giới hạn ở trên.
37 BLHS: các Điều 28-35.
38 Gồm: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; Cấm cư trú; Quản chế; Tước một số
quyền công dân; Tịch thu tài sản; Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; và Trục xuất, khi không áp dụng là
hình phạt chính. Xem BLHS: Điều 28/2.
39 BLHS: Điều 69/5.
40 BLHS: Điều 25/1.
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3.3.2. Hình phạt và các biện pháp áp
dụng đối với NCTN phạm tội
BLHS quy định rằng, việc xử lý NCTN
phạm tội phải bảo đảm các nguyên tắc và
quy định tại Chương X (các Điều 69-77) và
các quy định khác mà không trái với chương
này. Về cơ bản, bao gồm:
- Việc xử lý chủ yếu nhằm giáo dục,
giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm; chỉ truy cứu
TNHS trong trường hợp cần thiết, căn cứ
vào tính chất của hành vi phạm tội, nhân
thân NCTN phạm tội và yêu cầu của việc
phòng ngừa tội phạm;
- Có thể miễn TNHS nếu họ phạm tội ít
nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng mà có
nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình
hoặc tổ chức nhận giám sát, giáo dục;
- Nếu thấy không cần thiết phải áp dụng
hình phạt, toà án có thể áp dụng một trong
hai biện pháp tư pháp (giáo dục tại xã,
phường, thị trấn; và đưa vào trường giáo
dưỡng);
- Không xử phạt tù chung thân hoặc tử
hình; hạn chế áp dụng hình phạt tù;
- Hình phạt áp dụng đối với họ nhẹ hơn
mức án áp dụng với người thành niên phạm
tội tương ứng;
- Không áp dụng hình phạt tiền đối với
NCTN phạm tội ở độ tuổi từ 14 đến dưới
1641;
- Không áp dụng hình phạt bổ sung;
- Án đã tuyên đối với người dưới 16 tuổi
không tính để xác định tái phạm hoặc tái
phạm nguy hiểm;
- Những hình phạt có thể áp dụng đối
với NCTN phạm tội gồm: Cảnh cáo; Phạt
tiền; Cải tạo không giam giữ; và Tù có thời
hạn42;

- Phạt tiền chỉ áp dụng đối với người từ
đủ 16 tuổi trở lên và có tài sản riêng với mức
phạt không quá một phần hai mức phạt tiền
mà điều luật quy định;
- Thời hạn cải tạo không giam giữ đối
với họ là không quá một phần hai thời hạn
mà điều luật quy định;
- Hình phạt tù áp dụng đối với NCTN
khi phạm tội là không quá 12 năm hoặc 18
năm lần lượt đối với đối với người từ 14 đến
dưới 16 tuổi, hoặc từ 16 đến dưới 18 tuổi.
Cụ thể:
+ Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới
18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp
dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc
tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp
dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời
hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp
dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà
điều luật quy định;
+ Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới
16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp
dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc
tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp
dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời
hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp
dụng không quá một phần hai mức phạt tù
mà điều luật quy định43.
- Biện pháp tư pháp: Giáo dục tại xã,
phường, thị trấn có thời hạn từ một đến hai
năm, có thể áp dụng đối với những NCTN
phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm
trọng44. Biện pháp đưa vào trường giáo
dưỡng có thời hạn từ một năm đến hai năm,
nếu xét thấy không cần áp dụng hình phạt
đối với NCTN phạm tội nhưng cần đưa
người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ
luật chặt chẽ45.

41 Thực ra quy định này là không cần thiết. Hình phạt tiền chỉ có thể áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm
trọng, những tội phạm mà người người từ đủ 14 đến dưới 16 không phải chịu TNHS. Xem BLHS: các Điều 8/3; 12 và
30/1
42 BLHS: Điều 71.
43 BLHS: Điều 74.
44 BLHS: Điều 71/2
45 BLHS: các Điều 69/2, 70/3.
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Từ những trình bày trên đây, có thể nói
rằng, các nguyên tắc xử lý NCTN phạm tội
của pháp luật Việt Nam khá phù hợp với các
chuẩn mực pháp lý quốc tế về hình phạt và
mục đích của áp dụng hình phạt. Việt Nam
không áp dụng hình phạt tù chung thân và
tử hình đối với NCTN khi phạm tội. Hình
phạt áp dụng đối với NCTN đặc biệt giảm
nhẹ so với người đã thành niên phạm tội
tương ứng. Những người từ đủ 14 đến dưới
16 tuổi chỉ phải chịu TNHS trong trường
hợp phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc
tội đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt nghiêm
khắc nhất mà những người này có thể bị áp
dụng là 12 năm tù. Đối với những từ 16 đến
chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội, thì hình phạt
nặng nhất là 18 năm. NCTN không bị áp
dụng hình phạt bổ sung.
Tuy nhiên, có thể thấy rằng, hệ thống
hình phạt và biện pháp có thể áp dụng đối
với NCTN phạm tội là không đa dạng, có rất
ít các phương án để lựa chọn, đặc biệt đối
với những người từ 14 đến dưới 16 tuổi. Tù
có thời hạn là loại hình phạt duy nhất có thể
áp dụng đối với người phạm tội từ đủ 14 đến
dưới 16 tuổi. Tưởng rằng các biện pháp tư
pháp sẽ làm đa dạng hóa sự lựa chọn cho tòa
án khi quyết định hình phạt, nhưng thực tế,
các biện pháp này lại thiếu tính khả thi. Biện
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không
thể áp dụng đối với người phạm tội từ 14
đến dưới 16 tuổi vì biện pháp này chỉ áp
dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng
hoặc nghiêm trọng - những tội mà người từ
14 đến dưới 16 không phải chịu trách nhiệm.
Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng tưởng
có thể áp dụng đối với những người khi
phạm tội từ 14 đến dưới 16 tuổi nếu Tòa án

xét thấy không cần áp dụng hình phạt. Tuy
nhiên, việc không áp dụng hình phạt đối với
người phạm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
hoặc tội phạm rất nghiêm trọng với lỗi cố ý
thì rất khó xảy ra46. Đối với người phạm tội
nhóm từ 16 đến dưới 18 tuổi thì các biện
pháp này lại không phù hợp về thời gian.
Các biện pháp tư pháp có thời gian từ một
đến hai năm, nên khi tòa án quyết định bị
cáo cần phải dưới 17 tuổi. Nói cách khác,
những người khi phạm tội gần 17 tuổi sẽ
không thể đủ điều kiện để được áp dụng
biện pháp tư pháp. Đối với những người khi
phạm tội 16 tuổi, thì thời gian áp dụng biện
pháp tư pháp với họ cũng phải ngắn hơn hai
năm vì sau khi có hành vi phạm tội, các cơ
quan tiến hành tố tụng cần thời gian để điều
tra, truy tố và xét xử.
Với đặc điểm của hệ thống hình phạt và
biện pháp xử lý như vậy, nên có lẽ đây là lý
do cơ bản mà UNICEF nhận xét rằng, hệ
thống hình phạt của Việt Nam mang nặng
tính trừng phạt hơn so với các quốc gia khác
trong cùng khu vực47. Hơn thế nữa, các biện
pháp xử lý không chính thức và biện pháp
thay thế được nhấn mạnh trong các tiêu
chuẩn quốc tế, không được quy định cụ thể
và chi tiết trong BLHS. Pháp luật Việt Nam
chưa có một cơ chế chính thức cho các việc
xử lý NCTN phạm tội mà không phải áp
dụng các thủ tục TTHS chính thức. Trong
xu hướng hiện nay, khi mà các chương trình
phòng ngừa NCTN phạm tội, cáo báo cáo
tổng kết của cơ quan tư pháp thường đưa ra
các nhận xét rằng xu hướng phạm tội gia
tăng và trẻ hóa; hay NCTN phạm tội đặc biệt
nghiêm trọng với cách thức vô cùng độc ác
và tàn bạo48, thì đã có những ý kiến cho

46 Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi khi phạm tội chỉ phải chịu TNHS về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm
trọng.
47 UNICEF (2011) Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010 <hppt:www.unicef.org/sitan/files/SitAnViet_Nam_2010_Eng.pdf>, trang 234.
48 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2006) Báo cáo tổng kết công tác năm 2006 và Phương hướng công tác năm
2007, trang 2; Tòa án nhân dân tối cao (2008) Báo cáo tổng kết công tác năm 2008 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm
2009 của ngành Tòa án nhân dân, trang 1; Ban chủ nhiệm đề án IV – Ban Chỉ đạo 138/CP (2012) Tổng kết thực hiện Đề
án IV “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và Tội phạm trong lứa tổi vị thành niên – Chương trình Quốc
gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2006-2010, trang 16; Cục Cảnh sát hình sự - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội
phạm (2012), Kết quả thực hiện đề án IV-CT138/CP năm 2011.
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rằng, cần xử lý nghiêm khắc hơn đối với
NCTN phạm tội để góp phần phòng ngừa tội
phạm nói chung. Cụ thể, đã có những ý kiến
cho rằng pháp luật hình sự cần sửa đổi theo
hướng giảm độ tuổi chịu TNHS xuống 12,
tăng các mức hình phạt đối với NCTN, và
có thể áp dụng hình phạt tử hình với những
người phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nếu họ
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và có tính
chất hung bạo, man rợ49. Những quan điểm
như vậy, trái ngược với các quan điểm và
tiêu chuẩn quốc tế, đã gắn cho hình phạt và
việc trừng phạt một nhiệm vụ là phòng ngừa
tội phạm, mà chưa đi sâu vào giải quyết
nguyên nhân cốt lõi của tội phạm như đói
nghèo, thiếu học, thiếu kỹ năng sống. Các
nghiên cứu và số liệu thống kê đã chỉ ra
rằng, phần lớn tội phạm ở NCTN liên quan
đến tội xâm phạm sở hữu, đặc biệt là tội
trộm cắp tài sản; và phần nhiều trong số
NCTN phạm tội là bỏ học, sống lang thang
hoặc từ những gia đình không hoàn chỉnh50.
3.3.3. Thực tiễn áp dụng áp dụng chế
tài hình sự đối với NCTN phạm tội
Dù các số liệu thống kê tư pháp hình sự,
các chỉ số về quyền trẻ em nói chung ngày
càng được thu thập và đánh giá theo nhiều
tiêu chí hơn, nhưng số liệu liên quan đến trẻ
em VPPL chưa thực sự đầy đủ. Các nghiên

liên quan về tư pháp NCTN thường nhận
định rằng, ở Việt Nam không có những
phương thức để thống kê chính xác mọi
trường hợp trẻ em VPPL, đặc biệt là pháp
luật hành chính51; hoặc hệ thống thông tin
dữ liệu về tình hình trẻ em VPPL rất ít độ tin
cậy52. Trong một bối cảnh như vậy, chúng
tôi xem xét và đánh giá thực tiễn áp dụng
pháp luật về chế tài áp dụng đối với NCTN
phạm tội dựa trên các nghiên cứu và số liệu
sẵn có được thống kê bởi các cơ quan có
trách nhiệm liên quan trong giai đoạn 2005
- 201253.
Theo tài liệu Tổng kết dự án Đấu tranh
phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội
phạm trong lứa tuổi vị thành niên54, số
NCTN vi phạm trong giai đoạn 2006-2010
dao động trong khoảng 12.878 đến 16.444
người/năm, tổng số tăng khoảng 6,70% so
với giai đoạn năm năm trước đó55. Và số liệu
trong năm 2011 là 13.600 người, tăng 5,60%
so với số NCTN VPPL trong năm 201056.
Bình quân trên cả nước, số NCTN VPPL
chiếm 20% tổng số người VPPL trong lĩnh
vực trật tự an toàn xã hội57. Số liệu của Dự
án cũng xác định được rằng, trong giai đoạn
2006-2011, có 24.452 người, chiếm khoảng
30% tổng số NCTN VPPL, bị xử lý theo thủ
tục TTHS. Trong giai đoạn 2000-2005 tỷ lệ
NCTN VPPL bị xử lý hình sự là 18%.

49 Xem: Xuân Hùng (2012) Giảm tuổi vị thành niên để phòng chống tội phạm trẻ em <http://www.tinmoi.vn/giam-tuoi-vithanh-nien-de-chong-toi-pham-tre-011096568.html>; Hà Nguyễn (2013) Bàn về Độ tuổi chịu TNHS của NCTN
<http://www.tinmoi.vn/ban-ve-do-tuoi-chiu-trach-nhiem-hinh-su-cua-nguoi-chua-thanh-nien-011263431.html>; Hồng
Thúy (2013) Cân nhắc tăng hình phạt đối với Người phạm tội chưa thành niên <http://dantri.com.vn/phap-luat/cannhac-tang-hinh-phat-voi-nguoi-pham-toi-chua-thanh-nien-718153.htm>; Hồng Thúy (2013) Tội phạm như Lê Văn Luyện
có thể bị tử hình <http://tiin.vn/chuyen-muc/24h/toi-pham-nhu-le-van-luyen-co-the-bi-tu-hinh.html>;Lê Nhung và Minh
Thắng (2012) Đề xuất hạ tuổi thành niên xuống 16 < http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/de-xuat-ha-tuoi-thanhnien-xuong-16-c46a495427.html>.
50 UNICEF (2011) Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010 <www.unicef.org/sitan/files/SitAnViet_Nam_2010_Eng.pdf>
51 Pamala Cox (2010) “Juvenile justice reform and policy convergence in the new Vietnam” Youth Justice 10(3), trang 232.
52 UNICEF (2011) Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010 <hppt:www.unicef.org/sitan/files/SitAnViet_Nam_2010_Eng.pdf> trang 232.
53 Từ 2005 các cơ quan tiến hành tố tụng bắt đầu thực hiện việc việc thống kê tội phạm, thống kê hình sự chung, đầu mối
là Viện kiểm sát nhân dân tối cao, xem Thông tư số 01/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP.
54 Đề án IV trong Chương trình phòng chống tội phạm (Chương trình 138/CP), các giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2012,
xem: Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình hành động
quốc gia phòng chống tội phạm.
55 Cục Cảnh sát hình sự - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (2012), Kết quả thực hiện đề án IV-CT138/CP năm 2011.
56 Như trên.
57 Xem: Ban chủ nhiệm đề án IV – Ban Chỉ đạo 138/CP (2012) Tổng kết thực hiện Đề án IV “Đấu tranh phòng, chống tội
phạm xâm hại trẻ em và Tội phạm trong lứa tổi vị thành niên – Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn
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Xem xét sự tăng lên về số
lượng và tỷ lệ NCTN VPPL và
bị xử lý về hình sự trong bối
cảnh phi hình sự hóa nhiều
hành vi xâm phạm sở hữu do
sự sửa đổi BLHS trong năm
2009,58 có thể thấy một sự gia
tăng về xu hướng VPPL hoặc
ít nhất là số NCTN VPPL bị
phát hiện và xử lý, đặc biệt là
xử lý theo thủ tục TTHS.
Biểu đồ 1 mô tả khái quát
số liệu tổng hợp trong bảy năm
về xử lý NCTN VPPL, kể từ năm 2005.
Những người này từ độ tuổi tối thiểu của
TNHS (14 tuổi) nhưng chưa đủ tuổi chịu
TNHS đầy đủ, dưới 18 tuổi tại thời điểm
thực hiện hành vi trái pháp luật hình sự.
Những người bị khởi tố, truy tố và xét xử
lần lượt chiếm khoảng 50%, 33% và 30% số
những người có hành vi vi phạm. Một nửa
số NCTN VPPL hình sự nhưng không bị xử
lý về hình sự có thể do một trong hai lý do:
họ được cho là chưa đủ tuổi phải chịu TNHS
đối với tội phạm cụ thể mà họ thực hiện;
hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định
không khởi tố đối với họ. Hiện nay, không
có thống kê phân loại cụ thể về lý do và căn
cứ của việc không khởi tố đối với những
người này. Đối với những trường hợp đã
khởi tố, điều tra nhưng không bị truy tố, xét
xử thì phần lớn là được cơ quan điều tra
hoặc Viện kiểm sát miễn TNHS.
Các số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng,
phần đặc biệt lớn những NCTN phạm tội bị
xử lý hình sự là từ 16 đến dưới 18 tuổi. Số
người trong độ tuổi này chiếm đến 93% tổng
số NCTN phạm tội bị kết án trong giai đoạn
2007-2012.

Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân
dân tối cao, trong sáu năm, từ 2007 đến
2012, có 24.270 NCTN bị đưa ra xét xử theo
thủ tục sơ thẩm. Trong số đó, 14 người được
tuyên không phạm tội; số người được áp
được miễn hình phạt và bị áp dụng biện
pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị
trấn và đưa vào trường giáo dưỡng lần lượt
là 46 và 25. Số người bị phạt cảnh cáo, phạt
tiền và cải tạo không giam giữ là 58, 26 và
931. Nhóm những người không bị xử phạt
tù có tỷ lệ rất thấp, chiếm chỉ hơn 4% số
NCTN bị kết án. Số còn lại bị xử phạt tù.
Trong đó, hơn 31% số NCTN bị xử phạt tù
nhưng được hưởng án treo với thời gian thử
thách từ một đến năm năm; 46% bị xử phạt
tù từ ba tháng đến ba năm (không tính
những người được hưởng án treo) và số còn
lại, gần 19% bị xử phạt tù từ trên ba năm đến
18 năm (xem biểu đồ 2).
Nếu so sánh việc áp hình phạt trong cả
hệ thống tư pháp hình sự, có thể đưa ra một
số thông tin sau: số bị cáo chưa thành niên
chiếm khoảng 4% tổng số bị cáo bị đưa ra
xét xử sơ thẩm. Số NCTN được áp dụng các
biện pháp cảnh cáo, phạt tiền và cải tạo

2006-2010, trang 16; Cục Cảnh sát hình sự - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (2012), Kết quả thực hiện đề án
IV-CT138/CP năm 2011, trang 33.
58 Luật số 37/2009/QH12 Sửa đổi, bố sung một số điều của BLHS năm 1999, đã nâng mức định lượng tối thiểu của tài sản
bị xâm hại lên gấp 4 lần đối với một số tội phạm xâm hại quyền sở hữu - nhóm tội phổ biến nhất trong các tội mà NCTN
vi phạm.
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không giam giữ lần lượt chiếm 6,78%;
6,50% và 5,18% trong tổng số các hình phạt
tương ứng mà Tòa án đã tuyên. Tỷ lệ những
người phạm tội bị xử bị tước bỏ tự do (áp
dụng hình phạt tù và không được hưởng án
treo) là 64,70% ở nhóm chưa thành niên và
70,27% trong toàn hệ thống. Như vậy, tỷ lệ
NCTN phạm tội được áp dụng các biện pháp
không tước tự do cao hơn; hình phạt nhẹ hơn
đáng kể so mức áp dụng đối với người đã
thành niên.
Từ kết quả xét xử của các Tòa án cũng
nhận thấy rằng, các biện pháp tư pháp rất ít
được áp dụng, chỉ có 71 quyết định trong
tổng số 24.170 bị cáo chưa chưa thành niên
bị đưa ra xét xử. Nguyên nhân chủ yếu của
tình trạng này là do các biện pháp tư pháp
thiếu tính thực tế, không có tính khả thi như
đã đề cập, phạm vi đối tượng có thể áp dụng
rất hẹp. Hơn nữa, các thẩm phán, những
người có quyền lựa chọn và quyết định
thường e ngại, không thích áp dụng các biện
pháp này. Họ thường quyết định hình phạt
tù và cho hưởng án treo hơn là miễn hình
phạt và áp dụng biện pháp tư pháp59.

4. Kết luận
Từ nhưng phân tích về
hệ thống pháp luật và thực
tiễn thi hành, có thể kết luận
rằng, Việt Nam đã phần nào
tiếp cận được các chuẩn mực
quốc tế về tư pháp NCTN.
Quy định về tuổi chịu
TNHS là phù hợp với
CUQTE và các hướng dẫn
liên quan. Nhưng thực tiễn
thi hành chưa hoàn toàn hiệu
quả, do việc xác định không
chính xác độ tuổi của người
bị xử lý. Do đó, việc đăng ký
khai sinh cần được quản lý tốt hơn, hạn chế
việc trẻ em không được đăng ký khai sinh,
đăng ký muộn hoặc có sự ghi không thống
nhất trong các giấy tờ hộ tịch liên quan.
Chế tài áp dụng đối với NCTN ở Việt
Nam đã đáp ứng yêu cầu của CUQTE và các
chuẩn mực pháp lý quốc tế về nguyên tắc:
nhằm giáo dục người phạm tội, chỉ áp dụng
hình phạt khi thật cần thiết, hạn chế áp dụng
hình phạt tù, và mức hình phạt nhẹ hơn so
với mức áp dụng với người đã thành niên.
Tuy nhiên, hệ thống này thiếu tính đa dạng,
thiếu sự lựa chọn. Biện pháp tư pháp không
thực sự khả thi. Những hạn chế này nên
được đặc biệt lưu ý khi BLHS đang được
nghiên cứu sửa đổi.
Nếu việc quản lý về đăng ký khai sinh
và hộ tịch được thực hiện tốt hơn, những hạn
chế trong hệ thống chế tài đối với NCTN
nêu trên được chỉnh sửa sẽ góp phần nâng
cao tính khả thi của pháp luật hình sự, bảo
đảm tốt hơn quyền của NCTN phạm tội. Từ
đó, khoảng cách giữa pháp luật quốc gia và
các chuẩn mực pháp lý quốc tế về tư pháp
NCTN sẽ ngắn lại và Việt Nam có thể thực
thi tốt hơn trách nhiệm của một quốc gia
thành viên theo CUQTE n

59 Hoàng Yến (2013) Luật chung chung, Trẻ em phạm tội thiệt <http://phapluattp.vn/2013072612073689p0c1063/luatchung-chung-tre-pham-toi-thiet.htm>.
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG
BẦU CỬ QUỐC GIA VÀ VIỆC SỬA ĐỔI

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
NGÔ ĐỨC MẠNH*

1. Việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc
gia đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội
Bầu cử là quyền hiến định của công dân.
Công dân Việt Nam không phân biệt dân
tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng,
tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời
hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền
bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền
ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân
(HĐND) theo quy định của pháp luật1.
Đồng thời, Hiến pháp còn quy định
cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND được tiến
hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng,
trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử và
ứng cử của công dân thể hiện bản chất dân
chủ của chế độ xã hội ở nước ta nên việc tổ
chức và tiến hành cuộc bầu cử theo đúng
quy định của Hiến pháp là điều có ý nghĩa
hết sức quan trọng, là tiền đề để tổ chức bộ
máy nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Việc hiến định Hội đồng Bầu cử quốc
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gia (HĐBCQG) trong Hiến pháp năm 2013
có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy hơn
nữa bản chất dân chủ của chế độ xã hội,
quyền làm chủ của người dân ở nước ta.
Điều này được thể hiện ở chỗ, thứ nhất, bầu
cử là sự lựa chọn của nhân dân, nhất là lựa
chọn những người xứng đáng, đại diện cho
nhân dân ở các cơ quan dân cử: Quốc hội và
HĐND ở các cấp chính quyền địa phương;
qua đó, người dân trao quyền cho các đại
biểu - những người đại diện cho họ để quyết
định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan dân cử. Thứ hai, bầu cử là việc
trao quyền lực của nhân dân cho người đại
diện; người nhận được sự ủy quyền của
nhân dân có quyền lực để thực hiện các
nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp hay văn
bản luật quy định2. Đây cũng chính là quan
điểm của Ban biên tập Dự thảo Hiến pháp
năm 1992 sửa đổi cho rằng, việc thành lập
HĐBCQG nhằm “tăng cường hình thức dân
chủ trực tiếp theo hướng hoàn thiện chế định

*

TS. Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

1

Hiến pháp năm 1992, Điều 54.

