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NHÌN LẠI HAI MƯƠI NĂM PHỤC VỤ QUỐC HỘI

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Tạp chí) được thành lập theo Nghị quyết số
242-NQ/UBTVQH10 ngày 14/12/2000 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
(UBTVQH). Qua 20 năm xây dựng và phát triển (14/12/2000-14/12/2020),
Tạp chí đã thực hiện tốt chức năng của mình là tổ chức các hoạt động trao
đổi thông tin, tuyên truyền, đăng tải các kết quả nghiên cứu lý luận và thực
tiễn về Nhà nước và pháp luật, chính sách, phục vụ việc thực hiện các chức
năng của Quốc hội; và qua đó, đã có những đóng góp thiết thực phục vụ hoạt
động của Quốc hội và các đại biểu dân cử. Trước những thách thức và cơ hội
hiện nay, Tạp chí cần phải tiếp tục đổi mới và phát triển để thực hiện tốt hơn
nữa chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học phục vụ
Quốc hội và đại biểu dân cử.

Ở

Việt Nam vào những năm cuối của Thế kỷ thứ 20, nhu cầu xây dựng pháp luật phục
vụ Công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng tăng cao.
Trong khi đó, Quốc hội nước ta thường họp mỗi năm 2 kỳ và mỗi kỳ họp thường
kéo dài khoảng hơn một tháng; các đại biểu Quốc hội đa phần là hoạt động kiêm nhiệm và
thường chỉ chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn nhất định. Vì vậy, nhu cầu cung cấp
thông tin nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội là rất lớn.
Trước tình hình đó, được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc
hội, tháng 10/1999, Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học đã xuất bản và
phát hành “Bản tin Thông tin hoạt động lập pháp”, xuất bản 2 tháng/kỳ1, để góp phần đáp
ứng yêu cầu cung cấp thông tin nghiên cứu phục vụ Quốc hội và đại biểu dân cử. Đến tháng
1/2000, Bản tin Thông tin hoạt động lập pháp được đổi tên thành Bản tin “Nghiên cứu Lập
pháp”. Tháng 5/2000, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã đồng ý cho phép
nâng cấp Bản tin Nghiên cứu Lập pháp thành “Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp” với nhiệm vụ
“cung cấp kịp thời, thường xuyên các thông tin lý luận và thực tiễn về hoạt động lập pháp,
về hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp cho các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu
quan và các nhà chuyên môn có liên quan nhằm góp phần ngày một nâng cao chất lượng
hoạt động lập pháp và hoạt động của các cơ quan dân cử”2.
Ngày 14/12/2000, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 242-NQ/UBTVQH10, quyết nghị
chuyển Bản tin Nghiên cứu Lập pháp thành “Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp”. Ngày
14/12/2000 đã được xác định là ngày thành lập Tạp chí.

1 Theo Giấy phép xuất bản số 3654/BC ngày 10/9/1999 của Bộ Văn hóa - Thông tin.
2 Công văn số 930/CN-VP ngày 27/5/2000 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
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Qua 20 năm xây dựng và phát triển (14/12/2000-14/12/2020), Tạp chí đã thực hiện tốt
chức năng của mình là tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, tuyên truyền, đăng tải các
kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Nhà nước và pháp luật3, chính sách, phục vụ việc
thực hiện các chức năng của Quốc hội4, và qua đó, đã có những đóng góp thiết thực trước
hết là phục vụ hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, các đại biểu Quốc hội thể hiện trên các
mảng công việc chính sau đây:
1. Những đóng góp của Tạp chí phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc
hội, đại biểu dân cử
1.1. Công tác xuất bản Tạp chí in
Công tác xuất bản Tạp chí in phục vụ hoạt động của Quốc hội và đại biểu dân cử từ năm
2000 đến nay có thể chia thành các giai đoạn sau đây.
- Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005
Trong giai đoạn này, Tạp chí đã xuất bản định kỳ một số Tạp chí/tháng, hai số chuyên đề
trong một năm và một số chuyên đề bằng tiếng Anh; hàng năm đều có ấn phẩm “Tổng mục
lục” tra cứu theo chuyên đề và theo tác giả, được cập nhật liên tục. Tính đến tháng 6/2005,
Tạp chí đã xuất bản 53 số tạp chí, với hơn 4.500 trang; năm số chuyên đề và ba số tạp chí
bằng tiếng Anh. Từ hơn một nghìn bản in trong những số đầu tiên, đến năm 2005, Tạp chí đã
phát hành mỗi số trên năm nghìn bản.
Các chuyên mục chính của các số Tạp chí thường kỳ bao gồm: chuyên mục Thời sự trao đổi; chuyên mục Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật; chuyên mục Chính sách; Lịch sử
Nhà nước và Pháp luật; Tham khảo nước ngoài. Chuyên mục Trang địa phương được mở từ
năm 2004 với mục đích tạo diễn đàn trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn về chính quyền
địa phương và việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương trong điều kiện mới hội
nhập và tự chủ của chính quyền địa phương.
Các bài viết đăng trên Tạp chí trọng tâm là cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học phục
vụ Quốc hội trong việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992, việc gia nhập
của Việt Nam vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thực hiện Hiệp định Thương mại
Việt – Mỹ (BTA), cũng như tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.
- Giai đoạn từ tháng 7/2005 đến tháng 4/2008
Trong giai đoạn này, Tạp chí đã xuất bản hàng tháng 01 kỳ ấn phẩm “Nghiên cứu Lập
pháp” bản in và 01 kỳ ấn phẩm chuyên đề Hiến kế Lập pháp. Việc xuất bản số chuyên đề
Hiến kế Lập pháp là nhằm thu hút sự đóng góp ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân,
tạo ra một kênh phản hồi của người dân đến công tác xây dựng pháp luật; phản ánh tốt hơn
ý chí, nguyện vọng của cử tri trong cả nước đối với công tác lập pháp và xây dựng chính
sách của Quốc hội.
Các bài viết đăng Tạp chí trọng tâm là cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học phục vụ
Quốc hội trong việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều năm 2001 với nhiều quy định mới, trong đó có quy định “Nhà nước Cộng

3 Điều 1 Quyết định số 849/QĐ-VPQH ngày 28/4/2005 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.
4 Điều 1 Quyết định số 172/QĐ-VNCLP ngày 15/9/2013 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp quy định
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