2

Xem: Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên thế giới.
Nxb Chính trị quốc gia. Hà nội 2012.,tr. 78-81.
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bầu cử…”3 Qua thảo luận tại các kỳ họp
Quốc hội, việc thành lập HĐBCQG nhận
được nhiều ý kiến ủng hộ của các đại biểu
Quốc hội (ĐBQH).
Việc thành lập HĐBCQG là một thiết
chế độc lập sẽ góp phần khắc phục những
hạn chế, bất cập của cơ chế tổ chức, quản lý
bầu cử hiện nay, nhất là hiện đang có nhiều
cơ quan, tổ chức khác ngoài Hội đồng bầu
cử tham gia vào công tác bầu cử, nên khó
đảm bảo sự thống nhất, sự phối hợp chặt
chẽ, thường xuyên và khó quy trách nhiệm
rõ ràng; Hội đồng bầu cử thiếu sự độc lập
cần thiết, hoạt động không mang tính độc
lập, chủ động và tự quyết cao; Hội đồng bầu
cử không có quyền ban hành văn bản quy
phạm pháp luật; quyết định danh sách ứng
cử viên; tự chủ và quản lý ngân sách4…
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc tổ
chức bầu cử đại biểu Quốc hội
Điều 117 Hiến pháp năm 2013 quy định
về HĐBCQG, theo đó, “HĐBCQG là cơ
quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ
chức bầu cử ĐBQH; chỉ đạo và hướng dẫn
công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
HĐBCQG gồm Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch và các Ủy viên.
Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể
của HĐBCQG và số lượng thành viên
HĐBCQG do luật định”.
Quy định của Hiến pháp năm 2013 cho
thấy, cần phải thiết kế cụ thể, chi tiết về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐBCQG
sao cho hình thành trên thực tế một cơ chế
tổ chức bầu cử mới, hiệu quả do HĐBCQG
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Việc quy định
chức năng, nhiệm vụ của HĐBCQG phải
căn cứ vào quan niệm HĐBCQG có phải là
cơ quan hoạt động thường xuyên hay

không? Trong quá trình thảo luận tại Quốc
hội, có một số ý kiến băn khoăn về sự cần
thiết thành lập HĐBCQG vì cho rằng “cuộc
bầu cử ĐBQH chỉ diễn ra năm năm một
lần”. Chúng tôi cho rằng, HĐBCQG phải là
cơ quan hoạt động thường xuyên vì các lý
do sau đây: (i) việc tổ chức bầu cử ĐBQH,
đại biểu HĐND các cấp không chỉ theo định
kỳ mà còn tổ chức bầu cử trong trường hợp
khuyết đại biểu vì lý do sức khỏe không đủ
để hoàn thành nhiệm vụ đại biểu hoặc bị bãi
miễn. Trong trường hợp này, phải tổ chức
bầu bổ sung đại biểu bị khuyết; nếu không
đơn vị bầu cử ở đó không có người đại diện
tại Quốc hội hoặc HĐND địa phương; (ii)
HĐBCQG là cơ quan chuyên môn có trách
nhiệm thúc đẩy, bảo đảm quyền bầu cử, ứng
cử và thực hiện luật bầu cử ở nước ta. Đây
là công việc có khối lượng lớn cần được tiến
hành thường xuyên, liên tục để nâng cao
nhận thức của chúng ta về việc thực hiện
quyền bầu cử; nghiên cứu, đề xuất giải pháp
nâng cao việc thực hành quyền bầu cử của
công dân và góp phần giải quyết các thắc
mắc, khiếu nại liên quan đến bầu cử.
2.1. Chức năng, nhiệm vụ của HĐBCQG
Theo quy định của Hiến pháp năm
2013, có thể khẳng định rằng chức năng chủ
yếu của HĐBCQG là tổ chức bầu cử
ĐBQH, HĐND các cấp tuy rằng có sự khác
biệt trong lời văn của hai nhiệm vụ này. Cụ
thể là Hiến pháp quy định “HĐBCQG có
nhiệm vụ tổ chức bầu cử ĐBQH”, “chỉ đạo
và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu
HĐND các cấp”. Rõ ràng đây là hai nội hàm
có nhiều điểm chung nhưng cũng có nhiều
điểm khác nhau về vai trò của HĐBCQG
trong việc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp.

3

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH về dự thảo Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp Quốc hội thứ 5, tr.20.

4

Xem Phan Văn Ngọc, Các mô hình cơ quan bầu cử quốc gia trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam., Thông tin
Khoa học lập pháp. Số 5/2013., tr. 88.
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Phân tích vai trò của Ủy ban thường vụ
Quốc hội (UBTVQH) trong việc tổ chức
bầu cử ĐBQH trong các nhiệm kỳ vừa qua
và từ thực tế triển khai công việc này, chúng
tôi cho rằng, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của HĐBCQG đương nhiên phải kế
thừa toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn của
UBTVQH trong việc chỉ đạo, tổ chức cuộc
bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp với
những nhiệm vụ cụ thể như sau:
Tổ chức, điều hành cuộc bầu cử ĐBQH,
HĐND các cấp;
Công bố kết quả bầu cử; kết quả giải
quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử nếu có;
Trình Quốc hội, HĐND các cấp báo
cáo về việc thẩm tra tư cách ĐBQH, đại biểu
HĐND căn cứ vào kết quả bầu cử;
về việc bãi nhiệm ĐBQH, đại biểu
HĐND các cấp;
báo cáo về kết quả bầu cử bổ sung
ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp;
báo cáo về việc thực hiện luật bầu cử;
từ đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn
thiện chế định bầu cử ở nước ta.
Trong số các nhiệm vụ này, có những
nhiệm vụ mới của HĐBCQG như trình
Quốc hội, HĐND các cấp báo cáo về việc
thẩm tra tư cách ĐBQH, đại biểu HĐND
căn cứ vào kết quả bầu cử. Điều này rõ ràng
sẽ khắc phục được tình trạng “vừa đá bóng
vừa thổi còi” khi thành phần của Ủy ban
thẩm tra tư cách đại biểu do Quốc hội lập ra
lại gồm các ĐBQH cũng vừa mới trúng cử
tại kỳ bầu cử ĐBQH.
2.2. Cơ cấu tổ chức của thiết chế HĐBCQG
Chức năng, nhiệm vụ của HĐBCQG có
mối liên hệ mật thiết với cơ cấu tổ chức của
HĐBCQG. Theo đó, HĐBCQG phải được
tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc làm
việc tập thể, quyết định theo đa số. Chính vì
vậy, các thành viên của HĐBCQG phải do

5
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Quốc hội bầu. Ở đây, cần làm rõ những vấn
đề chủ yếu về số lượng, cơ cấu, tổ chức của
HĐBCQG cụ thể như sau:
Số lượng thành viên của HĐBCQG;
Chủ tịch và các thành viên của
HĐBCQG do ai, tổ chức nào dự kiến và giới
thiệu để Quốc hội bầu;
HĐBCQG có các văn phòng đại diện ở
các địa phương hay không;
Nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho
thấy, số lượng thành viên của HĐBCQG của
Ấn Độ là 3 người gồm Chủ tịch và 2 ủy
viên, ở Latvia, Hàn Quốc thì Ủy ban bầu cử
trung ương có 9 thành viên, trong khi đó ở
Philippin có 7 thành viên. Ở nước ta, để
chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2011-2016, UBTVQH đã thành lập Hội
đồng Bầu cử có 21 thành viên do Chủ tịch
Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử và
lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch nước,
Chính phủ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ban
Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Ban
Tổ chức trung ương, Tổng liên đoàn Lao
động Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội
Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh
Việt Nam là Ủy viên5. Như vậy, Hội đồng
Bầu cử ở nước ta có thành phần đại diện rất
đông đảo gồm lãnh đạo Đảng, các cơ quan
Nhà nước, các Bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc
thành lập HĐBCQG được hiến định cần tính
đến đặc điểm này của việc tổ chức Hội đồng
Bầu cử qua các nhiệm kỳ vừa qua, để có số
lượng, cơ cấu thành phần hợp lý.
Theo quy định của Hiến pháp năm
2013, HĐBCQG có Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch và các Ủy viên. Tổ chức, nhiệm vụ,
quyền hạn cụ thể của HĐBCQG và số lượng
thành viên HĐBCQG do luật định. Như vậy,

Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
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cũng cần quy định rõ trong Luật Bầu cử về
chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó
Chủ tịch và các Ủy viên và đồng thời phải
quán triệt nguyên tắc làm việc tập thể, quyết
định theo đa số của HĐBCQG để phát huy
vai trò và bảo đảm sự bình đẳng giữa các Ủy
viên với nhau.
Với vấn đề ai là người được giới thiệu
làm Ủy viên của HĐBCQG, tham khảo kinh
nghiệm của Philippin cho thấy, người được
giới thiệu là người có quốc tịch Philippin,
đủ 35 tuổi trở lên vào thời điểm được bổ
nhiệm, có bằng cao đẳng và không phải là
ứng cử viên cho bất kỳ vị trí nào ở các cuộc
bầu cử ngay trước đó. Phần lớn họ là thành
viên của Đoàn Luật sư và đã hành nghề luật
ít nhất là 10 năm6. Ở nước ta, chúng tôi cho
rằng, thành viên của HĐBCQG phải là công
dân Việt Nam, có đủ kinh nghiệm quản lý
nhà nước, trải qua các công tác điều hành
thực tiễn, có kinh nghiệm công tác trong các
cơ quan Đảng, Nhà nước và khi đã được bầu
làm thành viên của HĐBCQG thì họ không
thể đồng thời kiêm nhiệm các vị trí công tác
khác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước
hoặc các tổ chức chính trị - xã hội.
Kinh nghiệm của các nước cũng cho
thấy, không nên tổ chức các Văn phòng đại
diện của HĐBCQG tại các khu vực trong cả
nước, mà trong tổ chức bộ máy giúp việc
của Hội đồng này có các vụ/đơn vị chuyên
môn theo dõi các mặt công tác của Hội
đồng.
3. Hội đồng Bầu cử quốc gia với việc sửa
đổi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
Nhiệm vụ trước hết đặt ra là phải sửa
đổi Luật Bầu cử ĐBQH một cách cơ bản để
chuyển cơ chế tổ chức bầu cử ĐBQH từ
chức năng, nhiệm vụ của UBTVQH sang
HĐBCQG. Điều này đặt ra các nhóm vấn đề
chính sau đây:
6

Thứ nhất, sửa đổi Luật Bầu cử ĐBQH
để quy định rõ, “giải mã” những quy định
của Hiến pháp năm 2013 về HĐBCQG
thành các quy định cụ thể về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này như
đã phân tích ở trên;
Thứ hai, quy định rõ mối quan hệ giữa
HĐBCQG với Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, UBTVQH và với các cơ quan, tổ
chức hữu quan. Với tư cách là cơ quan chịu
trách nhiệm về việc tổ chức, điều hành công
tác bầu cử trong cả nước, HĐBCQG có mối
quan hệ chặt chẽ với nhiều tổ chức, cơ quan
hữu quan, trước hết là với Quốc hội - cơ
quan thành lập HĐBCQG. Đồng thời,
HĐBCQG có quan hệ với Chính phủ, các bộ
ngành hữu quan và với chính quyền địa
phương các cấp trong việc tổ chức, triển
khai công tác bầu cử ĐBQH. Các khía cạnh
cụ thể của việc xác lập mối quan hệ này
được thể hiện ở những nội dung chủ yếu
sau:
Việc thành lập HĐBCQG
Quốc hội có vai trò quyết định trong
việc thành lập HĐBCQG, trước hết là thể
chế hóa vai trò, vị trí của cơ quan này trong
Hiến pháp, tiếp đến, cần phải quy định về
việc Quốc hội ban hành Luật về HĐBCQG.
Quốc hội cũng là cơ quan xem xét, quyết
định thành phần của HĐBCQG gồm Chủ
tịch và các thành viên của HĐBCQG; Quốc
hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm các thành
viên của HĐBCQG. Nghiên cứu mô hình tổ
chức của Kiểm toán Nhà nước, chúng tôi
cho rằng, sẽ hợp lý nếu Chủ tịch HĐBCQG
sẽ do UBTVQH đề nghị Quốc hội bầu và
bãi nhiệm. Các thành viên khác của
HĐBCQG do Chủ tịch HĐBCQG trình
Quốc hội xem xét và phê chuẩn.
Cơ chế báo cáo của HĐBCQG trước
Quốc hội, cơ quan của Quốc hội

Xem Alan Wall, Andrew Ellis et others, Electoral Manangement Design: the International IDEA [International Institute for
Democracy abd Electoral Assistance] Handbook.,p. và Một số vấn đề cơ bản của Hiến pháp các nước trên thế giới, tr.
299.
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Là cơ quan do Quốc hội thành lập,
HĐBCQG phải chịu trách nhiệm trước
Quốc hội về việc thực thi các nhiệm vụ,
quyền hạn của mình theo luật định. Cơ chế
chịu trách nhiệm của HĐBCQG được thể
hiện ở chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất
của Hội đồng trước Quốc hội, thể hiện cụ
thể ở những điểm sau: (i) hàng năm,
HĐBCQG có báo cáo với Quốc hội về kết
quả hoạt động của mình; (ii) báo cáo về kết
quả bầu cử thẩm tra tư cách ĐBQH khóa
mới; (iii) báo cáo về kết quả bầu cử bổ sung
ĐBQH và (iv) báo cáo về việc thi hành Luật
Bầu cử ĐBQH và vấn đề tiếp tục hoàn thiện
hệ thống pháp luật về bầu cử ở nước ta.
Liên quan đến chế độ báo cáo của
HĐBCQG trước các cơ quan của Quốc hội,
cần xác định rõ hai chế độ báo cáo:
(a) báo cáo giải trình nhằm làm rõ trách
nhiệm của Hội đồng trước các cơ quan này,
và
(b) báo cáo cung cấp thông tin, phản ánh
ý kiến của cử tri, nhân dân về những vấn đề
liên quan đến công tác hoàn thiện chế định
bầu cử, pháp luật về bầu cử nhằm bảo đảm
và phát huy vai trò của nhân dân trong việc
tham gia xây dựng chính quyền.
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Đối với chế độ báo cáo (a), cần xác định
rõ trong Luật về HĐBCQG, ủy ban chuyên
môn nào của Quốc hội chịu trách nhiệm
theo dõi hoạt động của HĐBCQG; thẩm tra
báo cáo hoạt động hàng năm của Hội đồng
này để trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Đối với chế độ báo cáo (b), chúng tôi cho
rằng, đây là mối quan hệ phối hợp công tác,
các ủy ban của Quốc hội hoàn toàn có quyền
chủ động đề nghị Hội đồng báo cáo, cung
cấp thông tin, giải trình về những vấn đề mà
cơ quan này quan tâm.
Trong Luật Bầu cử ĐBQH cần quy định
về mối quan hệ phối hợp công tác giữa
HĐBCQG với Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, các ĐBQH trong việc thực hiện
chế độ báo cáo, giải trình, cung cấp thông
tin về việc thực hiện luật bầu cử; đề xuất
kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn
thiện hệ thống pháp luật về bầu cử; trình
Quốc hội, UBTVQH xem xét, cho ý kiến về
các dự án luật về bầu cử, việc bãi miễn
ĐBQH không còn xứng đáng với sự tín
nhiệm của nhân dân và bầu bổ sung các
ĐBQH.
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Luật Bầu cử ĐBQH cần có các quy định
về mối quan hệ giữa HĐBCQG với cử tri,
công chúng nói chung trong việc tuyên
truyền về các quyền, nghĩa vụ của công dân
thực hiện luật bầu cử; việc thu thập, xử lý
thông tin, giải đáp thắc mắc về bầu cử, kiến
nghị của cử tri hoàn thiện pháp luật về bầu
cử; công tác thông tin, tuyên truyền về bầu
cử; việc tham dự và đưa tin về bầu cử.
Quốc hội giám sát HĐBCQG
Chế độ giám sát của Quốc hội đối với
HĐBCQG tương tự đối với cơ quan chuyên
môn độc lập do Quốc hội thành lập. Theo
đó, Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc,
Ủy ban của Quốc hội, ĐBQH thực hiện việc
giám sát hoạt động của HĐBCQG theo chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có
trách nhiệm giám sát hoạt động và việc sử
dụng kinh phí của HĐBCQG. Trong trường
hợp cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban
lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra về kết quả
hoạt động của HĐBCQG.
Đồng thời, cần tính đến thực tế là hiện
nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
của chúng ta liên quan đến bầu cử ĐBQH,
HĐND được quy định rải rác trong nhiều
văn bản luật, nghị quyết của Quốc hội7 nên
cần tiến hành hệ thống hóa các quy định
hiện hành thành một đạo luật chung.
Thứ ba, các quy định trong Luật bầu cử
ĐBQH nhằm tạo lập môi trường làm việc
dân chủ, công khai cho hoạt động của
HĐBCQG.
Các nội dung cần thể chế hóa trong việc
sửa đổi Luật Bầu cử ĐBQH là có những quy
định để bảo đảm HĐBCQG thực hiện đúng
vai trò, vị trí của mình. Các nguyên tắc chi
phối hoạt động của Hội đồng gồm có (a) tính
độc lập; (b) tính trung thực, liêm chính; (c)
tính khách quan, vô tư; (d) tính công khai,

7

minh bạch, (đ) tính hiệu quả; (e) tính chuyên
nghiệp và (g) tính phục vụ.
Trong vấn đề này, cần xây dựng và ban
hành các quy định về quy trình ra quyết
định; cách thức tổ chức, điều hành hành
công tác bầu cử ĐBQH định kỳ và đột xuất
trong trường hợp khuyết ĐBQH.
Thứ tư, tổ chức thực hiện.
Việc tổ chức thực hiện Luật Bầu cử
ĐBQH cần được làm rõ trên cơ sở xác định
trách nhiệm của HĐBCQG với các cơ quan
nhà nước hữu quan như Chính phủ, các cơ
quan chính quyền ở địa phương, Mặt trận tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
trong việc tổ chức, triển khai thực hiện luật
bầu cử ĐBQH và quy định về thẩm quyền
của HĐBCQG có quyền áp dụng các biện
pháp xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính đối
với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định
của luật bầu cử ĐBQH.
Cuối cùng, kinh nghiệm qua các kỳ bầu
cử ĐBQH ở nước ta cho thấy, thành công
của cuộc bầu cử phụ thuộc rất nhiều vào sự
tham gia, phối hợp của cả hệ thống chính trị,
của các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự
tham gia của cử tri trong cả nước. Rõ ràng
là cần phải triển khai nhiều biện pháp cần
thiết như nâng cao ý thức, hiểu biết của
người dân về quyền bầu cử, ứng cử của
mình; bảo đảm tính công khai, minh bạch,
bình đẳng trong việc tuyên truyền, vận động
bầu cử; ở quy trình giới thiệu, hiệp thương,
lựa chọn những ứng cử viên; chống gian lận
trong hoạt động bầu cử… Tất cả những điều
này là hết sức quan trọng và cần thiết để có
thể vận hành một hệ thống bầu cử hiệu quả,
thiết thực và điều quan trọng nhất là lựa
chọn được những đại biểu xứng đáng với sự
tín nhiệm của nhân dân để thay mặt nhân
dân xem xét và quyết định tại Quốc hội n

Theo thống kê, liên quan đến việc tổ chức bầu cử ĐBQH có các đạo luật liên quan, bao gồm: (i) Luật Tổ chức Quốc hội;
(ii) Luật Bầu cử ĐBQH; (iii) Quy chế hoạt động của UBTVQH; (iv) Nội quy kỳ họp Quốc hội; và (v) Nghị quyết về việc
thành lập Ban Công tác đại biểu.
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KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI

CHẾ ĐỊNH PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC
TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ
NGUYỄN HÀ THANH*

Trong giai đoạn hiện nay, với sự biến động có tính chiều sâu của tội
phạm, các loại hình phạm tội ngày càng hoạt động tinh vi, có tính tổ
chức chặt chẽ thì vấn đề sửa đổi những quy định của pháp luật hình
sự, trong đó có chế định phạm tội có tổ chức không còn phù hợp với
thực tiễn cần được đặt ra. Việc Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999 kế
thừa toàn bộ nội dung chế định phạm tội có tổ chức của BLHS năm
1985 chưa thực sự phản ánh được thực tế phát triển của tình hình
phạm tội có tổ chức. Hiện nay, Dự thảo sửa đổi, bổ sung BLHS năm
1999 đang được xây dựng là một cơ hội tốt để xem xét và nghiên
cứu sửa đổi chế định phạm tội có tổ chức. Bài viết phân tích một số
điểm bất cập của chế định phạm tội có tổ chức và kiến nghị nhằm
hoàn thiện chế định này.