4

NGHIÊN CỨU

LẬP PHÁP

Số 23 (423) - T12/2020

NHÌN LẠI HAI MƯƠI NĂM PHỤC VỤ QUỐC HỘI
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân”, “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”;
tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cũng như trong
việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.
- Giai đoạn từ tháng 4/2008 đến năm 2013
Tạp chí đã xuất bản mỗi tháng 02 kỳ ấn phẩm in với nhiều cải tiến, đổi mới. Các bài
viết của số chuyên đề Hiến kế Lập pháp được chuyển lên thể hiện tại Website Nghiên cứu
Lập pháp.
Tạp chí đã có sự đổi mới trong cấu trúc, các chuyên mục, dung lượng bài và hình thức
thể hiện, bên cạnh việc duy trì các chuyên mục đã định hình như: Nhà nước và Pháp luật,
Chính sách, Thực tiễn pháp luật, Kinh nghiệm quốc tế, đã mở thêm các chuyên mục mới.
+ Chuyên mục Nhà nước và Pháp luật thường xuyên đăng tải các bài nghiên cứu chuyên
sâu về mọi vấn đề liên quan đến Nhà nước và pháp luật, đặc biệt chú trọng đến các vấn đề
Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Sự xác định này không chỉ là khẳng định
quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà
nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới
của sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu mới - một Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì
Nhân dân.
Chuyên mục Nhà nước và Pháp luật, cùng với chuyên mục Kinh nghiệm quốc tế trên
Tạp chí là đã trải rộng khắp mọi lĩnh vực của khoa học nghiên cứu về Nhà nước và Pháp luật
ở Việt Nam, nêu bật kinh nghiệm và bài học quý báu của khoa học nghiên cứu về Nhà nước
và Pháp luật từ các quốc gia khác trên thế giới.
Đặc biệt, để tăng cường tính hiệu quả trong việc cung cấp thông tin lý luận và thực tiễn
cho hoạt động lập pháp của Quốc hội, Tạp chí đã mở chuyên mục Bàn về các Dự án luật.
Chuyên mục này đã bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương
trình các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của UBTVQH, để kịp thời đăng tải các bài nghiên
cứu, thông tin tham khảo, kinh nghiệm lập pháp quốc tế về các lĩnh vực cụ thể gắn với các
dự án luật, pháp lệnh mà các Ban soạn thảo đang xây dựng hoặc Quốc hội đang xem xét,
thông qua.
+ Chuyên mục Chính sách là một chuyên mục chủ lực của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
trên Diễn đàn về Nhà nước, Pháp luật và Chính sách. Các bài viết trên chuyên mục này tập
trung nghiên cứu các vấn đề về cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện
cho hội nhập kinh tế quốc tế; đề xuất các chính sách và giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng
nếp sống, lối sống văn hóa, văn minh; giữ gìn và phát triển các giá trị tốt đẹp của xã hội và
con người Việt Nam; kiến nghị xây dựng các chính sách xã hội, nâng cao đời sống văn hóa
tinh thần cho nhân dân.
+ Chuyên mục Thực tiễn pháp luật tập trung đề cập đến công tác thi hành pháp luật, áp
dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống, có chú trọng đến thực tiễn hoạt động của các cơ quan
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Chính phủ, Tòa án, Công an, Viện kiểm sát, Thanh tra,
Kiểm toán... Chuyên mục Thực tiễn pháp luật cũng đã có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung những
vấn đề bất cập, khó khăn trong việc thi hành từng điều khoản cụ thể trong các luật, bộ luật.
+ Chuyên mục Kinh nghiệm quốc tế tập trung giới thiệu kết quả nghiên cứu về hoạt động
lập pháp nước ngoài, giới thiệu kinh nghiệm và mô hình tổ chức và hoạt động của Quốc hội,
Chính phủ và các cơ quan tư pháp, việc tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn
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pháp lý ở một số nước trong khu vực và trên thế giới; những vấn đề pháp luật quốc tế liên
quan đến quá trình hội nhập của nước ta. Chuyên mục Kinh nghiệm quốc tế cũng chú trọng
thông tin về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở một số nước trong khu vực
và trên thế giới.
Ngoài các chuyên mục đã định hình nêu trên, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Tạp chí
linh hoạt mở thêm các chuyên mục khác như: Từ tháng 10/2011, để chủ động công bố, đăng
tải các bài viết về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992, Tạp chí đã mở chuyên mục “Bàn về Lập hiến”, tạo nên một diễn đàn
khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học công bố, đăng tải kết quả nghiên cứu cũng như
các kiến nghị lập hiến.
Trong giai đoạn này, các bài viết đăng trên Tạp chí trọng tâm là cung cấp thông tin nghiên
cứu khoa học phục vụ Quốc hội và đại biểu dân cử trong việc hoàn thiện pháp luật về Nhà
nước pháp quyền Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tiếp tục hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cũng như trong việc hoàn thiện hệ thống
pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta; đặc biệt, có nhiều bài viết
hướng đến sửa đổi toàn diện Hiến pháp năm 1992.
- Giai đoạn từ 2013 đến nay
Tạp chí đã tiếp tục xuất bản mỗi tháng 02 kỳ ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp bản
in với việc duy trì các chuyên mục đã định hình như: Nhà nước và Pháp luật, Chính sách,
Thực tiễn pháp luật, Kinh nghiệm quốc tế, và đã mở thêm các chuyên mục mới như:
+ Ngay sau khi được thông qua và để triển khai tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013,
Tạp chí đã chủ động mở Chuyên mục mới “Bình luận Hiến pháp”. Chuyên mục này bắt đầu
đăng các bài bình luận, tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 từ tháng 12/2013 và kéo
dài đến hết tháng 12/2014. Trong một năm, hàng trăm bài nghiên cứu, bình luận đã được
đăng tải trên Tạp chí bản in và sau đó được đưa lên Trang thông tin điện tử của Tạp chí, với
sự tham gia của các tác giả là các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà quản lý,
hoạch định chính sách, các nhà khoa học tập trung bình luận, phân tích nội dung, ý nghĩa và
các giá trị của bản Hiến pháp năm 2013.
+ Để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam
(6/1/1946 – 6/1/2016), Tạp chí đã mở tiểu mục “Vinh quang 70 năm Quốc hội Việt Nam” để
đăng tải các công trình nghiên cứu liên quan đến lịch sử ra đời và quá trình hoạt động của
Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ.
+ Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (14/12/200014/12/2020), Tạp chí mở thêm Chuyên mục “Chính quyền địa phương”, đăng tải những bài
viết phản ánh kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân
(HĐND), các cơ quan của HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Việc mở Chuyên mục “Chính
quyền địa phương” là bước đổi mới của Tạp chí cho phù hợp với nhu cầu cung cấp thông
tin và xu thế phát triển của Quốc hội nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp
quyền Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Trong giai đoạn này, các bài viết đăng trên Tạp chí trọng tâm là cung cấp thông tin nghiên
cứu khoa học phục vụ Quốc hội và các đại biểu dân cử trong việc cụ thể hóa các quy định
của Hiến pháp năm 2013 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta. Các vấn đề
được bàn luận nhiều có thể kể đến là các vấn đề xoay quanh chủ để Nhà nước pháp quyền
Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; vấn đề quyền con người, quyền và nghĩa
vụ cơ bản của công dân; các vấn đề liên quan đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên
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minh châu Âu (EVFTA); các vấn đề môi trường, biển đảo; kỹ thuật lập pháp; dịch bệnh
covid-19; v.v..
Trong 20 năm qua, Tạp chí đã xuất bản được 423 số thường kỳ, với 3825 bài viết khoa
học, tương đương 24000 trang in khổ 19cm x 27cm. Ngoài ra, Tạp chí đã xuất bản được 03
số bằng tiếng Anh. Xuất phát từ yêu cầu cung cấp đa dạng hơn thông tin nghiên cứu phục vụ
cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu dân cử cũng như bạn đọc cả nước, từ
tháng 7/2005 đến tháng 3/2008, Tạp chí xuất bản số chủ đề Hiến kế Lập pháp. Số chủ đề
Hiến kế Lập pháp đã xuất bản được 33 số với 716 bài viết, tương đương 2.642 trang in. Nhiều
ý tưởng, kiến nghị (trọng tâm là về Nhà nước pháp quyền Việt Nam của Nhân dân, do Nhân
dân, vì Nhân dân; về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về các quyền con
người, quyền và nghĩa vụ của công dân; về hội nhập quốc tế, về kỹ thuật lập pháp; v.v..) trong
các bài viết đăng trên Tạp chí đã được chuyển tải đến Quốc hội, các đại biểu dân cử để nghiên
cứu tiếp thu và đã thể hiện trong Hiến pháp và nhiểu văn bản pháp luật khác. Điều này phần
nào ghi nhận những đóng góp quí báu của các cộng tác viên, các chuyên gia, các nhà khoa
học đã có bài viết đăng trên Tạp chí cũng như của tập thể công chức, viên chức, nhà báo,
phóng viên, biên tập viên Tạp chí.
1.2. Công tác xuất bản sách
Để nâng cao chất lượng và tính toàn diện của thông tin lý luận đến các đại biểu Quốc
hội, các nhà hoạch định chính sách và các nhà khoa học, giúp nâng cao tính tiện dụng khi tra
cứu, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp tổ chức biên soạn các cuốn sách “Quốc hội Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, “Khái niệm pháp lý trong các văn bản pháp luật”,
“Quốc hội và các thiết chế trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN”, “Bàn về Lập
Hiến”, “Bàn về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”, “Hiến pháp nước CHXHCNVNnền tảng chính trị pháp lý cho công cuộc đổi mới đất nước”. Các công trình này là tập hợp
hàng trăm bài viết công phu, sâu sắc, thể hiện sự trăn trở, tâm huyết từ kết quả nghiên cứu,
khảo sát thực tiễn trong và ngoài nước của các tác giả, góp phần làm nên bản sắc, diện mạo
riêng của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.
1.3. Trang thông tin điện tử Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Để tạo thuận lợi cho việc cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học phục vụ Quốc hội và
đại biểu dân cử, Tạp chí đã xin phép thiết lập và đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử
tổng hợp trên Internet5 (Trang thông tin điện tử) để đăng tải các bài viết trên Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp bản in, tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật
của Nhà nước, chương trình hoạt động của Quốc hội từ năm 2005.
Trong năm 2019, Tạp chí được lãnh đạo Văn phòng Quốc hội phê duyệt kinh phí đầu tư
nâng cấp Trang Thông tin điện tử. Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức từ
đầu năm 2020 đến nay, Trang thông tin điện tử của Tạp chí tại địa chỉ mới: http://lapphap.vn
đã thu hút gần 5 triệu lượt truy cập. Đây là những nỗ lực rất lớn của Tạp chí, trong thời điểm
xuất bản ấn phẩm in gặp nhiều khó khăn, tạo thêm một kênh thông tin hữu ích, kịp thời truyền
tải các nghiên cứu mới phục vụ cho hoạt động của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng như
đáp ứng nhu cầu của nhiều độc giả trong và ngoài nước. Hiện nay, Trang Thông tin điện tử
của Tạp chí đang tiếp tục các bước đổi mới, trên con đường định hình một Tạp chí điện tử
trên internet.