1. Thu hẹp phạm vi các trường hợp phạm
tội có tổ chức
Để khẳng định là phạm tội có tổ chức,
điều kiện tiên quyết là những người phạm
tội phải là đồng phạm. Theo tư duy pháp luật
của các nhà lập pháp tại thời điểm xây dựng
BLHS năm 1985, những người phạm tội
phải cùng nhau thực hiện tội phạm, không
chỉ cố ý với hành vi của mình mà còn biết
và mong muốn sự cố ý tham gia của người
khác, thấy trước hậu quả nguy hiểm do hoạt
động chung của họ gây ra… và tất cả những
người này đều bị truy tố, xét xử về cùng một
tội danh, theo cùng một điều luật và trong

*
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phạm vi chế tài điều luật đó quy định. Tức
là, theo các nhà lập pháp lúc đó, những
người phạm tội phải là đồng phạm, thì trên
cơ sở đó những người này mới tiến tới được
sự câu kết chặt chẽ. Qua thực tiễn xét xử các
vụ án phạm tội có tổ chức, các bị cáo thường
nằm trong một nhóm và cùng nhau tiến hành
phạm tội, thường gây ra các loại án như giết
người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm
cắp, lừa đảo… không đòi hỏi sự liên minh
giữa các nhóm, giữa các loại tội khác nhau.
Thực vậy, trong thời gian có hiệu lực của
BLHS, việc áp dụng nội dung pháp luật về
phạm tội có tổ chức là có tính thực tiễn cao.
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Nhưng về mặt khoa học luật hình sự và
thực tiễn tình hình phạm tội có tổ chức mấy
năm gần đây, thì điều kiện đồng phạm là
một hạn chế của khái niệm phạm tội có tổ
chức. Chúng ta hãy khảo sát hai nhóm tội
sau: Nhóm tội ma túy: Điều 192. Tội trồng
thuốc phiện hoặc các loại cây có chứa chất
ma túy; Điều 193. Tội sản xuất trái phép
chất ma túy; Điều 194. Tội tàng trữ, vận
chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và
Nhóm tội hối lộ: Điều 279. Tội nhận hối lộ;
Điều 289. Tội đưa hối lộ; Điều 290. Tội môi
giới hối lộ.
Từ khái niệm và các dấu hiệu pháp lý
của đồng phạm, ta thấy, nếu mỗi người thực
hiện một loại hành vi trong hai nhóm tội trên
thì họ không phải đồng phạm. Ví dụ: A sản
xuất ma túy, B vận chuyển ma túy, C bán ma
túy thì A, B, C không phải đồng phạm. Dẫn
đến một hệ quả, những người phạm tội nếu
có sự câu kết chặt chẽ hoặc rất chặt chẽ thì
họ cũng không bị truy cứu tình tiết phạm tội
có tổ chức.
Để minh chứng thêm, ta hãy phân tích
nhóm tội hối lộ: Điều 279. Tội nhận hối lộ;
Điều 289. Tội đưa hối lộ; Điều 290. Tội môi
giới hối lộ. Tội phạm hối lộ thường gắn liền
với các tội phạm khác; tức là hối lộ để thực
hiện hoặc che đậy, trốn tránh một tội phạm
khác, đặc biệt là với các tội như buôn lậu,
trốn thuế, tham ô, cố ý làm trái, lừa đảo, kinh
doanh trái phép, buôn bán hàng cấm…
Những người phạm tội trong các tội vừa nêu
thường tìm cách móc nối mua chuộc những
người có chức có quyền bằng thủ đoạn đưa
hối lộ. Trong thời gian gần đây, khi xét xử
các vụ án tham ô, chiếm đoạt tài sản rất lớn
và đặc biệt lớn của Nhà nước, ta thấy xuất
hiện một đặc điểm sau:
Để có điều kiện thực hiện phạm tội
trong thời gian dài, gây hậu quả rất nghiêm
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo
an toàn và bí mật, những người phạm tội
thường hình thành một đường dây tổ chức
đưa - môi giới - nhận hối lộ chặt chẽ hoặc
rất chặt chẽ. Nếu đường dây này bị bắt,
người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ và

người nhận hối lộ sẽ bị truy cứu trách nhiệm
hình sự (TNHS) ở các tội danh khác nhau:
người đưa hối lộ bị truy cứu ở Điều 289. Tội
đưa hối lộ; người môi giới hối lộ bị truy cứu
ở Điều 290. Tội môi giới hối lộ; người nhận
hối lội bị truy cứu ở Điều 279. Tội nhận hối
lộ. Những người phạm tội câu kết chặt chẽ
hoặc rất chặt chẽ với nhau, nhưng do họ
không phải đồng phạm của nhau nên không
thể truy cứu TNHS những người này tình
tiết phạm tội có tổ chức.
Như vậy, việc quy định phạm tội có tổ
chức là hình thức đồng phạm đã không thể
hiện được hết bản chất tội phạm của một số
nhóm tội, không phản ánh được hết tính chất
nguy hiểm của các tội phạm này và hệ quả
là không thể truy cứu những người phạm tội
tình tiết tăng nặng định khung phạm tội có
tổ chức.
2. Khó khăn trong việc truy cứu trách
nhiệm hình sự tình tiết tăng nặng định
khung phạm tội có tổ chức
Để phân tích điểm hạn chế này, chúng
ta xem xét tình hình phạm tội có tổ chức
mấy năm gần đây. So với mô hình phạm tội
có tổ chức trước đây, phạm tội có tổ chức
trong thời gian gần đây có tổ chức rõ ràng,
chặt chẽ hơn và đặt ra mục tiêu bền vững và
lâu dài hơn. Để tồn tại và hoạt động, những
người phạm tôi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi,
xảo quyệt. Đặc biệt, trong nhóm thường có
người đứng đầu gọi là “thủ lĩnh”, họ thường
không trực tiếp tham gia vào việc thực hiện
tội phạm. Mặt khác, “thủ lĩnh” còn điều
hành nhóm phạm tội thông qua một số thành
viên. Sự chỉ đạo gián tiếp này, ngày càng
làm cho những người cầm đầu tội phạm ít
có nguy có bị sa lưới pháp luật.
Vậy, một giả thiết đặt ra, một nhóm
người phạm tội thừa hành “lệnh” của người
tổ chức thực hiện tội phạm, bị cơ quan pháp
luật phát hiện và bắt giữ. Do không có bằng
chứng về sự tham gia của người tổ chức vào
vụ án hoặc không xác định được người này
là ai, nên các cơ quan pháp luật không thể
bắt giữ được người tổ chức. Do vậy, khi truy
cứu nhóm người phạm tội trên sẽ dẫn đến
NGHIÏN CÛÁU

Söë 18 (274) T9/2014

LÊÅP PHAÁP

33

BAÂN VÏÌ DÛÅ AÁN LUÊÅT
một hệ quả: về mặt hình sự, có thể khẳng
định có tình tiết phạm tội có tổ chức. Nhưng
về mặt tố tụng hình sự, do không có bằng
chứng để truy cứu người tổ chức hoặc không
xác định được người này, nên thiếu dấu hiệu
người cầm đầu, chỉ huy và quan hệ quyền
uy - phục tùng, mà đây lại là dấu hiệu
thường có và quan trọng để chứng minh sự
câu kết giữa những người phạm tội là chặt
chẽ. Nên khi truy cứu TNHS những người
phạm tội trong trường hợp này rất khó định
cho họ tình tiết phạm tội có tổ chức.
Tương tự, trường hợp nhóm “chỉ huy”
câu kết chặt chẽ với nhau thiết lập đường
dây phạm tội, như đường dây: ma túy, buôn
lậu, buôn bán phụ nữ, tham nhũng, hối lộ…
Mỗi tên trong nhóm “chỉ huy” phụ trách một
khâu trong đường dây; ví dụ: tên chỉ huy thu
gom, sản xuất ma túy, tên chỉ huy vận
chuyển ma túy, tên chỉ huy việc tiêu thụ ma
túy. Khi một trong các tên trong nhóm “chỉ
huy” bị bắt, nếu tên này ngoan cố không
khai báo thì các khâu còn lại của đường dây
thường vẫn giữ được bí mật. Nên nhiều vụ
án phải xét xử các bị cáo trong các vụ án độc
lập với nhau và không xét xử được tình tiết
tăng nặng phạm tội có tổ chức, mặc dù
chúng là những tên chỉ huy có câu kết chặt
chẽ với nhau.
Nghiên cứu pháp luật hình sự Liên bang
Nga, theo quy định tại Điều 64, các tình tiết
tăng nặng hình phạt có tình tiết phạm tội
trong thành phần một nhóm có tổ chức, và
trong một số điều luật cụ thể quy định hành
vi phạm tội do nhóm có tổ chức thực hiện là
tình tiết tăng nặng định khung. Áp dụng
pháp luật Nga vào giải quyết các giả thiết
trên, chúng ta thấy thuận lợi hơn, các cơ
quan pháp luật thường có bằng chứng chứng
minh được những người phạm tội là thành
viên của một nhóm có tổ chức. Vì vậy, kể cả
trường hợp không có bằng chứng truy cứu
người tổ chức hoặc những người khác trong
nhóm “chỉ huy”, thì những người phạm tội
bị bắt vẫn có thể phải chịu TNHS về tình tiết
phạm tội có tổ chức.
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3. Kiến nghị sửa đổi chế định phạm tội có
tổ chức
Điều 20 (Đồng phạm) của BLHS năm
1999 quy định tại khoản 3: “Phạm tội có tổ
chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết
chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện
tội phạm”. Như vậy, phạm tội có tổ chức là
một chế định phụ thuộc vào chế định đồng
phạm. Tuy nhiên, phạm tội có tổ chức đòi
hỏi những người phạm tội có sự câu kết chặt
chẽ; đây chính là đặc điểm quan trọng nhất
nói lên tính chất và mức độ nguy hiểm cho
xã hội cao hơn hẳn các trường hợp đồng
phạm thông thường khác. Đồng thời, như
phân tích ở trên, sự câu kết chặt chẽ giữa
những người phạm tội không chỉ xảy ra ở
những người đồng phạm cùng thực hiện một
loại tội phạm, mà còn sẽ ra giữa những
người phạm tội trong cùng một nhóm tội.
Do vậy, có thể nói, chế định phạm tội có tổ
chức có nội dung khác biệt rất lớn so với chế
định đồng phạm, và nó chỉ liên quan chứ
không phụ thuộc vào chế định đồng phạm.
Theo chúng tôi, phạm tội có tổ chức không
nên coi là một hình thức đồng phạm và
BLHS cần xây dựng một điều luật riêng biệt
cho chế định phạm tội có tổ chức.
Chúng tôi kiến nghị xây dựng điều luật
độc lập Điều 20a. Phạm tội có tổ chức và
định nghĩa chế định này như sau “Phạm tội
có tổ chức là hình thức phạm tội đặc biệt có
sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng
tham gia vào việc thực hiện tội phạm”. Kiến
nghị này đảm bảo các nội dung sau: thứ
nhất, khắc phục được hạn chế thu hẹp phạm
vi phạm tội có tổ chức của BLHS hiện hành,
khi bỏ cụm từ “Phạm tội có tổ chức là hình
thức đồng phạm” thay bằng cụm từ “Phạm
tội có tổ chức là hình thức phạm tội đặc
biệt”; thứ hai, vẫn đảm bảo được nội dung
mang tính đặc trưng của phạm tội có tổ
chức, tính liên kết - sự câu kết chặt chẽ giữa
những người phạm tội và tính mục đích - để
thực hiện tội phạm; thứ ba, kiến giải khẳng
định phạm tội có tổ chức là chế định độc lập,
khi quy định phạm tội có tổ chức là một hình
thức phạm tội đặc biệt n
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ÀIÏÌU KIÏåN THAÂNH LÊÅP DOANH NGHIÏåP
NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH
TRONG DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI
TRƯƠNG VĨNH XUÂN*

Quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của công
dân. Công dân có nhiều cách khác nhau thực hiện quyền đó, trong đó
có quyền thành lập doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động kinh
doanh. Tuy nhiên, các điều kiện thành lập doanh nghiệp vẫn còn nhiều
vướng mắc, bất cập gây khó khăn cho việc thực hiện quyền tự do kinh
doanh như hệ thống ngành nghề kinh doanh chưa đầy đủ, việc đặt tên
doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tên doanh nghiệp có
yếu tố nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp chưa thống nhất một đầu mối… Do vậy, cần phải có
sự bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến
điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Dự thảo Luật sửa đổi,
bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 20051 (Dự thảo Luật Doanh nghiệp)
cũng như cải cách hành chính để thu hút đầu tư, phát triển doanh
nghiệp đảm bảo quyền tự do kinh doanh.

1. Quyền tự do kinh doanh và vai trò của
điều kiện thành lập doanh nghiệp
Quyền tự do kinh doanh có thể được
hiểu là khả năng hành động, khả năng được
lựa chọn và quyết định, một cách có ý thức
của cá nhân hay doanh nghiệp về các vấn đề
liên quan đến và trong hoạt động kinh
doanh2, trong đó, bao gồm các quyền của cá
nhân, tổ chức trong việc thành lập doanh
nghiệp.

Tuy nhiên, quyền tự do kinh tế nói
chung và quyền tự do kinh doanh nói riêng
không thể là các quyền tự do tuyệt đối3. Nó
phải được đặt trong mối quan hệ với các
quyền tự do kinh doanh của các chủ thể
khác. Một trong những giới hạn hay lằn ranh
vạch ra giữa các quyền tự do kinh doanh của
các chủ thể không thể có công cụ nào tốt
hơn là pháp luật. Do vậy pháp luật có “ý
nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo
quyền tự do kinh doanh”4.

*

ThS, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực IV.

1

Dự thảo Luật Doanh nghiệp lần thứ 5.

2

PGS,TS Mai Hồng Quỳ, Tự do kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam, NXB Lao động,2012, tr 54.

3

TS. Phan Huy Hồng, TS Nguyễn Thanh Tú, Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật liên minh Châu Âu và Việt Nam, NXB
CTQG, H, 2012, tr 153 – 154.

4

TS Bùi Ngọc Cường, Vai trò của pháp luật kinh tế trong việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân, Tạp chí
Khoa học pháp lý, số 3/2002.<http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/ index.php?option=com_content&view=
article&id=188:tc2002so3vtcpltvdbkd&catid=68:ctc20023&Itemid=64>
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Để thực hiện quyền tự do kinh doanh,
các chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức phải đáp
ứng những điều kiện do pháp luật quy định
với hai ý nghĩa: (i) một là, đảm bảo cho
quyền tự do kinh doanh được tôn trọng và
đảm bảo thực thi trên thực tế, (ii) đồng thời,
còn là cơ sở sàng lọc và đảm bảo cho những
chủ thể có đủ khả năng thực hiện quyền tự
do kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
cạnh tranh khốc liệt.
Bằng quy định pháp luật, thông qua các
điều kiện thành lập doanh nghiệp, quyền tự
do kinh doanh của công dân ngày càng mở
rộng và không ngừng phát triển. Sự ra đời
của Luật Công ty năm 1990 là khởi điểm
quy định quyền tự do kinh doanh của tổ
chức, cá nhân. Sự hoàn thiện của Luật
Doanh nghiệp năm 1999 so với và Luật
Công ty năm 1990 đã ngày càng thông
thoáng các điều kiện thành lập doanh
nghiệp, tạo ra bước tiến nhảy vọt trong sự
phát triển của các loại hình doanh nghiệp
trong nền kinh tế. Số lượng doanh nghiệp
được thành lập trong năm 2002 là 21.535
doanh nghiệp, và nhảy vọt lên đến 694.500
doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh
trong năm 2012. Kết quả là trong 10 năm,
từ năm 2002 đến năm 2011, tốc độ tăng
trưởng về số lượng doanh nghiệp bình quân
đạt 20%5.
Những kết quả đạt được là do sự đổi
mới trong chính sách, trong đó có các điều
kiện thành lập doanh nghiệp. Các điều kiện
thành lập doanh nghiệp quy định trong thủ
tục thành lập doanh nghiệp ngày càng cởi
mở và ngày càng được cải cách tinh gọn,
nhanh và đơn giản, đáp ứng nhu cầu của nền
kinh tế sôi động và cạnh tranh.
Xét trong tương quan với đảm bảo thực
hiện quyền tự do kinh doanh, pháp luật quy
định các điều kiện thành lập doanh nghiệp
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hiện nay còn chưa được thông thoáng.
Những khó khăn trong số các quy định về
điều kiện thành lập doanh nghiệp không chỉ
xuất phát từ yếu tố khách quan là luật pháp
chưa hoàn thiện mà còn từ những yếu tố chủ
quan, chưa tạo điều kiện cho quyền tự do
thành lập doanh nghiệp được mở rộng.
Các điều kiện đăng ký thành lập doanh
nghiệp là cơ sở pháp lý để các nhà đầu tư
tiến hành các hoạt động kinh doanh. Các
điều kiện càng thoáng sẽ tạo điều kiện cho
việc phát triển các doanh nghiệp, ngược lại,
sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư. Và như vậy,
cũng đồng nghĩa là quyền tự do kinh doanh
của công dân sẽ gặp nhiều trở ngại và tính
hiến định về quyền tự do kinh doanh của
công dân sẽ thiếu tính khả thi.
Muốn có một doanh nghiệp trong nền
kinh tế thị trường, các chủ thể phải được cấp
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp
Việt Nam, hiện nay các điều kiện để được
cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
có thể bao gồm: 1. Ngành, nghề đăng ký
kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp; 3.
Điều kiện về trụ sở chính; 4. Hồ sơ đăng ký
kinh doanh; 5. Lệ phí đăng ký kinh doanh6.
Dự thảo Luật Doanh nghiệp kế thừa các điều
kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp
năm 2005 và bổ sung điều kiện liên quan
đến đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước
ngoài theo quy định của Điều ước quốc tế
và pháp luật về đầu tư.7
2. Một số bất cập về điều kiện thành lập
doanh nghiệp làm hạn chế quyền tự do
kinh doanh
Mặc dù pháp luật về thủ tục thành lập
doanh nghiệp và các điều kiện thành lập
doanh nghiệp đã có nhiều quy định thông
thoáng nhưng trong thực tiễn còn tồn tại một
số hạn chế nhất định.

5

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2012, NXB Thông tin và
truyền thông, 2013, tr 17, tr 27.

6

Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

7

Điều 29, Dự thảo Luật Doanh nghiệp
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Ngành nghề kinh doanh
Về nguyên tắc, ngành nghề kinh doanh
được ghi theo hệ thống ngành nghề ban
hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg
ngày 23/1/2007 ban hành về hệ thống ngành
kinh tế của Việt Nam (Quyết định 10) và
Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày
10/4/2007 hướng dẫn về việc ban hành Quy
định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của
Việt Nam (Quyết định 337).
Việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh
cho thấy các thủ tục hành chính không phát
triển theo hướng tinh gọn, đơn giản cho
người đăng ký bổ sung ngành nghề kinh
doanh mà bắt đầu có chiều hướng phức tạp
thêm.
Trong nhiều trường hợp, chủ thể đăng
ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp đăng
ký ngành nghề kinh doanh (ví dụ ngành
nghề kinh doanh dịch vụ bơm cát) không có
trong Quyết định 10 và Quyết định 337 thì
cơ quan đăng ký kinh doanh xét thấy hợp lý
vẫn đăng ký kinh doanh và báo cáo với Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét bổ sung
hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Tuy
nhiên, vấn đề này lại có nhiều cách hiểu
khác nhau dẫn đến việc thực hiện chưa
thống nhất, như tại đồng bằng sông Cửu
Long, một số tỉnh đã mạnh dạn tiến hành
đăng ký kinh doanh, ghi ngành nghề chưa
có trong hệ thống ngành kinh tế trong giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực
hiện việc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
nhưng cũng có tỉnh thực hiện đăng ký kinh
doanh ghi ngành nghề không có trong hệ
thống ngành kinh tế nhưng không báo cáo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và cũng có tỉnh
không cho đăng ký kinh doanh và phải
chỉnh sửa thành những ngành nghề kinh
doanh gần với ngành nghề có quy định trong
hệ thống ngành nghề kinh tế theo quy định
pháp luật.
Bên cạnh đó, trong một số trường hợp,

8

cách hiểu là ngành nghề kinh doanh hay
phương thức kinh doanh cũng chưa được
thống nhất và tạo ra tính cục bộ địa phương.
Đối với mã ngành 4791 (47910): bán lẻ
theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, thì theo Quyết định 10, Quyết định
337 quy định là ngành nghề kinh doanh.
Nhưng một số Sở Kế hoạch và Đầu tư cho
rằng, đây không phải là ngành nghề kinh
doanh mà là phương thức kinh doanh.
Người đăng ký kinh doanh có thắc mắc với
người tiếp nhận hồ sơ thì được giải đáp cách
hiểu này là theo quan điểm riêng của tỉnh
đó. Hoặc mã ngành 469 - 4690 (46900): bán
buôn tổng hợp chưa được các văn bản
hướng dẫn chi tiết, nhưng khi thực hiện
đăng ký kinh doanh ngành nghề này thì một
số Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu phải ghi
chi tiết là bán buôn những mặt hàng nào,
buôn bán cái gì thì mới cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp. Kiểm tra lại
trong Quyết định 10 và Quyết định 337, các
chủ thể đăng ký kinh doanh chưa thấy có
hướng dẫn nào liên quan đến yêu cầu của
các tỉnh đó và cũng không có quy định như
những mã ngành khác. Tương tự như hai
trường hợp trên, mã ngành 5210 (kho bãi và
lưu giữ hàng hóa) là ngành nghề kinh doanh
có điều kiện lại được xem là hình thức kinh
doanh bất động sản.
Liên quan đến chi tiết mã ngành chi tiết
hơn ngành kinh tế cấp 4, quy định của
Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ban hành
ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký
doanh nghiệp (Thông tư 01) thì doanh
nghiệp phải tự mình lựa chọn ngành nghề
cấp 4 theo quy định, sau đó chi tiết ngành,
nghề kinh doanh của doanh nghiệp và chỉ
được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề
đã ghi8. Tuy nhiên, người đăng ký kinh
doanh ghi và “phải đảm bảo… phù hợp với
ngành, nghề cấp 4” đã chọn vẫn là quy định
chưa được rõ ràng, quyền xét thấy hợp lý

Khoản 3, Điều 4 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21/01/2013 hướng dẫn về
đăng ký doanh nghiệp.
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hay không vẫn thuộc về người xem xét tính
pháp lý của hồ sơ. Đây là yêu cầu quá khó
đối với người đăng ký kinh doanh khi mà
không phải ngành, nghề kinh doanh đa dạng
nào của thị trường cũng đã được pháp luật
mã hóa.
Sau tất cả những quy định liên quan đến
ngành nghề và ghi mã ngành nghề, những
người đăng ký thành lập doanh nghiệp có tự
đặt vấn đề tại sao mình lại ghi mã ngành
trong khi trách nhiệm này là trách nhiệm của
cơ quan nhà nước khi thực hiện quản lý nhà
nước trong lĩnh vực được giao này. Đối với
người dân, mã ngành như thế nào thì họ
không quan tâm, vì đó không phải là việc
của họ. Như vậy, trách nhiệm của cơ quan
nhà nước thực hiện quản lý lĩnh vực kế
hoạch và đầu tư đã chuyển sang cho doanh
nghiệp và là hoàn toàn không hợp lý.
Tương tự, như thủ tục bổ sung ngành
nghề đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanh,
các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
trước đây nếu chưa ghi nhận số điện thoại
thì bắt đầu từ đầu năm 2013 nếu bổ sung
điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh
nghiệp phải làm tờ thông báo bổ sung số
điện thoại kèm theo.
Việc nhận thức khác đi hoặc “mở rộng”
quy định của pháp luật theo cách hiểu chủ
quan của người thực thi pháp luật về đăng
ký kinh doanh đã ít nhiều làm nản lòng nhà
đầu tư và cản trở quyền tự do kinh doanh
của công dân.
Có quan điểm cho rằng, Dự thảo Luật
Doanh nghiệp nên hướng theo nguyên tắc
hiến định “Mọi người có quyền tự do kinh
doanh trong những ngành nghề mà pháp luật
không cấm”9. Những người theo quan điểm
này cho rằng, theo hiến định, khi thực hiện
đăng ký thành lập doanh nghiệp không nên
quy định đăng ký ngành nghề kinh doanh ghi
trong giấy chứng nhận đăng ký doanh
9

Điều 33 Hiến pháp năm 2013.