5 Giấy phép xuất bản lần đầu số 37/GP-BC-BVHTT do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 08/4/2005.
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2. Thách thức và cơ hội của Tạp chí trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ
hoạt động của Quốc hội, đại biểu dân cử
2.1. Những thách thức
- Tạp chí Nghiên cứu lập pháp hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù, đó là hoạt động nghiên
cứu khoa học và thông tin khoa học lập pháp, khi cả nước đã có hàng trăm cơ quan thông tin báo
chí ngày đêm miệt mài truyền tải mọi thông tin của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có một
dung lượng lớn các thông tin lập pháp, xây dựng chính sách và thi hành pháp luật, nhiều cơ quan
báo chí có thế mạnh cả về nhân sự, cộng tác viên và tài chính.
- Trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cuộc cách mạng 4.0), báo
viết và các loại hình tạp chí in trong cả nước cũng đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của
các báo, tạp chí điện tử. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tuy có được một lượng độc giả ổn định,
số lượng phát hành ổn định, nhưng nếu không “tự làm mới mình” về nội dung, về hàm lượng
thông tin, về tính cập nhật, về hình thức xuất bản… thì sẽ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt
của các báo, tạp chí điện tử.
- Trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cuộc cách mạng 4.0, ở mọi quốc gia đều không chỉ có
sự hoạt động của báo chí chính thống, mà còn xuất hiện một loại hình thông tin mới, đó là
mạng xã hội. Chính vì thế, sự tương tác giữa mạng xã hội và báo chí là điều tất yếu xảy ra.
Vấn đề là Tạp chí phải làm như thế nào để tận dụng được ưu thế về tính tương tác ấy cũng
như hạn chế những mặt tiêu cực của mạng xã hội.
- Tạp chí là cơ quan báo chí hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, được hỗ trợ tài
chính từ nguồn ngân sách nhà nước và bổ sung thu từ nguồn phát hành - quảng cáo. Tuy nhiên,
việc thực hiện tự chủ tài chính trong hoạt động xuất bản và nâng cao đời sống cho cán bộ, phóng
viên, biên tập viên trong Tạp chí hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì, Tạp chí hiện không
được xác định là đơn vị tài chính cấp ba nên mọi hoạt động giao dịch tài chính của Tạp chí đều
qua pháp nhân của cơ quan chủ quản là Viện Nghiên cứu lập pháp mà Viện Nghiên cứu lập pháp
là tổ chức khoa học công nghệ nên hoạt động quảng cáo của Tạp chí không thể thực hiện được;
hơn nữa, do nội dung các bài viết đăng trên Tạp chí là các thông tin khoa học phục vụ nhiệm vụ
chính trị (chủ yếu phục vụ Quốc hội, đại biểu dân cử), nên các ấn phẩm Tạp chí không phù hợp
để phát hành rộng rãi ra công chúng nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận.
2.2. Những cơ hội
- Năm 2021, Quốc hội nước ta bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Với các thành tựu và kinh
nghiệm đã đạt được sau mười bốn khóa hoạt động, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới cả về tổ chức
và hoạt động. Trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất
nước và hoạt động đối ngoại sẽ có những bước tiến mới. Đây chính là hiện thực phong phú,
sinh động, là nguồn chất liệu khổng lồ, vô tận để Tạp chí tiếp tục viết và đăng bài phản ánh.
- Viện Nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc UBTVQH, có chức năng nghiên cứu những
vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; tổ chức thông tin khoa học
để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội
và đại biểu Quốc hội. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp là cơ quan báo chí trực thuộc Viện Nghiên
cứu lập pháp cũng là một thuận lợi cơ bản để kịp thời công bố các kết quả nghiên cứu khoa
học mới nhất, nâng cao hơn nữa chất lượng của một Diễn đàn về Nhà nước, Pháp luật và
Chính sách.
- Trong quá trình thực hiện Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế,
Quốc hội đã và đang có nhiều đổi mới, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm, theo dõi của cử
tri cả nước, trong đó có các nhà khoa học. Nhiều người rất tâm huyết, mong muốn có sự cống
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hiến trí tuệ của mình cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và coi
đó là một vinh dự, tự hào. Đây cũng là cơ hội tốt giúp Tạp chí phát triển đội ngũ cộng tác viên
viết bài cho Tạp chí.
3. Phương hướng xây dựng và phát triển Tạp chí để phục vụ có hiệu quả hoạt động của
Quốc hội
Trước những thách thức và cơ hội nêu trên, để phục vụ có hiệu quả hoạt động của Quốc
hội trong thời gian tới, Tạp chí tiếp tục được xây dựng và phát triển theo các hướng sau đây:
Một là, Tạp chí tiếp tục bám sát các chương trình làm việc của Quốc hội, UBTVQH, đặc
biệt là các Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; giữ mối liên hệ thường
xuyên với các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội để phối hợp, tham gia nghiên cứu và
đăng tải các công trình nghiên cứu phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là phải sớm phát
hiện ra những vấn đề mới, những yêu cầu mới của xã hội và cử tri đối với công tác lập pháp
và thi hành pháp luật.
Hai là, tiếp tục thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của
pháp luật về báo chí, xuất bản, quảng cáo và các quy định khác có liên quan đến hoạt động
của Tạp chí. Nội dung đăng trên Tạp chí một mặt phản ánh tinh thần tự do báo chí, tự do ngôn
luận, trung thực, thẳng thắn trong nghiên cứu khoa học; mặt khác, phải phù hợp với lợi ích
của đất nước và Nhân dân, tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, chấp hành sự chỉ
đạo của lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp là cơ quan chủ quản và các cơ quan có thẩm quyền.
Ba là, tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên, có các hình thức quan tâm thích
hợp đối với các nhà khoa học, cộng tác viên thân thiết trong cả nước. Trong điều kiện phát
triển kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí về cung cấp thông tin cũng rất
gay gắt thì việc giữ vững và phát triển đội ngũ các nhà khoa học, cộng tác viên là điều kiện
tiên quyết đảm bảo cho Tạp chí hoạt động ổn định và phát triển bền vững.
Bốn là, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các bộ phận
trong Tạp chí, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, quyết sách và sự chỉ
đạo của Lãnh đạo.
Năm là, tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, hoàn
thiện hơn nữa tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của một tạp chí có vị
thế ngày càng cao trong giới nghiên cứu khoa học nói chung và giới luật học nói riêng. Tiếp
tục hoàn thiện các quy chế nghiệp vụ về thư ký, biên tập, trị sự, xây dựng văn hoá của đơn
vị phù hợp với đặc trưng của cơ quan báo chí, chăm lo đến đời sống vật chẩt và tinh thần, tạo
dựng lòng tin, sự yên tâm công tác và động lực phấn đấu của công chức, viên chức.
*

*

*

Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể công chức, viên chức, các
nhà báo, phóng viên và biên tập viên, Tạp chí đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình
và qua đó, có những đóng góp thiết thực vào các hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, các đại
biểu dân cử. Nhìn chung, chất lượng các ấn phẩm của Tạp chí trong những năm qua đã nhận
được nhiều khen ngợi của các bạn đọc về nội dung truyền tải, hình thức trình bày, tính chuyên
nghiệp trong giao dịch với bạn đọc và các cộng tác viên.
Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân,
vì Nhân dân; trước nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng và đòi hỏi tính cập nhật cao, Tạp chí
cần tiếp tục xây dựng và phát triển để xứng đáng là một Diễn đàn về Nhà nước, Pháp luật và
Chính sách, một Tạp chí lý luận hàng đầu về tổ chức và hoạt động lập pháp, hoạt động dân
cử trong cả nước n
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
TRONG VIỆC GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
GS.TS. Trần Ngọc Đường
Đại biểu Quốc hội khóa X,XI; nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH; trợ lý Chủ tịch Quốc hội;
nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