10 Đăng ký thay đổi nội dung có thời hạn là 5 ngày.
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nghiệp. Một số lý do cơ bản được các tác giả
biện hộ cho lập luận này: Một là, hiện nay
việc đăng ký ngành nghề kinh doanh mất
nhiều thời gian10; hai là, đăng ký ghi ngành
nghề kinh doanh nhưng người đăng ký thành
lập doanh nghiệp có hay không kinh doanh
ngành nghề đã đăng ký cũng được; ba là, cơ
quan quản lý nhà nước không đủ khả năng
quản lý việc kinh doanh những ngành nghề
này; thứ tư, pháp luật chỉ nên quy định
những ngành nghề cấm kinh doanh, kinh
doanh có điều kiện như là những rào cản
thực hiện quyền tự do kinh doanh.
Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan,
chúng ta kiến nghị theo hướng không ghi
ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp là chưa hợp lý. Dù hoạt động
kinh doanh được hiến định là kinh doanh
những ngành nghề pháp luật không cấm,
nhưng Nhà nước phải biết được công dân
mình đang làm gì. Dù thực hiện “cai trị” hay
“quản trị công” hoặc là “phục vụ” thì nhà
nước cũng phải kiểm soát được hoạt động
của các chủ thể trong nhà nước đó. Kiểm
soát là một tất yếu, tuy rằng, mức kiểm soát
đến mức nào và kiểm soát bằng phương
thức nào thì cần phải định lượng cho phù
hợp. Quyền tự do kinh doanh của các chủ
thể trong nhà nước cũng phải đặt trong mối
tương quan với quyền tự do kinh doanh của
các chủ thể khác. Quyền tự do kinh doanh
của các chủ thể khác đã mặc nhiên yêu cầu
phải đặt ra giới hạn và quyền đó tồn tại trong
một nhà nước, nhà nước quy định và đảm
bảo, bảo vệ thực hiện các quyền tự do kinh
doanh đó thì nhà nước phải biết.
Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp là dấu hiệu nhận biết
doanh nghiệp, gắn bó với uy tín doanh
nghiệp trong suốt quá trình tồn tại và phát
triển. Việc chọn tên doanh nghiệp đối với
người phương Đông rất quan trọng vì đó là
linh hồn công ty.
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Trong trường hợp tên doanh nghiệp dịch
sang tiếng nước ngoài (mà chủ yếu là tiếng
Anh), người chủ doanh nghiệp cũng muốn
có được cái tên dễ đi vào lòng người, như là
niềm kỳ vọng phát triển, mở rộng, nhiều
người biết đến không chỉ trong nước mà
ngay cả trên thế giới.
Trước hết, tên doanh nghiệp bằng tiếng
nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam phải
được dịch từ tiếng Việt, ai cũng muốn được
dịch sát nghĩa, phù hợp với tiếng Việt. Tuy
nhiên, khó khăn nhất đối với người thành
lập doanh nghiệp là phải chọn từ điển nào
để làm cơ sở cho việc dịch từ tiếng Việt sang
tiếng Anh. Hiện nay, việc dịch tên doanh
nghiệp được áp dụng trên cơ sở các từ điển
giấy do các nhà xuất bản xuất bản. Các
chương trình dịch như từ điển Lạc Việt, Vidict, Tratu.com, google dịch… đều không
được sự đồng ý của các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền. Mặc dù, tính “chuẩn” của
một số nhà xuất bản trong các từ điển giấy
không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Ví
dụ, từ “giao nhận vận tải” dịch sang tiếng
Anh là “transport and delivery” thì không
được chấp nhận nếu người đăng ký thành
lập doanh nghiệp không dẫn chứng được từ
điển bảo chứng. Trong khi đó, thuật ngữ
“giao nhận vận tải” đang được dịch là
“transport delivery” vẫn đang được chấp
thuận ghi nhận trong các giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp đối với những công
ty đã được cấp giấy chứng nhận trước đây.
Tuy nhiên , cũng có trường hợp, người
thành lập doanh nghiệp muốn đặt tên doanh
nghiệp mà trong đó có một hoặc vài từ bằng
tiếng nước ngoài (tiếng Anh) thì vẫn còn lấn
cấn. Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký
doanh nghiệp (Nghị định 43) và Thông tư
01 quy định về việc đặt tên bằng tiếng Việt
và đặt tên bằng tiếng nước ngoài nhưng
không có quy định nào về việc đặt tên lẫn
lộn giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài, ví

dụ như Công ty cổ phần King Long… Vậy
người đăng ký kinh doanh có được phép đặt
tên xen lẫn giữa tiếng Việt và tiếng nước
ngoài (tiếng Anh) hay không, hay xem
những từ tiếng nước ngoài (là tiếng Anh)
trong tên doanh nghiệp chỉ là những chữ cái
có thể kèm theo như các chữ cái F, J, Z, W11.
Mặc dù việc đặt tên bằng tiếng nước
ngoài theo quy định đã gặp nhiều khó khăn
nhưng Dự thảo Luật Doanh nghiệp đang tiến
hành sửa đổi, bổ sung cũng chưa tạo điều
kiện thuận lợi. Quy định hiện nay chỉ đề cập
tên doanh nghiệp có thể được đặt bằng tiếng
nước ngoài mà không quy định là nước nào.
Theo cách hiểu thông thường, có thể đặt tên
doanh nghiệp bằng bất kỳ loại tiếng nước
nào mà không phải là tiếng Việt., Dự thảo lần
4 Luật Doanh nghiệp quy định tên doanh
nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên
được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang một
trong những tiếng của 5 nước: nước ngoài
là Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, và Nhật Bản
và dịch phải theo nghĩa tương ứng12. Như
vậy, dự thảo mới vẫn chưa giải quyết được
cơ sở nào cho việc dịch từ tiếng Việt sang
tiếng Anh và ngược lại mà còn giới hạn ngôn
ngữ của một số nước được phép đặt tên.
Thứ hai, từ khi Nghị định 43 ban hành
hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, việc
chọn tên đặt cho doanh nghiệp gặp không ít
khó khăn. Trước đây, tên doanh nghiệp được
đặt miễn sao không trùng nhau trong phạm
vi một tỉnh, nhưng sau khi Nghị định 43 ra
đời, tên doanh nghiệp “không được đặt tên
trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của
doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi
toàn quốc”13. Những doanh nghiệp có tên
trùng nhau được xử lý bằng cách gắn tên địa
danh vào tên doanh nghiệp để tạo sự khác
biệt hoặc các bên tự thỏa thuận. Nếu các bên
không tự thỏa thuận được sẽ được giải quyết
theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

11 Điều 13, Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Điều 13 Thông
tư 01/2013/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
12 Khoản 1 Điều 431 Dự thảo Luật Doanh nghiệp.
13 Điều 14, Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp.
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Mặc dù quy định như vậy, nhưng gắn tên
địa danh vào tên doanh nghiệp phải thực hiện
theo thủ tục như thế nào thì chưa có sự giải
thích rõ ràng. Hiện nay, các tỉnh khu vực
đồng bằng sông Cửu Long có hai cách hiểu
khác nhau. Có tỉnh hiểu rằng tên địa danh là
tên chung nên việc gắn tên địa danh vào tên
doanh nghiệp không cần phải xin phép cơ
quan nào mà chỉ đăng ký thay đổi nội dung
đăng ký kinh doanh là được. Lập luận cho
quan điểm này, một số các cơ quan cho rằng
Nghị định 43 đã đồng ý giải quyết khi các
doanh nghiệp trước đây đăng ký trùng tên.
Ngược lại có tỉnh cho rằng, tên địa danh như
tên tỉnh A, tỉnh B nếu được dùng gắn kèm
cùng tên riêng của doanh nghiệp phải được
sự đồng ý của UBND tỉnh mà doanh nghiệp
dự định lấy tên tỉnh gắn vào tên doanh
nghiệp. Để có tên doanh nghiệp gắn liền với
tên tỉnh, các doanh nghiệp phải có công văn
đề nghị và phải được UBND tỉnh chấp thuận.
Dự thảo Luật Doanh nghiệp đã khái
quát và quy định cấm “đặt tên trùng hoặc tên
gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã
đăng ký”14. Nhưng Dự thảo chưa giải quyết
được hệ quả của việc mở rộng “không được
trùng tên trong phạm vi tỉnh” sang “không
được trùng tên trong phạm vi toàn quốc”.
Thẩm quyền tổ chức đăng ký doanh
nghiệp chưa được thống nhất
Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký thành
lập với các điều kiện được quy định, người
đăng ký thành lập doanh nghiệp tiến hành
đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp
theo quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng
ký kinh doanh là cái đích mà người đăng ký
kinh doanh cần hướng tới nhưng cũng còn
một số bất cập khi các cơ quan đăng ký kinh
doanh - các đầu mối đăng ký kinh doanh
chưa được tập trung thống nhất.
Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005,
Chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản
lý nhà nước (quản lý chung) đối với các

14 Khoản 1 Điều 402 Dự thảo Luật Doanh nghiệp.
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doanh nghiệp. Các Bộ, cơ quan ngang bộ
chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân
công liên quan đến quản lý nhà nước đối với
doanh nghiệp, trong đó có tổ chức quản lý
hoạt động kinh doanh các ngành nghề có
điều kiện. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối
với doanh nghiệp trong phạm vi địa phương
và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân
công, trong đó có thẩm quyền tổ chức đăng
ký kinh doanh và thực hiện quản lý doanh
nghiệp, hộ kinh doanh theo các nội dung
đăng ký kinh doanh. Trên tinh thần đó, Nghị
định 43 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp về
đăng ký doanh nghiệp quy định cơ quan
đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh
doanh cấp tỉnh (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu
tư) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh tại
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Trong trường hợp không thành lập Phòng
Đăng ký kinh doanh quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh thì UBND cấp huyện
giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh. Thẩm
quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp các loại hình công ty và doanh
nghiệp tư nhân thuộc Phòng Đăng ký kinh
doanh cấp tỉnh. Thẩm quyền này được quy
định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 43,
trong đó chỉ rõ: Phòng Đăng ký kinh doanh
cấp tỉnh có nhiệm vụ “Trực tiếp nhận hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ
của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc
từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp”. Tuy nhiên, việc ra đời các văn bản
quy phạm pháp luật sau khi Luật Doanh
nghiệp năm 2005 được ban hành và quy
định của các văn bản quy phạm pháp luật
chuyên ngành khác đã dẫn đến việc nhiều cơ
quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh các
loại hình công ty, doanh nghiệp tư nhân. Bên
cạnh Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
còn có nhiều cơ quan khác thực hiện thẩm
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quyền đăng ký kinh doanh như Sở Tư pháp,
Bộ Tài chính… (tùy thuộc vào ngành nghề
đăng ký kinh doanh). Ví dụ, muốn thành lập
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành
viên, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên, công ty luật hợp danh được
thành lập theo hồ sơ, trình tự thủ tục tại Sở
Tư pháp. Sau khi được cấp Giấy đăng ký
hoạt động cho các loại hình công ty luật, Sở
Tư pháp gửi bản sao Giấy đăng ký hoạt
động cho Cục thuế của địa phương và Bộ Tư
pháp, các loại hình công ty luật thực hiện
khắc và sử dựng con dấu theo quy định của
pháp luật về con dấu15; hoặc doanh nghiệp
kinh doanh ngành nghề kinh doanh bảo
hiểm do Bộ Tài chính cấp giấy phép thành
lập và hoạt động16…
Sự thống nhất pháp luật điều chỉnh các
loại hình doanh nghiệp là mong muốn của
các nhà đầu tư, nhưng đến nay, vẫn ngày
càng nhiều cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
phép thành lập và hoạt động. Dự thảo Luật
Doanh nghiệp cũng chỉ quy định chung
chung, tiếp thu tinh thần của Luật Doanh
nghiệp năm 2005 mà chưa có sự giải thích
rõ và tách bạch giữa “tổ chức quản lý hoạt
động kinh doanh các ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện” và “tổ chức đăng ký
kinh doanh và thực hiện quản lý doanh
nghiệp… theo các nội dung đăng ký doanh
nghiệpkinh doanh”17.
Đăng ký kinh doanh qua mạng chưa
được thuận lợi.
Từ khi Nghị định 43 về đăng ký doanh
nghiệp và Thông tư 14/2010/TT-BKH
hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình
tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy
định tại Nghị định 43 (Thông tư 14) được
ban hành, việc đăng ký thành lập doanh
nghiệp có hướng mở mới khi cho phép
thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử tại

các
trang
web:
www.dangkykinhdoanh.gov.vn
hoặc
www.businessregistration.gov.vn. Nhưng
cũng có quá trình đăng ký thành lập doanh
nghiệp qua mạng điện tử có quá nhiều thủ
tục kèm theo khi muốn thành lập doanh
nghiệp qua mạng điện tử. Để việc đăng ký
thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử
thuận lợi thì việc có được chữ ký điện tử
cũng phải tốn nhiều thời gian và chưa kể
những khó khăn khác khi thành lập doanh
nghiệp. Không biết tính hiệu quả về lâu dài
có cải thiện hơn không nhưng đến thời điểm
hiện nay, việc đăng ký qua mạng điện tử vẫn
còn nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian
hơn so với thành lập doanh nghiệp bằng các
thủ tục hành chính “giấy tờ” như từ trước
đến nay vẫn thực hiện.
Bên cạnh đó, tình hình chung về triển
khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua
mạng chỉ mới được triển khai, thậm chí có
tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
vừa được triển khai lần đầu từ năm 2014.
Sau khi Dự thảo Luật Doanh nghiệp được
thông qua và có hiệu lực, thiết nghĩ phương
thức thức đăng ký thành lập doanh nghiệp
qua mạng điện tử cũng sẽ tiếp tục được duy
trì và phát triển nhưng cần phải có những cải
cách để phương thức đăng ký thành lập này
phát huy được hiệu quả.
Một số bất cập khác
-Thời hạn là ước lượng thời gian để các
chủ thể thực hiện các quyền hoặc phải thực
hiện một nghĩa vụ mà pháp luật yêu cầu.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quy
định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản
hướng dẫn thi hành chưa được thống nhất.
Có trường hợp quy định “trong thời hạn (số
lượng ngày) ngày làm việc kể từ ngày”, một
số trường hợp khác lại quy định “trong thời
hạn (số lượng ngày) ngày kể từ ngày…”.

15 Điều 5, Nghị định 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ Qquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Luật sư
16 Khoản 1, điều 62, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2010).
17 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 215255 Dự thảo Luật Doanh nghiệp - Dự thảo Luật Doanh nghiệp mới
nhất không có Điều 255.
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Ví dụ khoản 3, khoản 5 Điều 158 Luật
Doanh nghiệp năm 2005. Khoản 5 quy định:
“Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ
ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh
nghiệp, … Trong thời hạn bảy ngày làm việc
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan
đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp
trong sổ đăng ký kinh doanh”.
Trong khi đó, khoản 1 Điều 28 Luật
Doanh nghiệp năm 2005 ghi : Trong thời
hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh… Ngoài ra
còn có khoản 3 Điều 50, khoản 2 Điều 139,
Điều 155.
Việc quy định như vậy làm cho người
thực hiện pháp luật rất khó thực hiện vì hai
cách quy định khác nhau là hai cách hiểu
khác nhau.
- Sau khi đăng ký kinh doanh và được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
doanh nghiệp tiến hành bố cáo về việc thành
lập doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm
2005 quy định: “Trong thời hạn ba mươi
ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải
đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của
cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong
các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong
ba số liên tiếp…”18. Quy định này đã rõ về
thời hạn, phương thức và phương tiện bố
cáo thành lập. Đặc biệt phương tiện bố cáo
thành lập theo quy định của Luật Doanh
nghiệp năm 2005 có nhiều lựa chọn cho
người đăng ký kinh doanh có thể trên mạng
thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký
kinh doanh hoặc có thể trên một tờ báo viết
nào đó hoặc trên báo điện tử.
Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp,
Nghị định 43 chưa có cụ thể về đăng báo bố
cáo thành lập doanh nghiệp nhưng Nghị định
05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số
điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị
định số 43/2010/NĐ-CP (Nghị định 05) về
18 Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
19 Khoản 2 Điều 1 Nghị định 05.
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đăng ký doanh nghiệp bổ sung Điều 8c về
công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
“Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành
lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội
dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông
tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy
định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp và trả
phí công bố nội dung đăng ký doanh
nghiệp”19. Sự hướng dẫn của Nghị định 05
đã thu hẹp phương tiện để người đăng ký
kinh doanh thực hiện bố cáo thành lập doanh
nghiệp. Với việc hướng dẫn theo cách Nghị
định “to” hơn Luật đã tạo điều kiện cho một
số Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu người
đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp
chỉ được đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
“trên cổng thông tin quốc gia theo quy định
tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp” và đã gây
khó khăn cho doanh nghiệp.
Dự thảo Luật Doanh nghiệp tiếp thu
tinh thần của Nghị định 05 nhưng quy định
chưa được rõ ràng. Đối với công bố các nội
dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp có thời hạn là năm (5) ngày làm việc
kể từ ngày cấp. Trường hợp thay đổi nội
dung đăng ký doanh nghiệp thì nội dung thay
đổi tương ứng phải được thông báo công
khai trên Cổng thông tin đăng ký doanh
nghiệp quốc gia cũng có thời hạn năm (5)
ngày. Trong khi đó, khoản 3 Điều 35 lại cho
phép là 30 ngày. Nội dung này của Dự thảo
vẫn chưa hoàn thiện và cần chỉnh sửa. Nhìn
từ góc độ quyền tự do kinh doanh, tiếp thu
tinh thần Nghị định 05, Dự thảo Luật Doanh
nghiệp tiếp tục bó hẹp các phương tiện để
người đăng ký thành lập doanh nghiệp công
bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Tóm lại, quy định về điều kiện thành lập
doanh nghiệp là một trong những cơ sở pháp
lý đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công
dân. Những quy định về điều kiện đăng ký
kinh doanh được xem xét trong mối tương

BAÂN VÏÌ DÛÅ AÁN LUÊÅT
quan với quyền tự do kinh doanh của chủ
thể khác nhau trong xã hội. Nhưng tính tất
yếu này cũng nảy sinh một số khó khăn cho
các chủ thể thực hiện quyền tự do kinh
doanh của mình. Trong số đó, có quyền tự
do kinh doanh gặp khó khăn từ khách quan,
pháp luật không theo kịp sự thay đổi của
kinh tế, nhưng cũng có một số yếu tố chủ
quan còn len lỏi, ảnh hưởng đến quyền tự do
kinh doanh của công dân.
3. Kiến nghị
Thứ nhất, quy định pháp luật nên rõ
ràng và đảm bảo tính thống nhất, tạo cách
hiểu thống nhất đối với người dân và cán bộ
thực hiện pháp luật. Luật Doanh nghiệp sau
khi được hoàn thiện cần thống nhất trong hệ
thống pháp luật, không được trái với Hiến
pháp năm 2013, thống nhất với các văn bản
pháp luật có liên quan, tránh chồng chéo
hoặc mỗi văn bản luật được hiểu với các
nghĩa khác nhau. Đồng thời, Luật Doanh
nghiệp hoàn thiện cần thống nhất từ ngữ
ngay trong nội bộ Luật Doanh nghiệp.
Thứ hai, cập nhật các ngành nghề kinh
doanh trong các quy định pháp luật có liên
quan vì Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ và Quyết định
337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành
kinh tế của Việt Nam từ năm 2007, sau 7
năm đã không còn theo kịp sự phát triển của
nền kinh tế, nên cần được cập nhật và quy
định lại cho phù hợp. Đồng thời, đối với
những ngành, nghề kinh doanh không có
trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và
chưa được quy định tại các văn bản quy
phạm pháp luật khác, mặc dù pháp luật cho
phép cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét
ghi ngành, nghề kinh doanh này vào Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông
báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục
Thống kê) để bổ sung mã mới, nhưng cũng
cần phải tuyên truyền để cán bộ thực thi pháp
luật thống nhất cách thực hiện pháp luật.
Dự thảo Luật Doanh nghiệp đang trong
quá trình góp ý hoàn thiện. Nên chăng, liên

quan đến ngành nghề kinh doanh, cần thực
hiện theo nguyên tắc hiến định quyền tự do
kinh doanh của công dân nhưng gắn với sự
quản lý của Nhà nước. Mọi người có quyền
tự do kinh doanh trong những ngành nghề
mà pháp luật không cấm nhưng phải thông
báo cho cơ quan quản lý nhà nước biết. Vì
nền kinh tế thị trường đòi hỏi người kinh
doanh phải nhanh nhạy nắm bắt cơ hội,
nhưng thực tiễn cho thấy, muốn kinh doanh
một ngành nghề nào, các doanh nghiệp phải
có sự chuẩn bị và sự chuẩn bị bao giờ cũng
cần thời gian. Đồng thời, quy định phải đảm
bảo sao cho thủ tục được thực hiện dễ dàng
nhất theo hướng “thông báo cho cơ quan
đăng ký kinh doanh biết và ghi nhận để quản
lý” và thời gian thông báo nhanh nhất có thể
để đảm bảo quyền tự do kinh doanh của
công dân và đảm bảo thực hiện việc quản lý
nhà nước hiệu quả.
Bên cạnh đó, khi đăng ký thành lập
doanh nghiệp, các cơ quan đăng ký kinh
doanh nên xác định việc ghi mã ngành nghề
là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước,
mà không phải là trách nhiệm của công dân.
Trách nhiệm của mình, các cơ quan đăng ký
kinh doanh nên tự thực hiện lấy.
Thứ ba, cần thống nhất đầu mối cơ quan
có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp. Việc giao thẩm quyền cho Sở
Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký kinh
doanh thành lập các loại hình doanh nghiệp
là hợp lý và nên tiếp tục duy trì, phát huy. Các
doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh có
điều kiện và điều kiện kinh doanh nên thống
nhất giao cho các cơ quan chuyên ngành có
thẩm quyền xác nhận/cấp giấy phép/chứng
chỉ/chấp thuận khác hoặc yêu cầu khác. Việc
thống nhất cơ quan đăng ký kinh doanh thành
lập doanh nghiệp vừa tạo thuận lợi cho người
dân, vừa thuận lợi trong quản lý nhà nước đối
với thành lập doanh nghiệp.
Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính trong đăng ký doanh nghiệp, thực hiện
mạnh mẽ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 đối với thực hiện đăng
ký kinh doanh n
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CHÑNH SAÁCH

TAÁC ÀÖÅNG CUÃA TÙNG THUÏË THUÖËC LAÁ ÀÏËN VIÏÅC LAÂM:
TÖÍNG QUAN CAÁC KÏËT QUAÃ NGHIÏN CÛÁU QUÖËC TÏË VAÂ TAÅI VIÏÅT NAM
GIANG THANH LONG*
NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

Hầu hết các nghiên cứu quốc tế được công bố đều cho thấy, khi người tiêu dùng
giảm chi tiêu cho các sản phẩm thuốc lá thì khoản chi tiêu này sẽ được chuyển
sang mua những hàng hóa và dịch vụ thay thế làm tăng lợi ích tiêu dùng, khuyến
khích sản xuất các sản phẩm thay thế đó, hoặc đầu tư trực tiếp vào sản xuất
kinh doanh. Nghiên cứu ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam cho thấy, ngay cả
khi tăng thuế ở mức đủ lớn để có tác động giảm tiêu dùng thì số việc làm tạo ra
ở các ngành khác do sự thay đổi cơ cấu tiêu dùng vẫn lớn hơn nhiều so với số
việc làm có thể bị mất đi của ngành thuốc lá, do nhu cầu tiêu dùng thuốc lá
giảm. Do vậy, ở những quốc gia này, tăng thuế thậm chí còn góp phần làm tăng
ròng số việc làm trong nền kinh tế.

Ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam,
thực hiện các chính sách kiểm soát thuốc lá,
trong đó có chính sách thuế đôi khi còn gặp
phải trở ngại do còn những băn khoăn cho
rằng, các chính sách này có thể có tác động
tiêu cực đối với công ăn việc làm trong
ngành công nghiệp thuốc lá và vì thế, có thể
có tác động tiêu cực về mặt xã hội và kinh
tế. Sự thật của vấn đề này ra sao?
1. Tác động của tăng thuế đối với việc làm
Quan ngại về tăng thuế làm giảm việc
làm xuất phát từ lập luận cho rằng, khi chính
phủ tăng thuế, cầu thuốc lá sẽ giảm và sẽ tác
động xấu đến sản xuất và đến nền kinh tế.
Quan ngại này dựa trên giả định sai lầm rằng
việc tăng thuế sẽ làm giảm tiêu dùng thuốc
lá và khi đó, các khoản chi tiêu cho thuốc lá

*

PGS, TS. Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý, trường Đại học Kinh tế quốc dân.

** NCS, Trường Đại học Thương mại Hà Nội.
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sẽ biến mất khỏi nền kinh tế mà không tính
đến tác động của việc tăng thuế thuốc lá lên
tiêu dùng các hàng hóa/dịch vụ khác.
Phân tích toàn diện hơn, chúng ta nhận
thấy rằng, tăng thuế thuốc lá sẽ tạo ra hai tác
động đồng thời đối với tổng số việc làm
trong nền kinh tế. Một mặt, tăng thuế thuốc
lá (ở mức đủ lớn) sẽ làm giá thuốc lá tăng
và giảm tiêu dùng thuốc lá và có thể dẫn đến
giảm sản lượng và việc làm của ngành thuốc
lá và các ngành liên quan. Mặt khác, người
tiêu dùng khi giảm chi tiêu cho thuốc lá sẽ
chuyển số tiền này sang chi tiêu cho các
hàng hóa và dịch vụ khác trong nền kinh tế
và/hoặc gia tăng tiết kiệm hoặc đầu tư vào
sản xuất. Việc tăng chi tiêu cho các hàng hóa
và dịch vụ khác sẽ làm tăng cầu với các sản
phẩm và dịch vụ khác, tạo ra các cơ hội kinh
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doanh trong các ngành này, do đó tạo thêm
việc làm và thu nhập cho nền kinh tế. Trong
trường hợp người tiêu dùng chuyển số tiền
giảm chi tiêu cho thuốc lá sang tiết kiệm thì
trên góc độ lý thuyết của kinh tế vĩ mô, lãi
suất sẽ giảm và do đó, sẽ làm tăng đầu tư và
thúc đẩy tăng trưởng sản lượng, tạo thêm
việc làm cho nền kinh tế.
Tăng thuế cũng có thể dẫn đến sự thay
đổi của khu vực chính phủ. Trước hết, tăng
thuế dẫn đến thu ngân sách từ thuế thuốc lá
tăng. Mức tăng thu ngân sách nhờ tăng thuế
sẽ vượt mức hụt do lượng thuốc lá tiêu thụ
giảm, bởi vì thuốc lá gây nghiện và cầu đối
với sản phẩm này là kém co giãn (tăng giá
bán lẻ 10% chỉ có khả năng giảm tiêu dùng
khoảng 4-5%). Với số thu ngân sách gia
tăng, chính phủ có thể thay đổi trong chính
sách thuế hay chi tiêu của mình. Ví dụ: số
thu ngân sách từ thuế thuốc lá tăng có thể
khiến chính phủ giảm hoặc không đánh thuế
ở các ngành/sản phẩm khác hoặc chính phủ
cũng có thể tăng chi tiêu (điều này cũng sẽ
tạo thêm việc làm cho nền kinh tế). Khi đó,
số việc làm trong ngành thuốc lá và các
ngành liên quan bị mất đi do giảm tiêu dùng
thuốc lá sẽ được bù đắp bằng số việc làm
mới ở các khu vực sản xuất khác do sự
chuyển dịch cơ cấu chi tiêu của nền kinh tế.
Mức độ thay đổi ròng về tổng số việc làm
của nền kinh tế sẽ tùy thuộc vào tương quan
về mức giảm việc làm trong ngành thuốc lá
và các ngành liên quan với mức tăng việc
làm trong các ngành khác. Kết quả này sẽ
phụ thuộc rất lớn vào quyết định phân bổ lại
chi tiêu của người tiêu dùng và của chính
phủ cũng như đặc thù của các ngành sản
xuất trong nền kinh tế.

Có thể mô hình hóa khung phân tích các
hướng tác động của tăng thuế đến tổng việc
làm của nền kinh tế thông qua sơ đồ dưới
đây:
2. Nghiên cứu về tác động của tăng thuế
đối với tổng số việc làm ở các nước
Để mô phỏng/đánh giá sự thay đổi về
việc làm do tiêu dùng thuốc lá giảm, các
nghiên cứu chủ yếu sử dụng mô hình phân
tích tính đầu vào - đầu ra (I-O). Mô hình này
dựa trên sự phụ thuộc hay mối quan hệ giữa
các ngành trong nền kinh tế và cho phép mô
phỏng tác động chính sách đến sự thay đổi
sản lượng và việc làm của các ngành trong
nền kinh tế. Dưới đây là tổng hợp các kết
quả nghiên cứu tại các nước về tác động của
tăng thuế đến tổng việc làm của nền kinh tế.
McNicoll và Boyle (1992) sử dụng mô
hình I-O để ước lượng tác động của việc giảm
tiêu dùng thuốc lá đối với việc làm của nền
kinh tế Scotland vào năm 1989. Kết quả cho
thấy, nếu tất cả mọi người dừng hút thuốc thì
số việc làm sẽ tăng thêm 0,1% (tương đương
với 8.000 việc làm tại nước này).
Nghiên cứu của Van der Merwe (1998a)
cho Nam Phi và Bangladesh đưa ra kết luận
rằng, hạn chế sử dụng thuốc lá sẽ có thể tạo
thêm 50.236 việc làm (+0,4%) vào năm
1995 cho Nam Phi, và 1.098.919 việc làm
(+2,0%) cho Bangladesh vào năm 1994.
Một nghiên cứu khác của Barkat và cộng sự
(2012) mới đây nhất cũng cho thấy, việc làm
của ngành trồng cây thuốc lá chỉ chiếm chưa
tới 0,5% lao động ngành nông nghiệp
Bangladesh và việc làm toàn ngành sản xuất
thuốc lá chiếm chưa tới 1% lao động ngành
sản xuất. Như vậy, toàn ngành trồng và sản
xuất thuốc lá chỉ chiếm chưa tới 0,4% lực
lượng lao động của
cả nước. Nếu chính
phủ đánh thuế 34
taka cho gói 10 điếu
(tức là bằng 70% giá
bán lẻ) thì có thể tăng
thêm doanh thu thuế
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cho chính phủ là 15,1 tỷ taka (tương đương
200 triệu đôla). Các tác giả kết luận, việc
tăng thuế thuốc lá sẽ không tác động đáng
kể với việc làm của toàn bộ nền kinh tế. Khi
tiền thuế thu được từ việc tăng thuế thuốc lá
được sử dụng cho các khoản chi tiêu khác,
đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều lao
động, nó sẽ kích thích tạo việc làm mới có
thể bù đắp cho số việc làm bị mất đi trong
ngành thuốc lá.
Nghiên cứu mới đây về chính sách thuế
thuốc lá ở Indonesia, Ahsan và Wiyono
(2007) sử dụng số liệu từ Điều tra Lực lượng
lao động Quốc gia (NLFS) năm 2003 và
bảng cân đối liên ngành năm 2003 để ước
lượng tác động của tăng thuế thuốc lá tới
việc làm. Kết quả cho thấy, việc tăng thuế
thuốc lá có tác động tích cực đến việc làm
của nước này. Tăng thuế sẽ tạo thêm việc
làm cho 60 ngành khác, trong khi sẽ làm mất
việc làm của 6 ngành trong nền kinh tế. Cụ
thể, nếu tăng thuế 13 điểm % (tức là tăng
50% so với mức thuế hiện hành) thì tổng số
việc làm mới tăng thêm cho nền kinh tế là
140.567. Nếu tăng thuế là 26 điểm % (tức là
tăng 100% so với mức thuế hiện hành) thì
tổng số việc làm sẽ tăng thêm là 281.135
(tương đương 0,3% tổng số việc làm của cả
nước). Nghiên cứu này cũng cho thấy ngành
sản xuất thuốc lá ở Indonesia chỉ đóng góp
chưa đến 1% lực lượng lao động của nền
kinh tế từ những năm 1970.
Buck và cộng sự (1995) áp dụng bảng
cân đối liên ngành cùng với số liệu Điều tra
Chi tiêu Hộ gia đình (FES) và Tổng Điều tra
Hộ gia đình năm 1990 để tính toán tác động
tăng thuế thuốc lá ở Anh. Kết quả cho thấy,
giảm 40% mức tiêu dùng thuốc lá sẽ làm
tăng tổng số việc làm từ 155.000 đến
165.000, phụ thuộc vào việc chính phủ tăng
các loại thuế khác như thế nào.
1
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PolEcon Research (2011) sử dụng số
liệu từ Cục Dân số Mỹ và Cục Thống kê Lao
động Mỹ trong giai đoạn 1998-2009 cùng
với mô hình được xây dựng trên cơ sở bảng
cân đối liên ngành để tính toán xem việc
giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho thuốc lá ở
Bang New Hampshire sẽ có những tác động
như thế nào. Kết quả ước lượng cho thấy, có
mối quan hệ chặt chẽ giữa chính sách này
với số lượng việc làm ở bang. Cụ thể: việc
giảm thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức $0,1/bao
thuốc sẽ tăng thêm 39 việc làm cho bang,
nhưng doanh thu ngân sách của chính phủ
bang sẽ bị giảm và điều này quay trở lại tác
động tiêu cực là có thể làm mất hơn 100 việc
làm và tác động cuối cùng của chính sách
này là làm mất tới 90 việc làm. Điều này có
nghĩa là nếu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên
$0,1/bao thuốc sẽ làm tăng ròng số việc làm
của bang là 90 việc làm.
Irvine và Sims (1997) cũng sử dụng
phương pháp phân tích I-O để đánh giá tác
động của giảm tiêu dùng thuốc lá đến việc
làm của Canada (một quốc gia có tỷ trọng
của ngành thuốc lá trong nền kinh tế khá
lớn). Kết quả là với mức giảm 20% trong
mức chi tiêu cho thuốc lá sẽ làm giảm tổng
số việc làm của nền kinh tế là 6.120 việc làm
(chiếm ít hơn 0,1% số việc làm cả nước).
Tuy nhiên, nghiên cứu này giả định rằng, khi
tăng thuế thì chi tiêu của chính phủ cũng
giảm. Trong khi đó, Allen (1993) lại cho
rằng, sự thay đổi về công nghệ mới trong
sản xuất thuốc lá mới là nguyên nhân cơ bản
làm giảm việc làm trong ngành công nghiệp
thuốc lá của nước này. Và rằng, khi tăng
thuế sẽ làm tăng thu ngân sách, khi đó chính
phủ có thể tăng chi tiêu vào các dịch vụ công
cộng và tạo thêm việc làm mới1.
Nhìn chung, các nghiên cứu đều cho
thấy tác động tích cực của tăng thuế thuốc

Tham khảo từ: Ashan, A., and Wiyono, I. N. 2007. Analysis of higher tabacco prices on employment in Indonesia. Jakarta:
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA); IARC (2011), Tác động về sức khỏe và kinh tế của thuế thuốc lá
(Chương 9) trong Effectiveness of Tax and Price Polict for Tobacco Control, Handbook; Zhang Ping. 2013. “Công cụ 5:
kiểm soát thuốc lá, Hiểu và Đánh giá tác động của chính sách kiểm soát thuốc lá đối với việc làm“ trong Ayda Yurekli &
Joy de Beyer (eds.), The World Bank Economics of Tobacco Toolkit.
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lá đối với tổng sản lượng và việc làm của
nền kinh tế, ngoại trừ tại một số quốc gia
ngành thuốc lá chiếm tỷ trọng khá lớn trong
nền kinh tế.
3. Nghiên cứu về tác động của tăng thuế
đối với việc làm ở Việt Nam
Tại Việt Nam, có hai nghiên cứu về tác
động của tăng thuế thuốc lá đối với tổng số
việc làm trong nền kinh tế. Nghiên cứu thứ
nhất do nhóm nghiên cứu của Trường Đại
học Thương mại thực hiện năm 2008 và
nghiên cứu thứ hai do nhóm nghiên cứu của
Viện Chính sách công và quản lý - Trường
Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện năm
20132. Cả hai nghiên cứu cùng sử dụng
phương pháp I-O để ước tính tác động của
tăng thuế thuốc lá đến sự thay đổi việc làm
của các ngành và tổng số việc làm của nền
kinh tế. Nghiên cứu của Trường Đại học
Thương mại sử dụng Bảng I-O năm 2000 và
nghiên cứu của Viện Chính sách công và
quản lý sử dụng Bảng I-O năm 2007.
Nghiên cứu của Viện Chính sách công và
quản lý có thể được xem như là một nghiên
cứu cập nhật số liệu cho nghiên cứu trước
đó của Trường Đại học Thương mại. Cả hai
báo cáo nghiên cứu đều kết luận rằng, tăng
thuế thuốc lá có tác động tích cực đối với
tổng số việc làm ở
Việt Nam. Cụ thể
như sau:
Nghiên cứu của
Trường Đại học
Thương mại kết luận,
nếu chính phủ tăng
thuế 100% (từ mức
thuế 55% lên 110%)
sẽ làm tổng sản lượng
của nền kinh tế tăng
thêm 1.004,7 tỷ đồng

và tổng số việc làm sẽ tăng 190.916. Nếu tăng
thuế 50% (từ mức 55% lên 77,5%) sẽ làm tổng
sản lượng của nền kinh tế tăng thêm 604,8 tỷ
đồng và tổng số việc làm tăng 114.526 việc
làm. Có 45 trong số 48 ngành của nền kinh tế
có kết quả tác động ròng là dương về tổng sản
lượng và việc làm, trong khi chỉ có 3 ngành có
kết quả tác động ròng là âm, trong đó có ngành
sản xuất thuốc lá điếu.
Nghiên cứu của Viện Chính sách công
và quản lý kết luận: Nếu chính phủ tăng thuế
30,76% (từ mức 65% hiện nay lên mức
85%) sẽ làm tổng sản lượng của nền kinh tế
tăng thêm 0,09% (tương đương 1.979,3 tỷ
đồng) và tổng số việc làm của nền kinh tế
tăng thêm 0,12% (tương đương 60.278 việc
làm). Nếu chính phủ tăng thuế 61,5% (từ
mức 65% hiện nay lên mức 105%), tổng sản
lượng của nền kinh tế sẽ tăng thêm 0,18%
(tương đương 3.958,5 tỷ đồng) và tổng số
việc làm của nền kinh tế tăng thêm 0,24%,
tương đương 120.556 việc làm (xem Bảng
1). Có 21 trong tổng số 22 ngành của nền
kinh tế có kết quả tác động ròng tích cực và
chỉ có 1 ngành có đạt có kết quả tác động
ròng tiêu cực từ chính sách tăng thuế, là
ngành sản xuất thuốc lá điếu.
Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy,
mức tăng thuế cao hơn sẽ làm gia tăng tổng

2

Nguyễn Thị Thu Hiền và cộng sự (2008), Tác động của tăng thuế đến sản lượng và việc làm ở Việt Nam, Báo cáo nghiên
cứu (SEATCA).

3

Giang Thanh Long và cộng sự (2013), Tác động của tăng thuế đến sản lượng và việc làm ở Việt Nam, Báo cáo nghiên
cứu (HealthBridge Vietnam).
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sản lượng và việc làm của nền kinh tế nhiều
hơn.
4. Một số kết luận và nhận xét
Tác động của chính sách tăng thuế
thuốc lá tới tổng việc làm của nền kinh tế là
tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào sự
dịch chuyển của tiêu dùng và đặc điểm nền
kinh tế của mỗi quốc gia. Thông qua tổng
quan các kết quả nghiên cứu về tác động của
tăng thuế đến việc làm tại các nước, có thể
rút ra hai kết luận sau đây:
Thứ nhất, nếu ngành thuốc lá chiếm tỷ
trọng nhỏ trong nền kinh tế và có mối quan
hệ ngành (theo cả chiều dọc và chiều ngang)
với các ngành khác ở mức độ nhỏ thì việc tăng
thuế để giảm nhu cầu tiêu thụ sẽ có tác động
tích cực đến việc làm do việc chuyển dịch chi
tiêu từ thuốc lá sang các hàng hóa, dịch vụ
khác sẽ kích thích đầu tư, tạo việc làm.
Thứ hai, nếu ngành thuốc lá chiếm tỷ
trọng lớn thì tăng thuế thuốc lá sẽ làm giảm
số lượng việc làm trong ngắn hạn (và độ lớn
tùy thuộc vào độ co giãn của sản lượng với
giá cả) và vì thế mà tác động tới việc làm
trong dài hạn - của ngành thuốc lá nói riêng
và toàn bộ nền kinh tế nói chung - phụ thuộc
nhiều vào những chính sách hỗ trợ từ chính
phủ cho lao động và doanh nghiệp sản xuất
thuốc lá.
Tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu đã chỉ
ra công ăn việc làm trong ngành công
nghiệp thuốc lá chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ
trong toàn ngành kinh tế (khoảng 0,31% –
0,35%) và trong trường hợp này, tăng thuế
thuốc lá có tác động làm gia tăng tổng sản
lượng và việc làm của nền kinh tế nói chung.
Vì vậy, chúng ta không cần lo ngại về việc
tăng thuế sẽ làm giảm việc làm. Chính phủ

nên tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng
thuế thuốc lá mạnh mẽ hơn để hạn chế tiêu
dùng và các tác hại của thuốc lá.
Đối với ngành công nghiệp thuốc lá, sẽ
có ba nhóm bị ảnh hưởng là người nông dân
trồng cây thuốc lá, lao động trong ngành sản
xuất thuốc lá điếu và lao động trong lĩnh vực
phân phối thuốc lá điếu. Tuy nhiên, theo
Báo cáo tổng hợp dự án “Quy hoạch sản
xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng
nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm
2020”, hàng năm Việt Nam đang nhập khẩu
một số nguyên liệu dạng lá từ Brazil, Zimbabwe, Mỹ, Trung Quốc, Lào và Campuchia
(khoảng từ 15.000-30.000 tấn/năm). Do đó,
nếu chính phủ tăng thuế thuốc lá ở mức cao
làm giảm tiêu dùng thì cũng chưa thể ảnh
hưởng đến giảm số lượng việc làm của người
nông dân trồng cây thuốc lá trong những năm
tới. Ngành thuốc lá có thể giảm mức nhập
khẩu nguyên liệu và tăng sử dụng nguyên
liệu sản xuất trong nước. Lao động trong
ngành phân phối thuốc lá điếu được cho là có
tính linh hoạt rất cao, tức là họ có thể chuyển
đổi công việc khá dễ dàng và nhanh chóng.
Hơn nữa, ở nước ta, ngoại trừ một số ít doanh
nghiệp bán buôn, việc bán lẻ sản phẩm thuốc
lá thường được thực hiện cùng với nhiều loại
sản phẩm khác, nên ngay cả khi doanh số bán
lẻ thuốc lá giảm thì cũng không ảnh hưởng
đáng kể đến công việc hàng ngày của những
người bán lẻ này. Lao động trong ngành sản
xuất thuốc lá điếu sẽ gặp khó khăn hơn khi
phải chuyển sang các công việc mới, nhưng
số này lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng
số lao động của ngành thuốc lá. Vì thế, nếu
cần thiết thì có thể hỗ trợ về đào tạo lại để họ
có thể thích nghi với những việc làm trong
các ngành khác n

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp trân trọng cảm ơn Tổ chức Healthbridge
đã phối hợp chuẩn bị nội dung bài viết và hỗ trợ xuất bản ấn phẩm này.
Địa chỉ: Phòng 202-203, nhà E4, Khu ngoại giao Đoàn, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
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PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
PHAN PHƯƠNG NAM*

hi tham gia vào thị trường chứng
khoán (TTCK), không phải tất cả các
nhà đầu tư đều là những người am
hiểu và có khả năng bao quát, nắm rõ
tất cả mọi thông tin kinh tế và tài chính để
đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất cho
mình. Để khắc phục nhược điểm trên, các
nhà đầu tư tìm đến các chủ thể chuyên
nghiệp để nhờ tư vấn đầu tư chứng khoán
(ĐTCK). Vậy tư vấn ĐTCK là gì?