C

ách đây 20 năm, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp ra số đầu tiên. Với tư cách là một trong
những người đề xuất về ý tưởng và mong muốn ra đời của một tờ tạp chí mang tính
lý luận và thực tiễn phục vụ trực tiếp và trước hết cho các đại biểu Quốc hội, tôi còn
nhớ như in, mình đã vui mừng như thế nào khi nhận số đầu tiên ấy và vội vàng đến “khoe”
với Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (khi đó tôi là trợ lý) và Chủ tịch cùng vui lây.
Thấm thoát mới đó mà đã 20 năm, nhìn lại khoảng thời gian ấy, có thể khẳng định rằng,
bám sát tôn chỉ mục đích, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã làm tròn nhiệm vụ của mình là
diễn đàn lý luận và thực tiễn về lập pháp, góp phần tích cực trợ giúp cho hoạt động của các
đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc thực hiện các chức năng lập hiến,
lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Là một kênh
thông tin về lý luận và thực tiễn thuộc khoa học lập pháp, trong 20 năm qua, Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp đã đăng tải hàng trăm bài viết công phu, sâu sắc, thể hiện sự trăn trở, tâm huyết,
trách nhiệm từ kết quả nghiên cứu, khảo sát và hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước của
nhiều nhà khoa học, những nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực,
đặc biệt là các bài viết của một số đại biểu Quốc hội thể hiện chính kiến khoa học và kinh
nghiệm thực tiễn của mình trong các hoạt động đại biểu. Những bài viết đó đã góp phần đổi
mới tư duy, tổng kết thực tiễn, nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin làm sáng tỏ nhiều vấn
đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
nước ta nói chung, xây dựng Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp theo đường lối của
Đảng nói riêng. Đặc biệt là các vấn đề lý luận và thực tiễn về lập pháp, giám sát tối cao và
quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.
Những bài viết này vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa nóng hổi những vấn đề thực tiễn, có
giá trị tham khảo bổ ích cho các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền
hạn của mình. Những năm là đại biểu Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp là “người bạn”
thân thiết của tôi trong việc thực hiện chức trách đại biểu.
Ở nước ta, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn đề mới cả về lý luận
và thực tiễn. Vì thế, nhiều bài viết của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã tập trung phân tích
làm rõ các vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền nói chung và đi sâu làm rõ bản chất, đặc
điểm, chức năng cũng như các yêu cầu, đòi hỏi đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền
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xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. Các bài viết chẳng những phân tích, lý giải về cơ sở lý
luận và thực tiễn của đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
được Văn kiện Đại hội Đảng đề ra mà còn góp phần làm phong phú thêm lý luận về xây dựng
nhà nước pháp quyền của nhân loại. Đồng thời, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp cũng đã kịp
thời phản ánh đời sống xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta để làm rõ
những vấn đề lý luận cơ bản, mới về xây dựng nhà nước pháp quyền như nguyên tắc: “Quyền
lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Đây là một nguyên tắc mới về tổ chức quyền lực nhà
nước của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta được ghi nhận trong Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (được bổ sung phát triển năm 2011) và được Hiến
pháp năm 2013 thể chế thành nguyên tắc. Các bài viết đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã
phân tích, mổ xẻ, làm rõ nội hàm, vai trò và ý nghĩa của nguyên tắc trong tổ chức quyền lực.
Bên cạnh đó, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp cũng đã kịp thời phản ánh một cách sinh động
các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại
của đất nước; hoạt động thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ và hoạt động thực hiện
quyền tư pháp của Tòa án nhân dân theo nguyên tắc tổ chức quyền lực mới của nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các bài viết về nhà nước pháp quyền của Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp là những bài viết có nội dung lý luận sâu sắc và được minh họa chứng
minh bằng thực tiễn phong phú, sinh động trong hoạt động của Quốc hội. Vì thế, vừa góp
phần nâng cao nhận thức lý luận cho người đọc, vừa góp phần vận dụng trong các hoạt động
thực tiễn về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền
của Quốc hội. Đặc biệt, trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân đóng
góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã thực
sự trở thành diễn đàn dân chủ thu hút nhiều đại biểu Quốc hội, nhiều chuyên gia, nhiều nhà
khoa học viết bài, tranh luận đóng góp về những nội dung cần sửa đổi Hiến pháp. Hầu hết
các chương, mục quan trọng của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đều được các bài viết
phân tích sâu sắc và đưa ra các kiến nghị cần sửa đổi và bổ sung. Có thể nói rằng, qua đợt
sinh hoạt chính trị góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, không những Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp đã góp phần xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp – đạo luật gốc của nhà
nước và xã hội trong thời kỳ mới, mà còn góp phần nâng cao nhận thức lý luận về Hiến pháp,
phương tiện đặc biệt quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
nước ta. Sau khi Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực đến nay, Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp đã đăng nhiều bài bình luận phân tích sâu sắc những nội dung và ý
nghĩa hiến định mới góp phần tích cực đưa Hiến pháp mới vào cuộc sống.
Nhà nước nói chung, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng là biểu
hiện tập trung nhất của chính trị và pháp lý, là vấn đề cốt tử của đường lối chính trị của Đảng
và pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, mặc dù Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã có nhiều bài viết
hay về Nhà nước và pháp luật nhưng so với tính chất quan trọng của vấn đề và đặc thù của
đối tượng phục vụ, tôi mong muốn Tạp chí Nghiên cứu lập pháp trong thời gian tới tăng thêm
nhiều bài viết đi sâu những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa nói chung và xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự là pháp luật của Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng. Ví dụ, nguyên tắc pháp quyền trong tổ chức và
hoạt động của bộ máy nhà nước ta nói chung và trong hoạt động của Quốc hội nói riêng mà
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra được hiểu và vận dụng như thế nào vào thực tiễn
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta? Hay xây dựng và hoàn thiện các cơ
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chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 như thế nào để phòng, chống
có hiệu lực và hiệu quả sự tha hóa quyền lực nhà nước trong đó có việc bài trừ lợi ích nhóm
trong xây dựng pháp luật. Làm thế nào để phát huy dân chủ thực sự trong hoạt động của
Quốc hội?... Có thể nói xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoạt động lập
pháp của Quốc hội là những vấn đề lý luận và thực tiễn rất bức thiết và đang còn nhiều dư
địa để Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phát huy vai trò là tạp chí chuyên ngành lý luận
và thực tiễn về hoạt động của Quốc hội.
Là người đã từng có vài năm kiêm nhiệm là Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp,
tôi hiểu sâu sắc những khó khăn, vất vả của những người làm công tác ở Tạp chí Nghiên cứu
lập pháp. Sức ép của việc có bài hay, biên tập giỏi và cả những lời khen, chê của lãnh đạo,
của người đọc. Tuy nhiên, tôi là người từng tham gia giảng dạy ở các trường đại học, tôi
thường nhận được nhiều lời khen về Tạp chí. Hai mươi năm qua, Tạp chí Nghiên cứu lập
pháp chẳng những là nơi nhiều thầy cô giáo, nghiên cứu sinh bày tỏ quan điểm lý luận và
thực tiễn, các kiến nghị về hoạt động lập pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần nghiên cứu giảng dạy và học tập ở các trường
đại học chuyên đào tạo về luật ở nước ta.
Nhân dịp Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tròn 20 tuổi, tôi nhiệt liệt chúc mừng những
thành công của Tạp chí và mong muốn Tạp chí không ngừng phấn đấu để trở thành phương
tiện không thể thiếu được trong việc trợ giúp đại biểu Quốc hội về phương diện lý luận,
thực tiễn và kỹ năng thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn
đề trọng đại của đất nước, góp phần xây dựng một Quốc hội mạnh, thực quyền, ngày càng
xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát huy các vai trò đó là Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp góp phần tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở nước ta n

CHIA sẻ VÀ ĐồNG HÀNH CùNG TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao
Học viện Ngoại giao

T

ạp chí Nghiên cứu lập pháp bước sang tuổi 21, độ tuổi sung sức, năng động của một
tổ chức báo chí với những thành tựu đáng được ghi nhận. Là người gắn bó với Tạp
chí từ những ngày đầu tiên, có bài đăng thường xuyên trên Tạp chí, tôi may mắn
chứng kiến sự phát triển của Tạp chí từ xuất bản 1 số lên 2 số/tháng, rồi Trang Thông tin
điện tử và các ấn phẩm khác đưa Quốc hội gần dân và người dân tiếp cận với công tác lập
pháp, kiểm tra, giám sát của Quốc hội tốt hơn, chủ động cùng Quốc hội thực hiện tốt các
chức năng của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

12

NGHIÊN CỨU

LẬP PHÁP

Số 23 (423) - T12/2020

HAI MƯƠI NĂM ĐỒNG HÀNH VỚI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
Tạp chí đã thực sự đổi mới trong cấu trúc, chuyên mục, dung lượng bài và hình thức thể
hiện. Tôi đặc biệt gắn bó với các chuyên mục Nhà nước và Pháp luật, Chính sách, Thực tiễn
pháp luật, Kinh nghiệm quốc tế. Tạp chí đã giới thiệu ngắn gọn, súc tích những vấn đề lập
pháp khô khan để người dân tiếp cận, hiểu rõ hơn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà
nước, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Các bài viết đã bám sát và phản ánh
được các tiến trình xây dựng các Dự án luật, pháp lệnh của Quốc hội, chương trình các kỳ
họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội…
Tạp chí đã tích cực khai thác các sự kiện mới nảy sinh mà xã hội quan tâm, xu thế phát
triển và công tác lập pháp gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các nhiệm vụ
an ninh, quốc phòng của đất nước. Nhiều hiệp ước, hiệp định quốc tế đã được giới thiệu trên
Tạp chí. Đặc biệt là các bài viết về biên giới lãnh thổ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ
quyền và quyền tài phán trên Biển Đông đã được giới thiệu nhiều, tần suất cao hơn, đáp ứng
được sự quan tâm của mọi người.
Đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí đã ngày càng chuyên nghiệp, chăm lo vun đắp quan
hệ với các cộng tác viên, nguồn lực không thể thay thế của Tạp chí. Với sự cộng tác tích cực
của các cộng tác viên, Tạp chí đã trở nên đa dạng hơn, góc cạnh hơn trong phản ánh các ý
kiến đa chiều mang tính xây dựng để đại biểu Quốc hội hiểu rõ hơn tâm tư của người dân,
đưa những ý tưởng đã được trao đổi hình thành vào các phiên họp chất vấn của Quốc hội,
góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, được người dân tin tưởng, ủng hộ.
Để tạo ra bản sắc của mình và tiếp tục phát triển, Tạp chí cần có sự phối hợp, hợp tác
chặt chẽ với các Tạp chí luật chuyên ngành khác. Trong khi Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
phản ánh những vấn đề pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước thì Tạp chí Nghiên cứu
lập pháp nên bám sát các chương trình làm việc của Quốc hội; tham gia nghiên cứu và đăng
tải các công trình nghiên cứu phù hợp với yêu cầu thực tiễn, sớm phát hiện những vấn đề
mới, những yêu cầu mới của xã hội và cử tri với công tác lập pháp và thi hành pháp luật.
Bên cạnh đó, Tạp chí cũng nên có những bài viết nghiên cứu dài hơi về những vấn đề lớn
của Nhà nước, xã hội và người dân. Tạp chí cũng nên có thêm những bài tổng kết lịch sử
hay công tác của Quốc hội, các chuyên mục người dân đánh giá công tác của Quốc hội qua
từng phiên họp…
Tạp chí cần mở rộng quan hệ đối ngoại với các tạp chí của Quốc hội nước khác.
Tạp chí cần có kế hoạch phấn đấu trở thành tạp chí khoa học lập pháp chuyên ngành
hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, các bài viết trên Tạp chí mới chỉ được đánh giá 0,5 điểm cho
xét phó giáo sư, giáo sư nên chưa thực sự thu hút. Các bài báo của tạp chí cần được xét duyệt,
kiểm định kín để nâng cao chất lượng.
Nhận dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của Tạp chí, chân thành cám ơn Tạp chí đã tạo
điều kiện cho các cộng tác viên một diễn đàn trao đổi khoa học lập pháp chất lượng, hiệu
quả, đa chiều và gắn kết, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các thiết chế khác trong bộ máy nhà nước.
Xin kính chúc các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Nghiên cứu Lập
pháp sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt
động của Tạp chí để có nhiều đóng góp hơn nữa cho công tác nghiên cứu, xây dựng và phổ
biến chính sách, pháp luật n
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NHỮNG KỶ NIỆM VỀ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
TS. LS. Phạm Văn Hùng
Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