K

Ở góc độ kinh tế, tư vấn ĐTCK là những
hoạt động tư vấn về giá trị của chứng khoán
nhằm mục đích thu phí1.
Ở góc độ kỹ thuật nghiệp vụ, tư vấn
ĐTCK được hiểu là việc các chuyên gia về
chứng khoán sử dụng những kiến thức
chuyên môn của mình để phân tích và cung
cấp các kết quả phân tích chứng khoán cùng
với những khuyến nghị cho nhà đầu tư nhằm
giúp họ đưa ra những quyết định ĐTCK2.
Ở góc độ pháp lý, tư vấn ĐTCK có nghĩa

là bất kỳ người nào tư vấn cho hoạt động
kinh doanh của người khác, hoặc trực tiếp
hoặc thông qua các ấn phẩm hoặc bài viết,
nhằm xác định giá trị của chứng khoán hoặc
cho những lời khuyên đầu tư mua và bán
chứng khoán và cam kết bồi thường đối với
những thiệt hại phát sinh từ các lời khuyên,
ấn phẩm, bài viết, báo cáo của mình liên
quan đến chứng khoán3.
Nhìn chung, hoạt động tư vấn ĐTCK có
một số đặc điểm sau:
- Chủ thể cung ứng dịch vụ tư vấn
ĐTCK thường được tiến hành bởi các
chuyên gia đang làm việc ở các công ty
chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ
ĐTCK4.
- Nội dung của hoạt động tư vấn ĐTCK
là hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ
thu phí.
- Khi cung cấp dịch vụ tư vấn, chủ thể
cung cấp dịch vụ và khách hàng phải ký kết

*

ThS. Khoa Luật thương mại, Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

1

Giáo trình Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, TS. Đào Lê Minh chủ biên, Nxb. Chính trị
Quốc gia - HN 2002, trang 313.

2

Giáo trình Luật Chứng khoán, Chủ biên TS. Phạm Thị Giang Thu, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dânHN 2008, trang 338.

3

Khoản 11 Điều 202 Luật Tư vấn ĐTCK năm 1940 của Mỹ.

4

Một số vấn đề về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam, TS. Phạm Thị Thu Giang, Nxb. Chính
trị Quốc gia, HN 2004, trang 144; Giáo trình Luật chứng khoán, Chủ biên TS. Phạm Thị Giang Thu, Trường Đại học Luật
Hà Nội, Nxb. Công an Nhân dân- HN 2008, trang 338.
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hợp đồng bằng văn bản thể hiện rõ quyền và
nghĩa vụ các bên trong hoạt động này.
Chủ thể cung ứng dịch vụ tư vấn ĐTCK
chỉ đưa ra những lời tư vấn về hoạt động
ĐTCK, nhà đầu tư là người cuối cùng ra
quyết định đầu tư hay không ĐTCK. Chủ
thể cung ứng dịch vụ tư vấn ĐTCK chỉ chịu
trách nhiệm khi các thông tin, nội dung tư
vấn không chính xác, không hợp lý, không
có cơ sở rõ ràng.
Ở Việt Nam, hoạt động tư vấn ĐTCK
cũng được hiểu với ý nghĩa tương tự trên.
Theo đó, tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
năm 2010 đã ghi nhận: “Tư vấn ĐTCK là
việc cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân
tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến
nghị liên quan đến chứng khoán”.
Theo đó, chủ thể cung cấp dịch vụ tư
vấn ĐTCK có thể là CTCK, công ty quản lý
quỹ. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đề cập đến
hoạt động tư vấn đầu tư của CTCK.
Về nguyên tắc, đây là hoạt động cung
ứng dịch vụ, là sự thỏa thuận mang tính chất
bình đẳng, tự nguyện giữa nhà đầu tư và
CTCK, theo đó CTCK là người cung ứng
dịch vụ và thu phí, nhà đầu tư là người sử
dụng dịch vụ và trả phí. Tuy nhiên, không
phải trong bất kỳ mối quan hệ nào việc tự
do thỏa thuận giữa các bên cũng đảm bảo sự
công bằng đó. Bởi có thể có một số trường
hợp khi giao kết hợp đồng, một bên vì
không biết hoặc vì không thể biết đầy đủ và
chính xác các nội dung của hoạt động tư vấn
ĐTCK nên bị bên còn lại lợi dụng để trục
lợi. Vì vậy, theo chúng tôi, Nhà nước cần
phải ban hành pháp luật điều chỉnh vào hoạt
động tư vấn ĐTCK của CTCK xuất phát từ
hai lý do sau: i) nhằm bảo vệ quyền và lợi
ích chính đáng của nhà đầu tư; ii) tạo cơ chế
pháp lý rõ ràng cho hoạt động tư vấn đầu tư,
thúc đẩy xu hướng chuyên môn hóa trong
hoạt động kinh doanh chứng khoán.

50

Pháp luật điều chỉnh hoạt động tư vấn
ĐTCK của CTCK là một bộ phận của pháp
luật về chứng khoán và TTCK, bao gồm
tổng thể các quy phạm pháp luật do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm
điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn
ĐTCK của CTCK với nhà đầu tư trên
TTCK.
1. Quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt
động tư vấn đầu tư chứng khoán của
công ty chứng khoán
Thứ nhất, các nguyên tắc áp dụng trong
hoạt động tư vấn ĐTCK
Về cơ bản, hoạt động tư vấn ĐTCK
cũng là một hoạt động kinh doanh của
CTCK nên những nguyên tắc áp dụng trong
hoạt động tư vấn ĐTCK cũng chính là
những nguyên tắc áp dụng trong hoạt động
kinh doanh chứng khoán của CTCK. Bên
cạnh những nguyên tắc chung trong hoạt
động kinh doanh chứng khoán, theo chúng
tôi, CTCK cũng cần phải tuân thủ các
nguyên tắc sau trong quá trình cung ứng
dịch vụ tư vấn ĐTCK:
- Các nội dung tư vấn ĐTCK phải có cơ
sở hợp lý và phù hợp dựa trên thông tin đáng
tin cậy, phân tích lôgic. Khuyến nghị ĐTCK
được đưa ra phải liên quan và phù hợp với
nội dung phân tích chứng khoán và TTCK.
Các báo cáo phân tích chứng khoán và thị
trường, khuyến nghị đầu tư phải ghi rõ
nguồn trích dẫn số liệu và tên người chịu
trách nhiệm về nội dung báo cáo, khuyến
nghị ĐTCK5.
- CTCK tư vấn đầu tư cho khách hàng
phải đảm bảo rằng khách hàng đưa ra quyết
định đầu tư trên cơ sở được cung cấp thông
tin đầy đủ bao gồm cả nội dung và rủi ro của
sản phẩm, dịch vụ cung cấp6.
- CTCK phải tư vấn đầu tư phù hợp với
mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của
khách hàng và phải chịu trách nhiệm về kết

5

Khoản 3 Điều 56 Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/12/2012 Hướng dẫn về thành lập CTCK.

6

Khoản 4 Điều 56 Thông tư 210/2012/TT-BTC.
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quả phân tích và độ tin cậy của thông tin
cung cấp cho khách hàng7.
Thứ hai, nội dung hoạt động tư vấn
ĐTCK của CTCK
Thông tư 210/2012/TT-BTC không có
những quy định cụ thể về nội dung của hoạt
động tư vấn giống như Quy chế tổ chức và
hoạt động CTCK ban hành kèm theo Quyết
định 27/2007/QĐ-BTC ban hành ngày
24/04/2007 của Bộ Tài chính (Quyết định
27/2007/QĐ BTC)8. Tuy nhiên, căn cứ vào
khái niệm của hoạt động tư vấn ĐTCK được
xác định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Chứng khoán
năm 2010, có thể xác định hai nội dung cơ
bản của hoạt động này là (i) CTCK cung cấp
cho khách hàng các kết quả phân tích, các
báo cáo phân tích; (ii) CTCK cung cấp cho
khách hàng các khuyến nghị liên quan đến
chứng khoán.
Thứ ba, hợp đồng tư vấn ĐTCK của
CTCK
Về cơ bản, hợp đồng tư vấn ĐTCK là
sự thoả thuận bằng văn bản giữa CTCK với
tổ chức phát hành chứng khoán nhằm xác
lập quyền và nghĩa vụ cụ thể giữa các bên
trong hoạt động tư vấn ĐTCK.
Hoạt động tư vấn ĐTCK là một hoạt
động rất quan trọng, liên quan, ảnh hưởng
rất nhiều đến hoạt động ĐTCK của nhà đầu
tư. Trong hoạt động này, nhà đầu tư có thể
sẽ bị CTCK dùng nhiều biện pháp, cách
thức để cung cấp dịch vụ không đạt chất
lượng hoặc các CTCK sẽ cố tình đưa vào
các quy định bất lợi cho nhà đầu tư nhằm
trục lợi riêng. Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp cho nhà đầu tư, pháp luật có
quy định những nội dung cơ bản mà hợp
đồng tư vấn ĐTCK cần phải có, đó là9:
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên

tham gia hợp đồng; phạm vi tư vấn ĐTCK;
phương thức cung cấp dịch vụ; phí cung cấp
dịch vụ.
Bên cạnh những nội dung cơ bản trên,
trong hợp đồng tư vấn ĐTCK bắt buộc phải
có những nội dung khác như: chủ thể thực
hiện hợp đồng; thời hạn thực hiện hợp đồng.
Điều này giúp xác định rõ ai là người thực
hiện, ai là người cung cấp dịch vụ, ai thụ
hưởng và nhiều yếu tố quan trọng khác kèm
theo.
Thứ tư, quyền và nghĩa vụ của các bên
trong hoạt động tư vấn ĐTCK
Nhìn chung, pháp luật không có quy
định cụ thể về nghĩa vụ của CTCK trong
hoạt động tư vấn ĐTCK. Tuy nhiên, thông
qua các quy định về hoạt động tư vấn
ĐTCK, chúng tôi thấy CTCK phải thực hiện
các nghĩa vụ sau trong quá trình tiến hành
hoạt động này:
- CTCK phải ký kết hợp đồng với khách
hàng khi cung cấp dịch vụ tư vấn ĐTCK.
- CTCK phải thu thập, cập nhật thường
xuyên, quản lý thông tin về khách hàng trên
các nội dung: tình hình tài chính của khách
hàng; mục tiêu đầu tư của khách hàng; khả
năng chấp nhận rủi ro của khách hàng; kinh
nghiệm và hiểu biết về đầu tư của khách
hàng.
- CTCK phải bảo mật các thông tin nhận
được từ người sử dụng dịch vụ tư vấn trong
quá trình cung ứng dịch vụ tư vấn trừ trường
hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật
có quy định khác10.
Ngoài ra, trong hoạt động tư vấn
ĐTCK, CTCK không được trực tiếp hoặc
gián tiếp thực hiện các hành vi sau11:
- Quyết định ĐTCK thay cho khách
hàng; thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ
lợi nhuận hoặc lỗ.

7
8

Khoản 6 Điều 56 Thông tư 210/2012/TT-BTC.
Theo khoản 1 Điều 37 Quy chế tổ chức và hoạt động CTCK ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC thì: “Nội
dung tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm:
a) Tư vấn chiến lược và kỹ thuật giao dịch;
b) Cung cấp kết quả phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán”.
9 Theo khoản 2 Điều 56 Thông tư 210/2012/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2012 Hướng dẫn về thành lập CTCK.
10 Theo khoản 5 điều 56 Thông tư 210/2012/TT-BTC.
11 Theo Điều 57 Thông tư 210/2012/TT-BTC.
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- Quảng cáo, tuyên bố rằng nội dung,
hiệu quả, hoặc các phương pháp phân tích
chứng khoán của mình có giá trị cao hơn của
CTCK khác.
- Có hành vi cung cấp thông tin sai sự
thật để dụ dỗ hay mời gọi khách hàng
mua/bán một loại chứng khoán nào đó.
- Cung cấp thông tin sai lệch, gian lận,
hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng.
Bên cạnh các nghĩa vụ trên, CTCK cũng
có những quyền nhất định như:
- Quyền thu phí cung cấp dịch vụ tư
vấn.
- Quyền yêu cầu khách hàng cung cấp
những thông tin khi có sự thay đổi so với
thông tin cung cấp ban đầu.
- Quyền thay đổi phí khi có những thay
đổi nhất định từ nhà đầu tư dẫn đến thay đổi
cơ bản phạm vi tư vấn, nội dung tư vấn.
Quan hệ tư vấn ĐTCK là quan hệ song
vụ. Nên tương ứng với quyền và nghĩa vụ
của CTCK là quyền và nghĩa vụ của nhà đầu
tư là khách hàng trong hoạt động tư vấn
ĐTCK.
2. Những hạn chế trong các quy định
pháp luật điều chỉnh hoạt động tư vấn
đầu tư chứng khoán của Công ty chứng
khoán
2.1. Quy định về cách thức thu thập
thông tin từ CTCK trong hoạt động tư vấn
ĐTCK
Về tính chịu trách nhiệm của hoạt động
tư vấn ĐTCK, vấn đề này sẽ làm xuất hiện
các nội dung sau: i) cơ sở nào để cho rằng
nhà đầu tư đã cung cấp đầy đủ hay chưa
cung cấp đầy đủ, chính xác hay chưa chính
xác… ii) thông tin cung cấp vào thời điểm
nào là hợp lý? Hiện nay, các nội dung trên
vẫn chưa được pháp luật quy định rõ ràng
và thấu đáo. Điều này sẽ làm xuất hiện
những tranh chấp phát sinh mà không có cơ
sở pháp lý rõ ràng để giải quyết.
Để giải quyết vấn đề này, theo chúng
tôi, các cơ quan lập quy cần bổ sung vào quy
định về hoạt động tư vấn ĐTCK nội dung
sau: “để thực hiện tư vấn ĐTCK cho khách
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hàng, CTCK phải làm ký hợp đồng tư vấn
ĐTCK với khách hàng trên cơ sở Giấy đề
nghị giao kết hợp đồng tư vấn ĐTCK/Phiếu
cung cấp thông tin cho hoạt động tư vấn
ĐTCK. Giấy đề nghị giao kết hợp đồng tư
vấn ĐTCK/Phiếu cung cấp thông tin cho
hoạt động tư vấn ĐTCK phải có các nội
dung tối thiểu là:..”. Quy định này mang
những ý nghĩa sau:
- Thông qua việc quy định này, pháp
luật đã yêu cầu CTCK phải nắm bắt được
những thông tin cơ bản về nhà đầu tư. Trên
cơ sở đó, CTCK sẽ xem có đủ điều kiện
cung cấp và đáp ứng các yêu cầu của nhà
đầu tư hay không?
- Pháp luật sẽ liệt kê những thông tin cơ
bản cần phải có để nhà đầu tư ý thức được
rõ tầm quan trọng của các thông tin mình
phải cung cấp cho CTCK biết trong hoạt
động cung cấp thông tin. Bởi đây là cơ sở
để có thể truy cứu hay không truy cứu trách
nhiệm của CTCK trong hoạt động tư vấn
trước nhà đầu tư.
- CTCK sẽ thiết kế mẫu Giấy đề nghị
giao kết hợp đồng tư vấn ĐTCK/Phiếu cung
cấp thông tin cho hoạt động tư vấn ĐTCK
phù hợp hơn theo yêu cầu và mục đích thu
thập của CTCK nhằm làm sáng tỏ các thông
tin mà CTCK cần biết để nhằm thỏa mãn
nhu cầu, mục tiêu đầu tư của khách hàng,
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
- Xác định rõ thời điểm cung cấp làm cơ
sở xác định nhà đầu tư đã cung cấp hay chưa
cung cấp thông tin cho CTCK, mức độ cấp
thông tin đầy đủ hay chưa đầy đủ cho
CTCK.
Quy định như vậy sẽ đảm bảo chứng
minh CTCK đã thu thập được thông tin từ
phía nhà đầu tư, tránh trường hợp CTCK
cho rằng nhà đầu tư đã không cung cấp
thông tin nên CTCK chậm trễ trong việc
cung ứng dịch vụ.
Giấy đề nghị giao kết hợp đồng tư vấn
ĐTCK/Phiếu cung cấp thông tin cho hoạt
động tư vấn ĐTCK phải có những điều
khoản cụ thể, được thiết kế thành một văn
bản ghi nhận trong Phụ lục của Thông tư.
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Trong hoạt động môi giới chứng khoán,
pháp luật cũng đã quy định: “để thực hiện
giao dịch mua, bán chứng khoán cho khách
hàng, CTCK phải làm thủ tục mở tài khoản
giao dịch cho từng khách hàng trên cơ sở
Giấy đề nghị mở tài khoản và hợp đồng mở
tài khoản giao dịch chứng khoán với khách
hàng. Giấy đề nghị mở tài khoản phải có các
nội dung tối thiểu theo quy định tại Phụ lục
XV ban hành kèm theo Thông tư này”12.
2.2. Quy định về nội dung hợp đồng tư
vấn ĐTCK
Khoản 1 Điều 56 Thông tư
210/2012/TT-BTC đã xác định những nội
dung của hợp đồng tư vấn ĐTCK. Theo đó,
nội dung của hợp đồng tư vấn ĐTCK được
ký kết giữa CTCK và nhà đầu tư phải có
“các nội dung tối thiểu sau: a) Quyền, nghĩa
vụ, trách nhiệm của các bên tham gia hợp
đồng; b) Phạm vi tư vấn ĐTCK; c) Phương
thức cung cấp dịch vụ; d) Phí cung cấp dịch
vụ”. Tuy nhiên, quy định này là chưa đầy đủ
và có ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và
lợi ích của nhà đầu tư. Bởi lẽ:
- Mục đích mà nhà đầu tư mong muốn
khi sử dụng dịch vụ này là đạt được những
mục tiêu nhất định. Tuy nhiên, trong nội
dung của hợp đồng không xác định rõ mục
đích của hoạt động tư vấn thì khó làm sáng
tỏ được cơ sở đánh giá CTCK đã thực hiện
đúng hay chưa đúng yêu cầu của người sử
dụng dịch vụ, nhà đầu tư.
- Để đạt được mục tiêu của nhà đầu tư,
CTCK phải nắm rõ các thông tin của nhà
đầu tư. Từ đó, CTCK mới xác định và đưa
ra những phương thức cung ứng dịch vụ cho
phù hợp.
Cả hai nội dung này đều thiếu trong quy
định về nội dung của hợp đồng tư vấn
ĐTCK. Như vậy, liệu mục đích bảo vệ
quyền lợi của các bên trong quan hệ trên có
đạt được hay không?
Để giải quyết vấn đề trên, có hai
phương án được đề ra:

Phương án 1: Bổ sung vào quy định
những nội dung cơ bản của hợp đồng tư vấn
ĐTCK các nội dung: mục tiêu của nhà đầu
tư và các thông tin liên quan đến hoạt động
đầu tư của nhà đầu tư.
Phương án này có ưu điểm là tập hợp tất
cả những nội dung liên quan đến hoạt động
tư vấn đầu tư vào một văn bản cụ thể. Điều
này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình
tham chiếu, đối chiếu để thực hiện các
quyền và nghĩa vụ, nội dung của hợp đồng,
quá trình đánh giá tính đúng đắn hợp lý
trong hành vi của các bên trong quá trình
thực hiện của hợp đồng. Tuy nhiên, quy định
này sẽ làm vô hiệu hóa các thông tin cung
cấp trong Giấy đề nghị giao kết hợp đồng tư
vấn ĐTCK/Phiếu cung cấp thông tin cho
hoạt động tư vấn ĐTCK của nhà đầu tư
trong giai đoạn tiền giao kết hợp đồng.
Phương án 2: Chỉ cần bổ sung vào quy
định những nội dung cơ bản của hợp đồng tư
vấn ĐTCK các nội dung: “mục tiêu của nhà
đầu tư” mà không cần bổ sung nội dung “các
thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư” của
nhà đầu tư. Với phương án này, pháp luật cần
xác định Giấy đề nghị giao kết hợp đồng tư
vấn ĐTCK/Phiếu cung cấp thông tin cho hoạt
động tư vấn ĐTCK - một nội dung không thể
tách rời của hợp đồng tư vấn ĐTCK.
Phương án này có ưu điểm là sử dụng
các thông tin ghi nhận trong Giấy đề nghị
giao kết hợp đồng tư vấn ĐTCK/Phiếu cung
cấp thông tin cho hoạt động tư vấn ĐTCK để
làm cơ sở đối chiếu và xác định tính đúng
đắn, hợp lý trong các hành vi mà các bên thực
hiện trong hoạt động tư vấn, nhất là hoạt động
của CTCK. Hạn chế của phương án này là
hợp đồng sẽ bao gồm hai phần Giấy đề nghị
giao kết hợp đồng tư vấn ĐTCK/Phiếu cung
cấp thông tin cho hoạt động tư vấn ĐTCK và
hợp đồng với những nội dung đã được xác
định trong khoản 1 Điều 56 Thông tư
210/2013/TT-BTC và bổ sung thêm nội
dung “mục tiêu của nhà đầu tư”.
Chúng tôi ủng hộ phương án 2. Bởi lẽ

12 Xem thêm khoản 1 Điều 48 Thông tư 210/2013/TT-BTC.
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việc thực hiện phương án này sẽ tránh cho
nhà đầu tư việc phải xem xét lại các nội
dung mà họ đã cung cấp trước đây cho
CTCK, đồng thời ràng buộc được tính chính
xác trong các thông tin khi nhà đầu tư cung
cấp để CTCK xem xét khả năng giao kết
hợp đồng.
2.3. Hạn chế trong quy định về nghĩa
vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư
Trong các nội dung quy định về hoạt
động tư vấn ĐTCK, pháp luật có nhiều quy
định về việc CTCK phải làm gì, không được
làm gì, cấm làm gì, nhưng không thấy có
quy định cụ thể nào về việc nhà đầu tư phải
làm gì trong hoạt động tư vấn. Điều này có
lẽ xuất phát từ quan điểm bảo vệ nhà đầu tư
trong mối quan hệ với CTCK.
Theo chúng tôi, mặc dù quan điểm này
là đúng và rất chính xác vì trong quan hệ tư
vấn với CTCK thì nhà đầu tư nằm ở vị thế
“yếu thế” nên cần được pháp luật bảo vệ
thông qua cách quy định rất nhiều về các
nghĩa vụ, trách nhiệm của CTCK nhằm bảo
vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải trong
mối quan hệ tư vấn ĐTCK, nhà đầu tư
không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì. Vì rõ
ràng đây là mối quan hệ song vụ và những
quyền, lợi ích của bên này sẽ xuất phát từ
nghĩa vụ và trách nhiệm của phía bên còn
lại. Hoặc ở góc độ khác, việc một bên trong
quan hệ có hoàn thành được trách nhiệm và
nghĩa vụ của mình hay không đôi khi còn
phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ của
bên còn lại.
Trong quan hệ tư vấn ĐTCK, nhà đầu
tư cũng phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin
đầy đủ và chính xác cho CTCK để CTCK
thực hiện tốt hoạt động tư vấn của mình
nhằm thỏa mãn nhu cầu, mục tiêu của nhà
đầu tư. Vì vậy, pháp luật cần ghi nhận rõ
ràng nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm nếu
như những thông tin mà họ cung cấp cho
CTCK là không chính xác dẫn đến các lời
tư vấn, khuyến nghị của CTCK không đem
lại hiệu quả và kỳ vọng đúng như mong
muốn.
Trong nội dung này, có hai vấn đề đặt ra
và cần giải quyết như sau:
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Một là, vấn đề về tính tự chịu trách
nhiệm của nhà đầu tư đối với các thông tin
cung cấp cho CTCK.
Quy chế tổ chức và hoạt động CTCK
ban hành kèm theo Quyết định số
27/2007/QĐ-BTC đã từng xác định rõ trong
khoản 9 Điều 37 rằng: “Trong trường hợp
khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin
theo yêu cầu của CTCK theo quy định...,
khách hàng phải chịu trách nhiệm về kết quả
tư vấn không phù hợp của CTCK”. Nhưng
Thông tư 210/2012/TT-BTC đã không có
quy định trên, thể hiện tính lạc hậu hơn so
với quy định cũ. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị
cần đưa nội dung này vào các quy định về
hoạt động tư vấn ĐTCK trong thông tư quy
định về hoạt động của CTCK, nhằm đảm
bảo xác định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư.
Hai là, quy định về trách nhiệm cung
cấp thông tin khi có những nội dung thay đổi
so với thông tin ban đầu khi giao kết hợp
đồng tư vấn ĐTCK.
Về nguyên tắc, nhà đầu tư phải cung cấp
thông tin cho CTCK khi giao kết hợp đồng
tư vấn nhằm xác định mục tiêu đầu tư để
CTCK cung cấp dịch vụ tư vấn thỏa mãn các
mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, trong quá trình
thực hiện hợp đồng, một số nội dung thông
tin mà nhà đầu tư cung cấp ban đầu không
còn chính xác vì những lý do khách quan
hoặc chủ quan như: thay đổi mục tiêu đầu
tư, thay đổi nguồn tài chính… Những nội
dung thay đổi này sẽ tác động không nhỏ
đến hoạt động cung cấp dịch tư vấn của
CTCK, đôi khi chúng làm phá vỡ những dự
định, những chiến lược đầu tư mà CTCK đã
dự định trước đó. Vì vậy, để đảm bảo quyền
và lợi ích các bên, theo chúng tôi, nhà đầu
tư có nghĩa vụ phải thông báo cho CTCK
khi có những thay đổi cơ bản các thông tin
so với thông tin ban đầu cung cấp khi giao
kết hợp đồng tư vấn ĐTCK. Điều này sẽ
đem lại lợi ích cho cả hai phía nhà đầu tư và
CTCK.
Với hai nội dung trên, theo chúng tôi,
nên có một quy định về nghĩa vụ và trách
nhiệm của nhà đầu tư trong hoạt động tư vấn
đầu tư chứng khoán.

THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT
2.4. Quy định về nghĩa vụ và trách
nhiệm của CTCK khi thực hiện hoạt động
tư vấn ĐTCK
Pháp luật chưa có những quy định về
bằng chứng chứng minh việc thực hiện hoạt
động cung cấp dịch vụ của CTCK, chưa có
những quy định cụ thể về tài liệu xác định
nội dung tư vấn mà CTCK đã hoặc sẽ cung
cấp cho nhà đầu tư. Bởi vì trong hoạt động
tư vấn ĐTCK, CTCK có nghĩa vụ cung cấp
cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố
báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan
đến chứng khoán. Để thực hiện hoạt động
này, tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa các
bên mà CTCK có thể cung cấp cho nhà đầu
tư thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp hoặc
gián tiếp. Tuy nhiên, nội dung tư vấn như
thế nào? Việc tư vấn có đạt được mục tiêu
mong muốn của nhà đầu tư hay không? Đây
là những vấn đề mà theo chúng tôi pháp luật
cũng cần có những quy định cụ thể. Việc
làm này có những ý nghĩa nhất định như:
xác định rõ chất lượng và độ tin cậy của các
nội dung tư vấn mà CTCK đã cung cấp cho
nhà đầu tư để từ đó xác định là CTCK đã tư
vấn chính xác hay chưa chính xác nhằm đáp
ứng mục tiêu của nhà đầu tư; tài liệu này là
những minh chứng để xác định rõ trách
nhiệm của các bên trong hoạt động cung cấp
dịch vụ tư vấn ĐTCK.
Mặt khác, pháp luật cần có những quy
định cụ thể về xác định “nguồn tin cậy” của
các thông tin tư vấn từ CTCK cho nhà đầu
tư. Trong nội dung này, chúng ta có thể chia
hoạt động tư vấn ĐTCK thành các trường
hợp sau:
- Đối với tư vấn đầu tư trực tiếp: kết
thúc một buổi tư vấn hoặc một nội dung tư
vấn, giữa CTCK và nhà đầu tư cần có biên
bản ghi nhận nội dung của buổi làm việc.
- Đối với tư vấn gián tiếp: giữa CTCK
và nhà đầu tư cần có những bằng chứng
chứng minh là đã thực hiện hoạt động tư
vấn của mình và có những dấu hiệu để nhà
đầu tư nhận biết được đó là các sản phẩm,
các lời tư vấn do CTCK gửi cho họ. Ví dụ:
Các ấn phẩm phân tích của CTCK cung cấp

cho khách hàng phải có con dấu xác nhận
hoặc có những dấu hiệu để nhận biết đó là
ấn phẩm chính thức của CTCK. Hoặc trong
trường hợp tư vấn bằng email thì CTCK
phải gửi lời tư vấn từ một địa chỉ email mặc
định của CTCK cho địa chỉ email của
khách hàng.
Có thể cho rằng, quy định này sẽ là quá
chi tiết và không cần thiết trong văn bản lập
quy. Tuy nhiên, theo chúng tôi, quy định
này sẽ là hữu ích trong trường hợp có phát
sinh tranh chấp giữa CTCK và nhà đầu tư
trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn
ĐTCK. Ví dụ, hiện nay việc sử dụng hộp
thư điện tử (email) khá phổ biến trong cuộc
sống. Điều này cũng kéo theo hoạt động
quảng cáo thông qua gửi thư điện tử (thư
rác). Do vậy, nếu như CTCK và nhà đầu tư
không xác định rõ địa chỉ mail chính thức
mà CTCK sử dụng để gửi các báo cáo cho
nhà đầu tư thì có thể các thư từ CTCK gửi
đến bị nhận diện là thư rác, sẽ bị chặn lại.
Lúc này, cả quyền và lợi ích của hai bên
trong quan hệ đều bị vi phạm. Theo đó,
CTCK đã thực hiện công việc nhưng không
đem lại hiệu quả, đạt được những mục tiêu
của nhà đầu tư. Ngược lại, nhà đầu tư cũng
không nhận được những lời tư vấn như
mong muốn.
Từ hai phân tích trên, chúng tôi cho
rằng, pháp luật điều chỉnh về hoạt động tư
vấn ĐTCK nên có một điều khoản quy định
cụ thể về trách nhiệm của CTCK khi thực
hiện hoạt động tư vấn ĐTCK. Cụ thể, bổ
sung vào Điều 56 Thông tư 210/2012/TTBTC nội dung: “CTCK phải cùng nhà đầu
tư xác định các dấu hiệu để nhận biết chính
xác các nội dung tư vấn mà CTCK cung cấp
cho nhà đầu tư như: các ấn phẩm phân tích,
các báo cáo phân tích, địa chỉ email chính
thức cung cấp thông tin (trong trường hợp
cung cấp qua internet). Khi kết thúc một nội
dung tư vấn, CTCK cần lập biên bản ghi
nhận nội dung tư vấn có sự xác nhận của
nhà đầu tư. Biên bản này phải được lưu trữ
trong bộ hồ sơ tư vấn của từng nhà đầu tư
riêng biệt” n
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Lợi ích của tăng thuế thuốc lá và kinh nghiệm từ

CẢI CÁCH THUẾ
CỦA BRAZIL, PHILLIPINE VÀ THỔ NHĨ KỲ
NGUYỄN THỊ THU HIỀN*

Bằng chứng từ các nước có chính sách thuế cao cho thấy, việc tăng
thuế thuốc lá là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tiêu dùng thuốc lá
và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Vì thế, việc tăng thuế
thuốc lá thường xuyên - được chứng minh là chính sách cùng thắng
(Win - Win). Bài viết phân tích các lợi ích từ việc tăng thuế đối với
thuốc lá, kinh nghiệm của một số nước trong cải cách thuế thuốc lá
và bài học cho Việt Nam.

1. Lợi ích của tăng thuế thuốc lá
Thuốc lá là sản phẩm hạn chế tiêu dùng
vì nó gây ra những tác hại lớn đối với sức
khỏe con người. Các quốc gia, trong đó có
Việt Nam, đã và đang tích cực thực hiện các
biện pháp kiểm soát thuốc lá. Tăng thuế đối
với thuốc lá là biện pháp được sử dụng phổ
biến vì làm giảm tiêu dùng thuốc lá hiệu quả
và mang lại nhiều lợi ích khác cho xã hội.
Các lợi ích cơ bản của tăng thuế thuốc lá bao
gồm:
Tăng thuế làm giảm tiêu dùng thuốc lá
Thuế cao hơn sẽ được chuyển hóa vào
giá và làm tăng giá thuốc lá. Người tiêu
dùng phản ứng với sự tăng giá bằng cách
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giảm tiêu dùng. Đối với một bộ phận dân cư,
giá thuốc cao hơn sẽ khiến họ không bắt đầu
hút thuốc.Vì thế tăng thuế sẽ khiến một số
người hút thuốc lá bỏ thuốc, một số người
giảm hút thuốc và ngăn chặn một bộ phận
người dân không bắt đầu hút thuốc. Theo
WB (2003), trung bình giá một bao thuốc lá
tăng 10% làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc
lá 4% tại các nước có thu nhập cao và 8%
tại các nước có thu nhập trung bình và thấp1.
Tại Việt Nam, theo ước tính, giá thuốc tăng
10% sẽ làm giảm tiêu dùng thuốc lá 5%.
Mức độ phản ứng khác nhau của người
tiêu dùng với sự gia tăng của giá thuốc lá
dẫn đến những tác động khác nhau của việc

*

Trường Đại học Thương mại Hà Nội.

1

World Health Organization (2003), The World Health Report 2003: Shaping the Future. Geneva: World Health Organization.
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tăng thuế: nhóm người có thu nhập thấp sẽ
có “phản ứng” mạnh hơn với sự thay đổi giá
thuốc, thanh thiếu niên “phản ứng” mạnh
hơn so với người lớn khi giá thuốc lá tăng.
Do đó, tăng thuế làm giảm tiêu dùng thuốc
lá, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên và
người có thu nhập thấp.
Tăng thuế góp phần cải thiện sức khỏe
dân cư và năng suất lao động
Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO), hút thuốc lá là nguyên nhân
hàng đầu gây ra tử vong trên thế giới. Sử
dụng thuốc lá gây ra 25 căn bệnh trong đó
có nhiều bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi,
ung thư thanh quản, ung thư miệng, dạ dày,
bàng quang, tụy.... Theo thống kê, 90% các
ca ung thư phổi, 75% các ca bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính có liên quan đến hút thuốc
lá.Ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng
4 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến
thuốc lá và một nửa trong số này là ở các
nước thu nhập thấp và trung bình. Đến năm
2030, số người chết vì thuốc lá có thể lên
đến 10 triệu nếu như các biện pháp kiểm
soát thuốc lá không được thực hiện hiệu quả.
Tại Việt Nam, có khoảng hơn 40.000 người
chết mỗi năm và hơn 10% dân số của nước
ta có nguy cơ tử vong sớm do các bệnh liên
quan đến thuốc lá2.
Các nghiên cứu cho thấy một tỷ lệ rất
lớn những người bị bệnh tim mạch và chết
sớm do hút thuốc lá ở lứa tuổi từ 40 - 643.
Độ tuổi này là khoảng thời gian mà người
lao động làm việc tốt nhất. Như thế có nghĩa
là hút thuốc lá còn làm giảm hiệu quả kinh
tế do người lao động bị bệnh không thể tiếp
tục làm việc trong nhiều năm còn lại của
cuộc đời họ.
2

Một trong những tác động tức thời của
việc tăng thuế thuốc lá là sẽ khiến một bộ
phận những người hút thuốc bỏ thuốc, ngăn
cản những người bắt đầu hút thuốc, đặc biệt
là thanh thiếu niên. Do đó, tăng thuế thuốc
lá có thể làm giảm mức độ bệnh tật và tỷ lệ
tử vong liên quan đến thuốc lá. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, ¼ đến ½ số người bỏ
thuốc tránh được việc chết sớm liên quan
đến thuốc lá4. Đặc biệt, tăng thuế có thể
ngăn ngừa một bộ phận giới trẻ không bắt
đầu hút thuốc, nguy cơ mắc các bệnh về tim
mạch, ung thư... do thuốc lá sẽ giảm. Vì thế
tăng thuế còn góp phần nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước
và do đó, cải thiện năng suất lao động.
Tăng thuế làm giảm chi phí về kinh tế
đối với xã hội
Hút thuốc lá cũng gây ra những tổn thất
rất lớn về mặt kinh tế, đó là chi tiêu để mua
thuốc lá hút, chi cho khám, điều trị bệnh liên
quan đến hút thuốc, do mất khả năng lao
động vì bệnh tật và tử vong sớm, tổn thất do
cháy nổ, ô nhiễm môi trường... Theo ước
tính, Việt Nam phải chi hơn 22 nghìn tỷ
đồng cho việc mua thuốc lá hút trong năm
2012 và hơn 23 nghìn tỷ đồng (tương đương
0,9% GDP) để điều trị 5 loại bệnh do hút
thuốc lá gây ra5. Như vậy, tổng số tiền chi
cho mua và điều trị các bệnh liên quan đến
thuốc lá ở nước ta chiếm gần 2% GDP của
nền kinh tế mỗi năm. Con số này còn chưa
tính đến những thiệt hại về kinh tế do người
hút thuốc giảm/mất khả năng lao động, thiệt
hại do cháy nổ xảy ra khi hút thuốc và ô
nhiễm môi trường…
Giảm tiêu dùng thuốc lá sẽ làm giảm chi
phí mua thuốc lá hút, tiết kiệm chi phí khám
chữa bệnh mỗi năm và các thiệt hại kinh tế

World Health Organization (1999), Tobacco Use in Vietnam - A Major Health Hazard. Geneva: World Health Organization.

3

Burns và cộng sự., 1997; Jha và cộng sự., 2008; Neubauer và cộng sự,. (2006)

4

Shafey và cộng sự,. (2009).

5

HB Vietnam, Đại học Y tế Công cộng Hà Nội (2014), Chi phí y tế cho năm nhóm bệnh liên quan đến hút thuốc lá ở Việt
Nam.
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khác. Khoản chi phí tiết kiệm được này có
thể được coi là một lợi ích nữa khi tăng thuế.
Tăng thuế có thể làm tăng nguồn thu
cho ngân sách nhà nước
Như đã đề cập, khi tăng thuế thuốc lá sẽ
tác động làm tăng giá bán lẻ và giảm lượng
tiêu dùng thuốc lá. Vì thế tăng thuế cũng sẽ
tác động đến thu ngân sách nhà nước. Số thu
từ thuế thuốc lá đối với ngân sách nhà nước
phụ thuộc vào 2 yếu tố là tỷ lệ thuế suất/mức
thuế và mức độ co giãn của cầu theo giá
thuốc lá. Nếu mức thuế suất càng cao sẽ làm
giá thuốc lá tăng và số thu thuế trên mỗi bao
thuốc tăng. Tuy nhiên, tăng thuế sẽ làm giảm
lượng tiêu dùng và số thu thuế giảm.Vì thế,
thay đổi trong số thu ngân sách sẽ bằng tỷ
lệ tăng của thuế và giá trừ đi tỷ lệ giảm của
sản lượng.
Nếu cầu về thuốc lá ít co giãn thì tăng
thuế sẽ làm tăng thu ngân sách bởi vì khi đó
tỷ lệ giảm sản lượng tiêu dùng sẽ nhỏ hơn
tỷ lệ tăng của thuế và giá thuốc lá. Giả sử độ
co giãn của cầu theo giá thuốc lá là -0,6 thì
với mức tăng giá 10% sẽ làm giảm cầu tiêu
dùng là 6%. Nếu thuế suất tăng thêm 15%
thì số thu ngân sách sẽ tăng thêm tổng cộng
là 19%.
Các nghiên cứu về độ co giãn của cầu
theo giá thuốc lá tại các quốc gia cho thấy
giá trị này nằm trong khoảng từ -0,2 đến 0,86. Nghĩa là cầu ít co giãn với giá thuốc lá
vì thế tăng thuế sẽ có tác động làm tăng thu
ngân sách nhà nước. Số tiền thuế tăng thêm
này cho phép chính phủ có thể bổ sung chi
tiêu cho các dịch vụ y tế, giáo dục... và qua
đó tiếp tục cải thiện tốt hơn sức khỏe và
trình độ của người dân.
Tóm lại, các lợi ích của việc tăng thuế
mang lại cho xã hội tùy thuộc vào tác động
của tăng thuế đến giá thuốc lá, nếu tăng thuế
cao và thường xuyên sẽ làm tăng giá thuốc
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lá mạnh hơn và hiệu quả làm giảm tiêu dùng
thuốc lá cũng như các lợi ích thu được sẽ
cao hơn. Ngoài ra, phản ứng của người tiêu
dùng càng nhiều trong việc bỏ thuốc hoặc
không bắt đầu hút thuốc trong mối quan hệ
với giá thuốc lá tăng cũng làm cho lợi ích
thu được nhiều hơn khi tăng thuế.
2. Kinh nghiệm về cải cách thuế thuốc lá
ở các nước
Cải cách thuế thuốc lá ở Philippines
Trước năm 2013, Philippines áp dụng
hệ thống thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đa
cấp (Multitiered tax system) đối với thuốc
lá. Nhà nước quy định 4 mức thuế khác nhau
áp dụng cho 4 dòng sản phẩm khác nhau
theo nguyên tắc dòng sản phẩm cao cấp phải
chịu mức thuế suất cao hơn và giảm dần đối
với các dòng sản phẩm thấp cấp. Việc phân
cấp thuốc lá được dựa vào mức giá tại năm
1996 và giữ nguyên cho đến hết năm 2012.
Cơ sở để tính thuế là giá bán lẻ thuốc lá
(trước thuế), các mức giá này cũng được xác
định tại thời điểm năm 1996.
Hệ thống thuế này đã được Philippines
duy trì trong suốt 16 năm từ 1996 đến 2012
và đã bộc lộ rất nhiều hạn chế. Hạn chế cơ
bản là thuế và giá tính thuế đã không được
điều chỉnh để bắt kịp với sự gia tăng của thu
nhập và lạm phát, dẫn đến giá thực của
thuốc lá giảm mạnh. Giá thực của hầu hết
các nhãn hiệu thuốc lá phổ biến tại nước này
giảm từ 9% - 18% trong 10 năm từ 2000 2010. Tỷ lệ thuế trong giá bán lẻ ở mức khá
thấp, chỉ chiếm 36,1% giá bán lẻ7 và giá bán
lẻ thuốc lá ở Philippines cũng thuộc nhóm
thấp nhất thế giới.
Giá thuốc lá thấp và giảm trong khi thu
nhập bình quân đầu người tăng đã làm cho
sức mua các sản phẩm thuốc lá ngày càng
tăng và làm tăng nhu cầu tiêu dùng. Thống

6

IRCR (2011), Handbook health and economic impact of tobacco taxation.International Agency for Research on Cancer

7

Tỷ lệ này thấp hơn các nước có các chính sách kiểm soát thuốc lá mạnh mẽ (thuế chiếm hơn ¾ giá bán lẻ).
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kê về tình hình hút thuốc lá tại Philippines
cho thấy, đây là một trong những quốc gia
có số người hút thuốc lá nhiều nhất ở khu
vực Đông Nam Á, với hơn 19 triệu người
hút thuốc chiếm tỷ lệ hơn 30% dân số. Hút
thuốc trong giới trẻ cũng là một vấn đề
nghiêm trọng ở Philippines, có tới gần 23%
trẻ em trong độ tuổi từ 13 -15 tuổi hút thuốc.
Mỗi năm chi tiêu cho hút thuốc tại quốc gia
này luôn ở mức cao, chiếm tới 7% GDP.
Ngoài ra chi phí cho điều trị 4 loại bệnh liên
quan đến hút thuốc là 44,6 tỷ peso/năm và
mức giảm năng suất lao động do hút thuốc
gây thiệt hại gần 270 tỷ peso mỗi năm8.
Nhằm giảm gánh
nặng về sức khỏe và
kinh tế - xã hội do
thuốc lá gây ra, năm
2012, Philippines đã
thông qua Chương
trình hành động số
10.351 nhằm cải cách
hệ thống thuế thuốc
lá. Chương trình này
được coi như một
bước tiến lớn về pháp
lý cho nhu cầu cải
cách thuế thuốc lá đã
tiến hành và thất bại trong suốt 16 trước đó.
Những nội dung cơ bản của chương trình cải
cách về thuế thuốc lá ở Philippines gồm có:
Xóa bỏ các đặc quyền đối với một số các
công ty thuốc lá, hướng tới việc giảm tỷ lệ
hút thuốc càng sớm càng tốt đặc biệt là giảm
hút thuốc ở người nghèo và thanh thiếu niên,
đồng thời tăng nguồn thu cho các chương
trình/quỹ chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
Xóa bỏ cơ chế phân cấp thuốc lá theo mức
giá cố định năm 1996, định kỳ hai năm một

lần sẽ thực hiện phân cấp lại theo mức giá
hiện hành của thị trường; Giảm mức phân
cấp thuốc lá từ 4 cấp xuống còn 2 cấp từ
năm 2013 và chỉ còn 1 cấp vào năm 2017;
Tăng mạnh thuế TTĐB hàng năm theo lộ
trình trong giai đoạn 2013 - 2017 (thể hiện
ở Bảng 1), đến năm 2017, tất cả các loại
thuốc lá đều chịu chung một mức thuế
TTĐB trên giá bán lẻ là 30%; Từ năm 2018,
bình quân mỗi năm sẽ tăng thuế thêm 4%
(thuế tính trên giá bán lẻ thuốc lá) để theo
kịp lạm phát.
Theo ước tính, nếu thuế tăng đạt mức là
28,3 peso một bao và chiếm tỷ lệ 53,8% giá

bán lẻ thuốc lá thì sẽ có những tác động tích
cực như sau: khuyến khích 4 triệu người hút
thuốc bỏ thuốc; ngăn cản 4,2 triệu thanh
thiếu niên không bắt đầu hút thuốc; giảm 3,5
triệu ca chết sớm do hút thuốc; và thu thuế
của chính phủ tăng thêm 53,8 tỷ peso (tương
đương 1.2 tỷ đôla Mỹ)9.
Với sự cải cách mạnh mẽ về cơ cấu và
mức thuế, sau một năm thực hiện, Philippines đã thu được kết quả tích cực. Kết quả
thu được năm 2013 như sau10:

8

SEATCA (2013), Tobacco taxes in the Philippines, Factsheets

9

IRCR (2011), Handbook health and economic impact of tobacco taxation. International Agency for Research on Cancer.