T

ạp chí Nghiên cứu lập pháp đã bước sang tuổi 21 (14/12/2000-14/12/2020). Tuổi hai
mươi, hai mốt là tuổi tràn đầy sinh lực, sẵn sàng cống hiến những giá trị tinh hoa nhất
để phục vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Tôi có vinh dự được Văn phòng Quốc hội
bổ nhiệm làm Tổng biên tập trong thời gian từ năm 2008 đến 2013. Năm 2013, Tạp chí được
chuyển về Viện Nghiên cứu lập pháp, tôi tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng biên tập từ năm
2013 đến năm 2016 thì nghỉ hưu. Trong thời gian 9 năm làm Tổng biên tập có biết bao kỷ
niệm, nay có điều kiện suy ngẫm và chia sẻ với bạn đọc và các cộng tác viên.
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN - YẾU TỐ SỐNG CÒN CỦA TẠP CHÍ
Trong số hàng trăm tạp chí của hệ thống báo chí nước nhà, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
là tạp chí duy nhất được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định sử dụng ấn phẩm để cung
cấp thường xuyên cho đại biểu Quốc hội. Đây là vinh dự lớn cho các phóng viên, biên tập
viên và cán bộ của Tạp chí nhưng cũng đặt lên vai Tạp chí trách nhiệm rất nặng nề bởi lẽ,
yêu cầu cung cấp thông tin khoa học cho đại biểu Quốc hội ngày càng cao cả về chất lượng
thông tin cũng như tính toàn diện của hoạt động lập pháp. Nếu chỉ dựa vào các chuyên gia,
nhà khoa học ở Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ không đáp ứng được yêu
cầu. Ý thức được vấn đề này, kế thừa kinh nghiệm qua các đời Tổng biên tập, Tạp chí đã
thiết lập được hệ thống cộng tác viên, nhà khoa học của các cơ quan trung ương, Viện nghiên
cứu, trường đại học, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Để giữ gìn, phát triển và
nâng niu, quý trọng mối quan hệ này, Tạp chí đã làm nhiều việc như thường niên tổ chức hội
nghị cộng tác viên phía Bắc và phía Nam, gửi thư chúc Tết và tặng quà tri ân vào dịp Tết cổ
truyền, mời tham dự các buổi tổ chức sự kiện ở vị trí trang trọng và quan trọng hơn là xử lý
hợp lý những vấn đề phát sinh trong quá trình biên tập, đăng tải, thanh toán nhuận bút các bài
viết của tác giả. Khi phát sinh bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bài viết thì Tạp chí cũng dành
cho tác giả được sự tôn trọng, ngay cả khi Tạp chí trả lời từ chối đăng tải vì nội dung bài viết
không phù hợp với tôn chỉ mục đích. Quan hệ tôn trọng các cộng tác viên, nhà khoa học đã
trở thành văn hóa ứng xử của Tạp chí. Chính nhờ có hệ thống cộng tác viên rộng rãi trong cả
nước mà Ban biên tập luôn có một “ngân hàng” bài phong phú, bao phủ mọi mặt của đời sống
lập pháp, từ việc xuất bản một số/ tháng nâng lên 2 số/tháng, các số Tạp chí bảo đảm xuất bản
và phát hành đúng định kỳ. Nội dung các bài viết đã được chuyển tải kịp thời cho đại biểu
Quốc hội sử dụng trong việc thực thi chức năng nhiệm vụ của đại biểu, được giới khoa học
pháp lý đánh giá cao, góp phần cho việc bảo vệ các đề tài khoa học ở các cơ quan trung ương,
các trường đại học, viện nghiên cứu và các cá nhân làm luận án sau đại học (tiến sỹ, thạc sỹ).
TẠP CHÍ LÀ DIỄN ĐÀN GẶP GỠ, TRAO ĐỔI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC
Việc tiếp nhận, xử lý biên tập, đăng tải các bài viết của các công tác viên, nhà khoa học
là quan trọng nhất nhưng chưa đủ. Tạp chí còn biết tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để
các nhà khoa học có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tranh luận về và các vấn liên quan đến những
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dự thảo luật còn có nhiều quan điểm khác nhau. Là một cơ quan báo chí tương đương cấp
vụ, Tạp chí làm thế nào có thể tổ chức được các hội thảo lớn thu hút sự tham gia của các
chuyên gia, nhà khoa học? Bí quyết là phải biết kết nối, hợp tác với cơ quan, tổ chức. Đã có
nhiều cuộc hội thảo thành công theo phương thức này như cuộc hội thảo khoa học “Xây dựng
chính sách y tế tại Việt Nam” có sự hợp tác giữa Tạp chí và Trung tâm công tác lý luận của
Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” (2009), cuộc hội thảo khoa học “Sửa đổi
Hiến pháp theo yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” có sự
hợp tác giữa Tạp chí và Hội Luật gia Việt Nam (2011), cuộc hội thảo “Góp ý hoàn thiện pháp
luật về quản lý thuế ở Việt Nam” có sự hợp tác giữa Tạp chí với Đoàn đại biểu Quốc hội
thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế - Luật thành phố Hồ Chí Minh (2012),
cuộc hội thảo khoa học “Góp ý hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học” có sự hợp tác giữa
Tạp chí với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và Trường Đại học Đà Lạt (2012), hội
thảo khoa học “Góp ý vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi” có sự hợp tác giữa Tạp chí với Trường
Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2013), cuộc hội thảo khoa học “Tổ chức bộ máy nhà
nước theo Hiến pháp năm 2013” có sự hợp tác giữa Tạp chí và Viện chính sách công và Pháp
luật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” (2014), cuộc hội thảo
khoa học “Luật Tiếp cận thông tin trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” có sự hợp tác
giữa Tạp chí và Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2015)... Thông qua các cuộc hội thảo,
Ban biên tập Tạp chí sẽ lựa chọn được những bài tham luận có chất lượng, phản ánh quan
điểm tiếp cận đa chiều về những vấn đề của dự án luật và cho đăng tải cung cấp cho đại biểu
Quốc hội. Vì thế, Tạp chí đã trở thành “ngôi nhà” thu hút, gắn kết các nhà khoa học để chung
tay đóng góp công sức, trí tuệ gián tiếp phục vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội như một sự tự
nguyện và tự hào.
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI
Năm 2013 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định
chuyển từ Văn phòng Quốc hội sang Viện Nghiện Nghiên cứu lập pháp. Việc chuyển đổi
sang cơ quan quản lý mới là cơ hội cho Tạp chí bởi Viện Nghiện Nghiên cứu lập pháp là cơ
quan quản lý khoa học của UBTVQH, có tiềm năng nghiên cứu lớn, có sự hợp tác với nhiều
viện nghiên cứu trong nước cũng như tổ chức quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để góp phần
nâng cao năng lực xuất bản của Tạp chí. Tuy nhiên, Tạp chí cũng phải đứng trước những
thách thức cần cố gắng vượt qua như tính tự chủ của Tạp chí với tư cách là cơ quan báo chí
sẽ bị hạn chế, đặc biệt là cơ chế tài chính sẽ bị khó khăn hơn do không có quyền “quyết” về
chi tiêu như khi là đơn vị sự nghiệp công lập có thu của thời kỳ ở Văn phòng Quốc hội. Nếu
hoạt động của Tạp chí chỉ dựa vào nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thì sẽ khó phát
triển. Vì vậy, cần phải “xã hội hóa”để có thêm nguồn lực cho các hoạt động, nâng cao đời
sống cho các phóng viên, biên tập viên, cán bộ tạp chí. Mà muốn “xã hội hóa” thì phải có
tính tự chủ. Đây là bài toán khó mà Viện Nghiên cứu lập pháp cần nghiên cứu để hỗ trợ cho
Tạp chí có điều kiện thuận lợi hơn, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ xuất bản, cung cấp thông tin
khoa học có chất lượng cho các đại biểu Quốc hội. Dù sao, vấn đề quan trọng nhất vẫn là yếu
con người, nên Viện Nghiên cứu lập pháp cần quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ phóng
viên, biên tập viên, cán bộ Tạp chí tinh gọn, có đủ năng lực mà tập trung trước hết vào Ban
lãnh đạo. Hy vọng Tạp chí ngày càng phát triển, có nhiều đóng góp thiết thực hơn cho hoạt
động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, xứng đáng với lòng tin cậy của đông đảo cộng tác
viên, nhà khoa học và bạn đọc trong cả nước n
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ạp chí Nghiên cứu lập pháp trực thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp, cơ quan nghiên cứu
của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong số các cơ quan trực thuộc Ủy ban thường vụ
Quốc hội, rộng hơn là các cơ quan của Quốc hội, chỉ có duy nhất một tạp chí khoa
học là Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Trong số các tạp chí chuyên ngành khoa học pháp lý ở
Việt Nam hiện nay, Tạp chí nghiên cứu lập pháp luôn có một vị thế đặc biệt mà không phải
tạp chí nào cũng có được. Nhiều nhà khoa học và hoạt động thực tiễn đã mặc nhiên coi Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp là tạp chí của Quốc hội. Các số phát hành của Tạp chí Nghiên cứu
lập pháp được gửi trực tiếp tới các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các
đại biểu Quốc hội trên cả nước. Các công trình nghiên cứu đăng trên Tạp chí nghiên cứu lập
pháp có cơ hội tiếp cận trực tiếp tới hoạt động thực tiễn của cơ quan lập pháp tối cao của đất
nước. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học có cơ hội được tham khảo và phản ánh trong
hoạt động làm luật và quyết sách ở cấp tối cao của đất nước - điều không gì có thể quý giá hơn
đối với các nhà khoa học.
Về mặt khoa học, đã từ lâu Tạp chí Nghiên cứu lập pháp là thành viên không thể thiếu
trong danh mục những tạp chí chuyên ngành khoa học pháp lý do Hội đồng chức danh giáo
sư nhà nước công bố. Hội đồng biên tập của Tạp chí là sự kết hợp của các nhà khoa học pháp
lý uy tín với những nhà hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, tư
pháp. Đội ngũ biên tập của Tạp chí có tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao. Sự kết hợp đó
làm cho các bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp mang phong cách rất riêng, đó là sự
kết hợp giữa kiến thức lý luận và thực tiễn pháp luật phong phú, giữa văn phong học thuật và
cách diễn đạt súc tích, cô đọng, có tính định hướng chính sách cao. Nhờ đó, các luận điểm
khoa học pháp lý dễ dàng tìm được sự đồng cảm, tiếp thu của các đại biểu Quốc hội, các cơ
quan nhà nước và được chuyển hóa thành luật hoặc chính sách của Quốc hội.
Một thế mạnh khác của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp là đội ngũ tác giả bài viết hết sức
phong phú. Tạp chí vừa có tính học thuật vừa có tính thực tiễn cao nên là địa chỉ gửi bài ưa
thích của cả các nhà khoa học và người làm thực tiễn. Chính vì vậy nên tạp chí có nguồn bài
viết rất dồi dào và là một trong số ít tạp chí khoa học pháp lý luôn duy trì đủ hai số ấn bản
hằng tháng. Bên cạnh đó, nguồn bài viết cũng đủ phong phú về chất lượng khoa học để thường
xuyên đáp ứng sáu chuyên mục trong mỗi số phát hành, trải đều từ các vấn đề mang tính lý
luận, như chuyên mục “Nhà nước và pháp luật” đến các vấn đề mang tính định hướng chính
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sách, pháp luật như chuyên mục “Bàn về dự án luật”, “Chính sách”, các vấn đề thực tiễn thi
hành pháp luật trong chuyên mục “Thực tiễn pháp luật” và các vấn đề về kinh nghiệm pháp
luật quốc tế.
Với những lợi thế riêng có của mình, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp xứng đáng là cầu nối
giữa nhà khoa học pháp lý và người làm thực tiễn xây dựng chính sách, pháp luật, giữa lý
luận và thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật. Nhân dịp Ngày truyền thống của Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp, tôi xin chúc và tin rằng Tạp chí sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đạt
được nhiều thành công hơn nữa trong việc truyền tải tri thức khoa học pháp lý đến với công
tác xây dựng chính sách, pháp luật của đất nước n

NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP:
HAI MƯơI NăM THúC ĐẩY ĐỐI THOẠI CHÍNH sÁCH
PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa
Trọng tài viên VIAC, Giảng viên ĐH Fulbright Việt Nam

H

ai mươi năm trước, từ một bản tin nội bộ, Nghiên cứu lập pháp trở thành một Tạp
chí. Thuở ban đầu hồn nhiên, với sự ra đời của Nghiên cứu lập pháp, ai cũng mong
các đại biểu Quốc hội sẽ được cung cấp ngày càng nhiều thông tin cho hoạt động
dân biểu của mình. Tri thức và đối thoại dựa trên chứng cứ chắc rằng sẽ tăng thêm quyền lực
thực sự cho cơ quan dân cử.
Với chúng tôi, thế hệ mới tập tành nghiên cứu, Nghiên cứu lập pháp bất ngờ mở ra một
không gian đối thoại thoáng đãng. Các tạp chí luật học vào thời ấy có thể đếm chưa hết số
ngón tay của một bàn tay, lại kín bóng của các thế hệ đàn anh, sừng sững những cây đa, cây
đề trong giới khoa bảng. Nghiên cứu lập pháp mạnh dạn chấp nhận công bố những thảo luận
có tính phản biện, thuở ban đầu xoay quanh nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật công
ty, cạnh tranh, chứng khoán, phá sản, và những điều mới mẻ khác chuẩn bị cho cuộc hội nhập
WTO sáu năm sau đó của nước ta.
Từng là một thực thể khá độc lập dưới sự quản lý của Văn phòng Quốc hội (VPQH), có
được sự hậu thuẫn của các lãnh đạo VPQH thời đó và sau này, đặc biệt là của cố Chủ nhiệm
VPQH, ông Vũ Mão và anh Nguyễn Sĩ Dũng, Nghiên cứu lập pháp được ra Võng Thị ở riêng.
Các Tổng biên tập của Nghiên cứu lập pháp, từ anh Nguyễn Chí Dũng đến anh Phạm Văn
Hùng đều khéo xoay sở, tìm tài trợ, kết nối thân thiết những cây viết trung thành, có thêm
bạn đọc và thực sự đã làm cho Tạp chí có sức lan tỏa trong văn đàn đối thoại chính sách,
pháp luật ở nước ta.
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Đối thoại chính sách, thảo luận các dự án luật, diễn đàn thực thi chính sách, kinh nghiệm
lập pháp quốc tế, điểm qua những tiêu mục ấy đã cho thấy Nghiên cứu lập pháp đã thành
công trong việc xác định chỗ đứng của mình: một tạp chí khoa học ứng dụng, phục vụ trực
tiếp cho hoạt động nghị trường và phân tích chính sách ở nước ta. Nghiên cứu lập pháp xuất
hiện ngày càng phổ biến trong các thư viện nước ngoài. Một quốc gia với cả trăm triệu dân,
được ngợi ca như một quốc gia cải cách thành công, đã ngày càng trở nên hấp dẫn với các
nhà nghiên cứu quốc tế. Họ tìm thấy ở Nghiên cứu lập pháp cánh cửa để tìm hiểu đời sống
chính trị, pháp lý nước ta.
Và Nghiên cứu lập pháp cũng xuất hiện online với giao diện thân thiện, nhiều tiện nghi.
Cho đến nay, dường như đây là tờ tạp chí chính sách pháp luật duy nhất ở nước ta hào phóng
chia sẻ nguồn tài nguyên của mình cho hàng triệu bạn đọc gần xa. Đóng góp ấy thật là quý báu.
Sau 20 năm đổi mới, Quốc hội nước ta đã thay đổi thật nhiều. Nơi ấy thực sự đã có nhiều
hơn bóng dáng quyền lực, quyền lực của Nhân dân. Và, lập pháp đã không chỉ là làm luật,
giám sát án Hồ Duy Hải, quyết định đầu tư cao tốc Bắc Nam, chất vấn và bỏ phiếu tín nhiệm,
tất cả đều là lập pháp (legislative) theo ý nghĩa tìm ra cái gọi là luật ngày càng gần hơn với
công bằng, công lý, lẽ phải, lẽ đương nhiên ở đời.
Nay, những người bạn thâm giao của tôi đang dẫn dắt Tạp chí trong một bối cảnh khó khăn
gấp bội. Giữa Nhân Đại của Trung Hoa và Nghị viên của các xứ dân chủ đại diện, Quốc hội Việt
Nam đang tìm con đường riêng của mình. Và trong cuộc tìm kiếm vĩ đại ấy, hy vọng tờ Tạp chí
mà tôi yêu mến sẽ tiếp tục tìm được chỗ đứng và đóng góp riêng của mình. Mong lắm n

NGHIÊM TúC, TINH Tế VÀ NHẠY béN
PHẩM CHấT ĐặC TRƯNG CỦA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
Viện sĩ. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen

S

ự hình thành và phát triển của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp diễn ra trong bối cảnh
cuộc cách mạng công nghệ 4.0 làm thay đổi cơ bản diện mạo đời sống xã hội. Ngày
nay, tất cả mọi sinh hoạt, từ hoạt động kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, đến thông tin, liên
lạc có xu hướng dựa hẳn vào công nghệ số và được thực hiện một cách tiện lợi, với tốc độ
nhanh, độ chính xác rất cao.
Trước diễn biến nhanh của cuộc sống, luật pháp cũng cần được sửa đổi, bổ sung, cập nhật
thật nhanh để kịp thời điều chỉnh một cách hợp lý các quan hệ xã hội ngày càng đa dạng, phức
tạp và nhất là những quan hệ xã hội mới phát sinh trong thời kỳ hiện đại. Trước đây, không ít
quy tắc của luật thành văn được giữ nguyên trong thời gian dài mà vẫn bảo đảm tác dụng công
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cụ chi phối cuộc sống hàng ngày vốn dĩ chậm thay đổi. Nhưng ngày nay, nhiều quy tắc mới
được ban hành và được áp dụng trong thời gian ngắn đã tỏ ra lạc hậu, không còn phù hợp và
phải được sửa đổi, thay thế để không trở thành vật cản đối với trào lưu thịnh hành.
Trong bối cảnh đó, các tạp chí khoa học pháp lý trở thành nơi được các chuyên gia, nhà
luật học ưu tiên lựa chọn để công khai bày tỏ quan điểm, chính kiến. Lý do chính là so với
viết sách chuyên khảo hoặc sách tham khảo, viết bài cho tạp chí mất ít thời gian hơn và cho
phép chuyển tải thông điệp của nhà khoa học liên quan đến một vấn đề pháp lý đặc thù đến
với công chúng nhanh hơn.
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tỏ ra rất nhạy bén với xu thế của thời đại và rất năng động,
tích cực trong việc kêu gọi sự hợp tác của giới chuyên môn để xây dựng Tạp chí thành một
diễn đàn học thuật có uy tín. Ngay từ những ngày tháng đầu tiên, Tạp chí đã trình làng diện
mạo đầy sức sống của một không gian tương tác đa chiều vừa rộng, vừa sâu. Không gian
tương tác rộng được hiểu là nơi gặp gỡ của tất cả những người quan tâm đến nghiên cứu
khoa học luật ở mọi trình độ và thuộc mọi lĩnh vực - từ luật công đến luật tư, từ nghiên cứu
hàn lâm đến nghiên cứu ứng dụng. Không gian tương tác sâu được hiểu là nơi mà người ta
có điều kiện trao đổi, thảo luận đến bản chất, gốc rễ của đối tượng nghiên cứu.
Chức năng chính của Tạp chí được cho là nghiên cứu phục vụ hoạt động lập pháp. Những
bài viết từ góc nhìn chuyên gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các dự án luật đã có tác
động nhất định đối với suy nghĩ của những người tham gia biên soạn dự án luật cũng như
của đại biểu Quốc hội. Rất nhiều luật đã được xây dựng, sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tiếp thu
ý kiến chuyên gia được trình bày trong khuôn khổ tạp chí. Bộ luật Dân sự năm 2015 là một
ví dụ điển hình.
Tạp chí cũng được coi là diễn đàn trao đổi, thảo luận về những vấn đề mang tính thời sự
nóng bỏng liên quan đến việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành. Các bài viết thể
hiện suy nghĩ nghiêm túc, có cơ sở khoa học và được đăng tải một cách có hệ thống đã góp
phần vào việc định hình các quan điểm, học thuyết dẫn dắt thực tiễn.
Việc hiện đại hoá hoạt động xuất bản được thực hiện thực hiện một cách có hiệu quả nhờ
sự nhạy bén của những người lãnh đạo Tạp chí trong việc nắm bắt các xu hướng giao tiếp khoa
học trong thời đại mới. Ngoài ấn bản giấy, còn gọi là ấn bản cứng, ấn bản online của Tạp chí
hình thành và phát triển rất nhanh cho phép công bố kịp thời những bài viết liên quan đến những
vấn đề nóng. Mạng xã hội cũng đang được khai thác có hiệu quả như một kênh thông tin không
chính thức góp phần làm lan rộng ảnh hưởng của Tạp chí đối với nhận thức cộng đồng.
Là cộng tác viên lâu năm, tôi theo dõi từng bước phát triển lớn mạnh, sự trưởng thành
của Tạp chí với sự tâm đắc và lòng tự hào. Mong rằng Tạp chí sẽ có những bước phát triển
vượt bậc trong những năm tới, xứng đáng với sự kỳ vọng của giới chuyên môn và của toàn
xã hội n
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MỘT sỐ CẢM NHẬN VỀ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
TS. Đỗ Đức Hồng Hà
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

V

ới vai trò là độc giả của Tạp chí, tôi đã thụ hưởng được rất nhiều thông tin hữu ích
từ Tạp chí, nhất là qua chức năng tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, tuyên
truyền, đăng tải các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của Tạp chí phục vụ
việc thực hiện các chức năng của Quốc hội. Qua Tạp chí, cá nhân tôi và độc giả đã: (i) Nhận
được nhiều kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin lý luận, thực tiễn về tổ chức, hoạt
động, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống
chính trị, về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo quy định của Luật
Báo chí; (ii) Nhận được nhiều thông tin về các kết quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban
thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy
ban thường vụ Quốc hội; (iii) Nhận được nhiều kết quả của các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa
học về công tác lập pháp, hoạt động giám sát và các hoạt động khác của Quốc hội; kiến nghị
các giải pháp khoa học về công tác lập pháp và các hoạt động khác của Quốc hội; (iv) Tham
gia hoặc thụ hưởng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao lý luận, thực tiễn về những
vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy
ban thường vụ Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp; (v) Thụ hưởng thông tin từ Tạp
chí Nghiên cứu Lập pháp in và Trang Thông tin điện tử bằng tiếng Việt và một số chuyên
đề bằng tiếng nước ngoài; (vi) Khai thác, thu nhận có hiệu quả thông tin, tư liệu trong nước
và quốc tế để phục vụ cho hoạt động lập pháp, giám sát và các hoạt động khác của Quốc
hội; (vii) Thu nhận được thông tin, tuyên truyền của Tạp chí gắn với hoạt động của Quốc
hội và các dịch vụ thông tin quảng cáo trên các ấn phẩm in và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
điện tử. Những thông tin này đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội,
nhất là trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan
trọng của đất nước.
Với vai trò là cộng tác viên của Tạp chí, tôi luôn được Tạp chí quan tâm, tạo điều kiện
để tôi được: (i) Thể hiện chính kiến của mình về hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối
cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; (ii) Tham gia nghiên cứu khoa học,
trao đổi thông tin lý luận, thực tiễn về tổ chức, hoạt động, việc thực hiện chức năng, nhiệm
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vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, về thực hiện chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước theo quy định của Luật Báo chí; (iii) Thông tin về các kết
quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của
Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội; (iv) Tham gia các cuộc tọa đàm,
hội thảo khoa học về công tác lập pháp, hoạt động giám sát và các hoạt động khác của Quốc
hội; kiến nghị các giải pháp khoa học về công tác lập pháp và các hoạt động khác của Quốc
hội; (v) Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao lý luận, thực tiễn về những vấn đề có
liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban thường
vụ Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp; (vi) Truyền tải thông tin trên Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp in và Trang Thông tin điện tử. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Tạp
chí, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, tôi đã được đăng tải 11 bài viết trên Tạp chí, giúp
tôi hoàn thiện các kỹ năng của đại biểu Quốc hội, nhất là kỹ năng viết, nói, khai thác, thu
nhận, phản biện, truyền tải thông tin… qua đó, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu
Quốc hội khóa XIV trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những
vấn đề quan trọng của đất nước.
Tôi mong muốn trong thời gian tới, với nhiều vận hội mới, Tạp chí luôn quán triệt tôn
chỉ mục đích của một Tạp chí chuyên ngành, bám sát chương trình làm việc của Quốc hội;
tham gia nghiên cứu và đăng tải các công trình nghiên cứu phù hợp với yêu cầu thực tiễn,
đặc biệt, sớm phát hiện những vấn đề mới, những yêu cầu mới của xã hội và cử tri với công
tác lập pháp và thi hành pháp luật; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các nhà khoa
học, cộng tác viên thân thiết trong cả nước; phấn đấu trở thành Tạp chí chuyên ngành hàng
đầu Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng Tạp chí thực sự trở thành diễn đàn có uy
tín về lý luận, thực tiễn trong lĩnh vực Nhà nước và Pháp luật, có nhiều đóng góp cho công
tác nghiên cứu, xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật; tiếp tục đóng góp cho sự phát
triển chung của Quốc hội Việt Nam, đưa thông tin, tri thức khoa học, trí tuệ tạo nền tảng lý
luận, thực tiễn, pháp lý vào trong các quyết sách, các hoạt động của Quốc hội.
Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, biên tập viên, nhân
viên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, cảm ơn và chúc mừng sự đóng góp của Tạp chí đối với
hoạt động của Quốc hội trong suốt thời gian qua.
Xin chúc các cán bộ, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp cùng gia đình
sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động
của Tạp chí để có nhiều đóng góp hơn nữa cho công tác nghiên cứu, xây dựng và phổ biến
chính sách, pháp luật!
Chúc Tạp chí Nghiên cứu lập pháp không ngừng lớn mạnh! n
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TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP - NơI TRAO GửI NIỀM TIN
(Cảm nghĩ nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp)
PGS. TS. Ngô Quốc Chiến
Giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Ngoại thương

M

ột cách khá tình cờ hôm nay khi soạn lại tập tài liệu cũ và thấy một Bản tin nghiên
cứu lập pháp cùng với bao nhiêu kỷ niệm thời đi học, thì cũng chính là lúc nhận
được thông báo, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp sắp tròn 20 năm tuổi. Vậy là tôi
muốn viết một cái gì đó…
Tôi, cũng như nhiều bạn bè cùng niên khóa, biết đến các ấn phẩm Nghiên cứu Lập pháp
khi phải tìm tài liệu cho một bài thuyết trình luật học. Chính nhờ một số bài viết đăng trên
Bản tin Nghiên cứu lập pháp trước đây, dù thời đó còn sơ sài, nhưng cũng đã giúp chúng tôi
hoàn thành xuất sắc bài luận của mình và đó là một bước khởi đầu cho hành trình học tập,
giảng dạy và nghiên cứu luật học sau này. Từ chỗ là một nơi để tìm các thông tin lập pháp, các
ý tưởng cho nghiên cứu, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã trở thành nơi để chúng tôi gửi gắm
các sản phẩm nghiên cứu của mình. Gần 10 năm sau khi có bài viết đầu tiên được đăng trên
Tạp chí, giờ cảm xúc hồi hộp, lo lắng và hy vọng vẫn vẹn nguyên mỗi khi gửi bài cho Tạp chí.
Thậm chí, cảm giác giờ hồi hộp còn lớn hơn vì yêu cầu của Tạp chí đã cao hơn, với các phản
biện “khắt khe” hơn. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà Tạp chí đã trở thành nơi để trao gửi
niềm tin của cộng đồng luật học. Sự lo lắng chỉ giảm bớt khi đội ngũ thư ký tòa soạn và biên
tập viên rất nhiệt tình đồng hành với tác giả cho tới khi bản thảo được phản biện chấp nhận.
Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống quốc tế khiến cho đời sống kinh tế
- xã hội của