10 Jereminas N.Paul, Jr (2014), Reforming tobacco excise taxation for fiscal and public health: the Philipines experience. Regional ASEAN Workshop on Tobacco Taxation and Illicit Trade Malina, May 2014.
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Mức thuế trung bình tính trên mỗi bao
thuốc (20 điếu) tăng 150%, từ mức 5,58
peso tăng lên 13,95 peso đã tác động làm
tăng giá thuốc lá.
Giá của thuốc lá cao cấp tăng nhanh hơn
thuốc lá thấp cấp, người tiêu dùng chuyển
sang tiêu dùng các loại thuốc lá có mức giá
thấp hơn.
Quỹ chăm sóc sức khỏe (DOH) của
quốc gia thu từ thuế thuốc lá tăng mạnh:
năm 2013 số thu đạt 53,3 tỷ peso tăng 26,3%
so với năm 2012. Dự báo năm
2014 nguồn thu cho quỹ này sẽ
đạt 83,7 tỷ peso tăng 57%.
Đồng nghĩa với việc sẽ có
nhiều người nghèo được chăm
sóc sức khỏe tốt hơn.
Cải cách thuế thuốc lá ở
Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ được xem như
một quốc gia có chính sách
kiểm soát thuốc lá mạnh mẽ.
Giai đoạn 2005-2009, nước này
đánh thuế TTĐB lên đến 55%
trên giá bán lẻ thuốc lá và đồng
thời quy định về mức sàn thuế đơn vị. Nghĩa
là, nếu tính thuế tỷ lệ mà số thuế phải nộp
nhỏ hơn mức sàn thuế đơn vị thì chính phủ
sẽ áp mức thuế sàn đơn vị thay cho thuế tỷ
lệ. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm phải chịu
thuế giá trị gia tăng là 18% giá bán lẻ. Mặc
dù đánh thuế khá cao đối với thuốc lá nhưng
tỷ lệ thuế không thay đổi suốt giai đoạn
2005 - 2009 nên giá thuốc lá thực cũng có
xu hướng giảm và sức mua thuốc lá tăng lên
tại nước này. Năm 2010, có gần một phần
ba (31%) người trên 15 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ
hút thuốc (nam giới 48%; nữ 15%), 7% giới
trẻ (13-15 tuổi) hút thuốc lá.
Năm 2010, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện tăng
thuế TTĐB lên 63% trên giá bán lẻ và tăng
mức sàn thuế đơn vị lên 2,55 lira. Năm
2011, nước này tiếp tục tăng thuế lên mức
65% giá bán lẻ và mức sàn thuế đơn vị tăng
từ 2,65 Lira lên 2,95 Lira. Với cơ cấu thuế
này, tổng thuế (bao gồm cả thuế giá trị gia

11 Nghiên cứu của Yurekli et al.
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tăng) tính trung bình chiếm 80,25% giá bán
lẻ thuốc lá.
Với sự thay đổi của chính sách thuế đối
với thuốc lá, những lợi ích mà quốc gia này
thu được ban đầu là: (i) Giá bán lẻ của thuốc
lá thấp cấp tăng gấp 3 lần từ năm 2005 đến
năm 2011, trong khi các loại thuốc lá cao
cấp tăng 128% trong cùng giai đoạn này.
Tính trung bình, giá thuốc lá tăng 195%; (ii)
Mức tiêu thụ thuốc lá giảm từ 106,7 tỷ điếu
năm 2005 xuống còn 90,8 tỷ điếu vào năm

2011; (iii) Doanh thu từ thuế thuốc lá của
chính phủ tăng 124% (từ 7,1 tỷ lira năm
2005 lên 15,9 tỷ lira năm 2011); (iv) Tăng
giá thuốc lá năm 2010 làm giảm tới 590.000
người hút thuốc và cứu sống 340.000
người11.
Cải cách thuế thuốc lá ở Brazil
Tương tự như Philippines, giai đoạn
2000-2006, Brazil áp dụng cơ cấu thuế
TTĐB đa cấp đối với thuốc lá. Thuế suất
thuế TTĐB cũng ở mức khá thấp và thay đổi
thuế suất luôn duy trì dưới mức lạm phát.
Điều này dẫn đến thuế TTĐB thuốc lá trong
giá bán lẻ thấp và giảm từ 30,2% năm 2000
xuống chỉ còn 19,7% vào năm 2006. Trong
hệ thống thuế này, số thu ngân sách từ thuế
thuốc lá cũng giảm theo thời gian.
Từ năm 2007-2011, nước này đã thực
hiện nhiều lần điều chỉnh thuế và mức tăng
thuế được thiết lập cao hơn so với tỷ lệ lạm
phát. Năm 2012, Brazil chuyển sang áp

KINH NGHIÏåM QUÖËC TÏË
dụng hệ thống thuế hỗn hợp gồm thuế đơn
vị (2 mức) và thuế tỷ lệ (1 mức). Theo luật
thuế của nước này, thuế tuyệt đối được điều
chỉnh hàng năm bằng mức lạm phát dự kiến.
Từ năm 2015, sẽ điều chỉnh chỉ còn một
mức thuế đơn vị. Mức thuế theo tỷ lệ phần
trăm gia tăng mỗi năm.
Việc điều chỉnh cơ cấu thuế và tăng thuế
liên tục từ 2007-2012 làm tăng giá bán lẻ
thuốc lá tại nước này. Từ năm 2006 đến năm
2012, thuế TTĐB cho mỗi bao thuốc lá tăng
116% đã làm tăng giá thực của thuốc lá lên
74%. Giá trung bình một bao 20 điếu tăng
từ 2,19 reais năm 2006 lên 5,5 reais năm
2013. Trong giai đoạn này, tiêu dùng thuốc
lá trong nước giảm 32% (từ 5,56 tỷ bao năm
2006 xuống 3,8 tỷ bao năm 2013). Số thu
ngân sách của chính phủ từ thuế thuốc lá
tăng 48% (từ 3,5 tỷ reais năm 2006 lên 5,1
tỷ reais năm 2013). Không những góp phần
làm tăng thu ngân sách, tăng thuế TTĐB mà
còn làm giảm tỷ lệ hút thuốc của nước này:
tỷ lệ hút thuốc ở người lớn đã giảm từ mức
15,7% năm 2006 xuống còn 11,3% năm
2013 (giảm hơn 1/4 tỷ lệ hút thuốc). Số
người hút thuốc giảm từ 21,35 triệu người
vào năm 2006 xuống còn 17,1 triệu người
năm 201312.
Mặc dù tăng thuế TTĐB nhưng tỷ lệ
thuế TTĐB trên giá bán lẻ ở nước này cũng
chỉ đạt 24,4% vào năm 2013. Tuy nhiên,
tổng các loại thuế trên giá bán lẻ tăng và ở
mức cao, tăng từ 55,6% năm 2006 lên
60,4% năm 2013. Như vậy, ngoài thuế
TTĐB, nước này còn đánh các loại thuế gián
thu khác đối với thuốc lá và chúng có vai trò
quan trọng để giữ giá thuốc lá ở mức cao.

3. Bài học kinh nghiệm
Những kết quả phân tích về lợi ích của
tăng thuế thuốc lá và những kinh nghiệm
thực tế về cải cách thuế thuốc lá tại các quốc
gia trên đây cho thấy rằng, việc tăng thuế
thuốc lá là một chính sách cùng thắng (win
- win) vì vừa có vai trò hạn chế tiêu dùng
hiệu quả lại vừa mang lại nguồn thu cho
ngân sách nhà nước. Xét về tổng thể, tăng
thuế thuốc lá mang lại lợi ích cho toàn xã
hội cả về sức khỏe và kinh tế.
Để nâng cao hiệu quả của thuế trong
việc hạn chế tiêu dùng thuốc lá, chính sách
thuế thuốc lá ở nước ta cần đáp ứng những
yêu cầu sau đây:
Một là, tỷ lệ thuế trong giá bán lẻ thuốc
lá phải được duy trì ở mức cao mới có hiệu
quả trong việc giảm tiêu dùng thuốc lá.
Hai là, khi đã duy trì được tỷ lệ thuế
trong giá bán lẻ ở mức cao thì vẫn cần tăng
thuế định kỳ hàng năm để đảm bảo bắt kịp
mức lạm phát và gia tăng thu nhập đầu
người, nhằm giữ sức mua thuốc lá ít nhất là
không tăng.
Ba là, áp dụng một cơ cấu thuế hỗn hợp
gồm thuế đơn vị và thuế tỷ lệ để đảm bảo
rằng, ngay cả những loại thuốc lá cấp thấp
cũng trở nên khó tiếp cận với người tiêu
dùng.
Bốn là, ngoài việc điều tăng chỉnh thuế
TTĐB, cần kết hợp điều chỉnh tăng các loại
thuế gián thu khác để đảm bảo tổng thuế
trong giá bán lẻ được duy trì ở mức cao, từ
2/3 đến ¾ giá bán lẻ13.
Năm là, nguồn thu tăng thêm từ thuế
thuốc lá nên được trích một phần để lập các
quỹ phát triển các chương trình chăm sóc
sức khỏe cộng đồng n

12 Tobacco tax success story - Brazil, http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/success_Brazil_en.pdf
13 Theo khuyến nghị của WB, thuế nên chiếm từ 2/3 đến ¾ giá bán lẻ thuốc lá sẽ giúp giảm hút thuốc lá hiệu quả tốt hơn

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp trân trọng cảm ơn Tổ chức Healthbridge
đã phối hợp chuẩn bị nội dung bài viết và hỗ trợ xuất bản ấn phẩm này.
Địa chỉ: Phòng 202-203, nhà E4, Khu ngoại giao Đoàn, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
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HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN PHÍA BẮC VÀ LỄ PHÁT HÀNH CUỐN SÁCH:

“HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM NỀN TẢNG CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ CHO CÔNG CUỘC
ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ MỚI”
Sáng 05/9/2014 tại Hà
Nội, Tạp chí Nghiên cứu
Lập pháp, Viện nghiên
cứu Lập pháp thuộc Ủy
ban thường vụ Quốc hội
tổ chức Hội nghị Cộng tác
viên phía Bắc năm 2014
và Lễ phát hành cuốn
sách “Hiến pháp nước
cộng hòa XHCN Việt Nam
- nền tảng chính trị,
pháp lý cho công cuộc
đổi mới toàn diện đất
nước trong thời kỳ mới”.
PGS,TS. Đinh Xuân Thảo
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp và TS. Phạm Văn Hùng, Tổng biên tập
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp đồng chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông
Chu Lưu tới tham dự, chỉ đạo hội nghị và có bài phát biểu quan trọng giới thiệu
về Cuốn sách.

Báo cáo công tác năm 2014: “Tạp chí đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”
Báo cáo về hoạt động chuyên môn của
Tạp chí, TS. Phạm Văn Hùng - Tổng biên
tập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp đã thông
báo tình hình xuất bản của Tạp chí năm
2014 và định hướng năm 2015. Theo đó, từ
đầu năm tới nay, Tạp chí đã bám sát hoạt
động của Quốc hội, chú trọng vào công tác
tuyên truyền, đưa Hiến pháp năm 2013 vào
cuộc sống. Tính đến hết tháng 8 năm 2014,
Tạp chí NCLP đã nhận được hơn 300 bài
nghiên cứu của các cộng tác viên gửi đến,
tạo được lượng bài ổn định để đăng tải trên
các số Tạp chí thường kỳ và bảo đảm có dự
trữ cho các số Tạp chí tiếp sau.
Các bài viết trên ấn phẩm đặt trọng tâm
vào tăng cường chất lượng thông tin nghiên
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cứu để hỗ trợ cho các đại biểu Quốc hội, các
nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học
trong công tác xây dựng, nghiên cứu hoàn
thiện pháp luật, phục vụ hoạt động lập pháp
của Quốc hội, đáp ứng tiêu chí bám sát
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của
Quốc hội năm 2014, Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa
XIII và Định hướng chủ đề năm 2014 của
Tạp chí. Đặc biệt, từ tháng 01/2014, để
tuyên truyền, phổ biến, khẳng định những
giá trị tiến bộ của Hiến pháp năm 2013, Tạp
chí mở tiểu mục Bình luận về Hiến pháp,
tạo một Diễn đàn khoa học để các chuyên
gia, nhà khoa học công bố, đăng tải những
đánh giá, bình luận về các giá trị tiến bộ
cũng như giá trị kế thừa phát triển của bản
Hiến pháp mới, đưa ra những giải pháp thực
hiện để đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

THÖNG TIN LÊÅP PHAÁP
Về định hướng năm 2015, TS. Phạm
Văn Hùng nhấn mạnh sẽ tiếp tục xây dựng
Tạp chí thành Tạp chí nghiên cứu khoa học
hàng đầu, là nơi cung cấp thông tin thiết
thực cho các đại biểu Quốc hội và là diễn
đàn tin cậy của các chuyên gia, nhà khoa
học trong lĩnh vực lập pháp, góp phần thiết
thực phục vụ hoạt động của Quốc hội cũng
như tuyên truyền phổ biến pháp luật. Trong
đó, Tạp chí đặc biệt ưu tiên và chú trọng
những bài viết có phân tích tác động đa
chiều của các chính sách, những bài có tính
ứng dụng cho việc thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Tiếp tục
tăng cường trao đổi, liện hệ đặt các bài viết
theo định hướng hệ thống chủ đề, bám sát
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và
Chương trình hoạt động giám sát năm 2015
của Quốc hội.
Phát biểu về hoạt động chuyên môn của
Tạp chí trong năm qua, các cộng tác viên
đều cho rằng, đến nay, Tạp chí NCLP đã có
bước khởi sắc và phát triển rất mạnh mẽ,
chất lượng bài viết ngày càng được nâng
cao, vừa mang tính “hàn lâm” với chất
lượng nghiên cứu khoa học tin cậy, vừa có
giá trị thực tiễn thiết thực. Các cộng tác viên
đều chia sẻ sự gắn kết lâu dài với Tạp chí
bởi chất lượng chuyên môn truyền tải,
những đóng góp hữu ích của Tạp chí đối với
công tác xây dựng pháp luật, cả sự trân
trọng, thân thiện các tác giả của cán bộ,
phóng viên, biên tập viên của Tạp chí đối
với bạn đọc, cộng tác viên. GS,TS. Nguyễn
Đăng Dung (Khoa Luật, Đại học Quốc gia
Hà Nội) chia sẻ, với ông, Tạp chí NCLP rất
gần gũi, thân thiện, những ý tưởng mới ông
đều công bố trên Tạp chí và những bài
nghiên cứu khoa học ông cũng luôn ưu tiên
gửi đăng Tạp chí. Bởi theo GS, TS Nguyễn
Đăng Dung, tuy không có tuổi đời “dày
dặn” như nhiều Tạp chí khoa học khác,
nhưng Tạp chí NCLP luôn trân trọng, nâng
niu những ưu tư, trăn trở của các nhà khoa
học, là nơi truyền tải những ý tưởng khoa
học chân thực, thiết thực nhất. GS,TS. Thái
Vĩnh Thắng (Đại Học Luật Hà Nội) khẳng
định, Tạp chí NCLP là ấn phẩm có sức tác
động nhiều nhất tới bạn đọc trong nước.
Theo ông, Tạp chí không chỉ là tài liệu tham
khảo quý báu của các đại biểu Quốc hội, của
các nhà quản lý, nhà khoa học… mà hiện

nay, Tạp chí còn như một cuốn giáo trình
sinh động cho sinh viên các cơ sở luật học
nghiên cứu, tham khảo, mức độ và tần suất
sử dụng Tạp chí của sinh viên, giáo viên các
cơ sở đào tạo luật rất cao. Đặc biệt, GS,TS.
Thái Vĩnh Thắng đánh giá cao sự nhanh
nhạy, kịp thời của Tạp chí khi hòa mình vào
không khí sôi động của khoa học, đăng tải
những góp ý, bình luận về Hiến pháp sửa đổi
và đã được thông qua.
Đồng ý với ý kiến của GS,TS. Thái
Vĩnh Thắng, PGS, TS. Nguyễn Minh Đoan
(Đại học Luật Hà Nội) khẳng định, cho đến
thời điểm này, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
trong nhiệm vụ lớn của dân tộc: Góp ý xây
dựng Hiến pháp, tuyên truyền, phổ biến đưa
Hiến pháp vào cuộc sống. Với ông, tuy hiện
nay có rất nhiều tạp chí khoa học nhưng Tạp
chí NCLP vẫn có những bản sắc rất riêng,
những ưu thế nhất định so với các Tạp chí
khác, đặc biệt trong việc khẳng định vị trí
cầu nối giữa nhà khoa học và nhà chính trị.
Ông mong muốn, với vị trí là một Tạp chí
gắn bó với các nhà lập pháp, Tạp chí NCLP
có thể trở thành cầu nối giữa các nhà lập
pháp và các nhà khoa học để các công trình
nghiên cứu bám sát hơn với chính sách,
pháp luật, tạo mối liên hệ mật thiết trong
công tác lập pháp và nghiên cứu khoa học.
Bên cạnh sự hài lòng về chất lượng
chuyên môn, sự thân thiện, các cộng tác viên
cũng chia sẻ thêm những kinh nghiệm để
Tạp chí ngày một hoàn thiện hơn, đó là: Tạp
chí cần chú trọng hơn nữa công tác biên tập
và thẩm định bài viết để nâng cao hơn chất
lượng bài viết, biên tập bài viết tránh để trích
dẫn quá nhiều và phải yêu cầu tác giả làm rõ
được những ý tưởng của cá nhân mình khi
trích dẫn nhiều nguồn tư liệu khác nhau, có
sự trao đổi lại với các tác giả khi biên tập bài
viết, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những
giá trị tiến bộ của Hiến pháp năm 2013, đồng
thời đăng tải nhiều bài viết phục vụ trực tiếp
hoạt động của Quốc hội, phục vụ các chức
năng của Quốc hội (lập pháp, giám sát, quyết
định những vấn đề quan trọng của đất nước),
nghiên cứu mở thêm chuyên mục “đưa Hiến
pháp vào cuộc sống”…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch
Quốc hội Uông Chu Lưu tỏ rõ sự phấn khởi,
vui mừng với những ý kiến đánh giá cao của
các cộng tác viên về việc Tạp chí đã bám sát
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tôn chỉ, mục đích, thực sự là cơ quan ngôn
luận, cơ quan nghiên cứu của Viện NCLP và
của Quốc hội, phục vụ cho Quốc hội, các cơ
quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội và cử tri
của cả nước, đồng thời hữu ích cả trong
công tác nghiên cứu giảng dạy học tập của
các Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo luật.
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự yên
tâm của mình khi Tạp chí NCLP đã có nhiều
đóng góp quan trọng trong hoạt động lập
pháp của Quốc hội. Phó Chủ tịch Uông Chu
Lưu nhấn mạnh, Tạp chí NCLP cần nghiêm
túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các bạn
đọc, cộng tác viên để tiếp tục nâng cao nội
dung, chất lượng các bài viết và hình thức
trình bày ấn phẩm, nghiên cứu có thể mở
thêm những chuyên mục gắn kết với nội
dung hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là cử
tri, bạn đọc ở các cơ quan tổ chức liên quan
đến hoạt động của các cơ quan dân cử.
Phát hành cuốn sách “Hiến pháp
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - nền
tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi
mới toàn diện đất nước trong thời kỳ
mới”
Cũng tại Hội nghị, Tạp chí NCLP đã
công bố phát hành cuốn sách “Hiến pháp
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - nền tảng
chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới
toàn diện đất nước trong thời kỳ mới”.
Trong bài phát biểu giới thiệu về cuốn
sách, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu
khẳng định, việc xuất bản cuốn sách “Hiến
pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam – nền
tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi
mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới”
là việc làm thể hiện trách nhiệm cao trong
triển khai thi hành Hiến pháp theo Nghị
quyết của Quốc hội, UBTVQH. Từ sự phân
tích, so sánh, bình luận, các tác giả đã có
những đề xuất cụ thể cho việc xây dựng, sửa
đổi các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước
và các đạo luật khác theo tinh thần và nội
dung của Hiến pháp năm 2013.
Cuốn sách trên 400 trang, gồm 3 phần
chính, trong đó ở Phần thứ nhất là các bài
viết đề cập đến một số vấn đề chung về Hiến
pháp, phân tích và khẳng định những giá trị
nền tảng và mục tiêu cơ bản của Nhà nước
ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân
dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam do Nhân dân
làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về
Nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất,
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có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa
các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Hiến pháp mới tiếp tục khẳng định vị trí, vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối
với Nhà nước và xã hội, bổ sung trách nhiệm
của Đảng trước Nhân dân... Các quy định của
Hiến pháp năm 2013 về chính sách dân tộc;
kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học,
công nghệ và môi trường; đường lối và nhiệm
vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại... cũng
được phân tích, làm rõ trong cuốn sách phát
hành lần này, đặc biệt là những nội dung mới
được sửa đổi, bổ sung.
Trong Phần thứ hai, cuốn sách tập trung
phân tích nội dung Quyền con người, Quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến
pháp năm 2013. Các bài viết nêu bật những
điểm mới quan trọng của Hiến pháp năm
2013. Lần đầu tiên xác định rõ và quy định
ngay tại Điều 3 về Nhà nước có trách nhiệm
“công nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ
quyền con người, quyền công dân”.
Tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết
chế hiến định độc lập được đề cập trong
Phần thứ ba. Các bài viết trong phần này
phân tích sâu rộng những bổ sung quan
trọng mới của Hiến pháp đối với các thiết
chế, theo đó: Quốc hội thực hiện quyền lập
hiến, lập pháp; Chính phủ là cơ quan thực
hiện quyền hành pháp, Tòa án nhân dân là
cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Các thiết
chế Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân
đều có những điều chỉnh mới, quan trọng,
phù hợp với nguyên tắc phân công, phối
hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan
nhà nước trong Nhà nước pháp quyền
XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân
dân; Phân tích về vị trí, tính chất, nhiệm vụ
của Chính quyền địa phương trong từng
điều khoản, nhất là trong việc phân cấp,
phân quyền giữa Trung ương và địa phương;
Phân tích về Thiết chế Hội đồng Bầu cử
quốc gia và Kiểm toán Nhà nước...
Cuốn sách là công trình có ý nghĩa quan
trọng góp phần thiết thực hướng tới kỷ niệm
70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra
Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 –
06/01/2016). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông
Chu Lưu mong muốn và tin tưởng, cuốn
sách sẽ hữu ích đối với ĐBQH, các nhà
nghiên cứu trong quá trình xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật, là tài liệu
tham khảo có giá trị cho việc tuyên truyền
về Hiến pháp.
Khánh Vân

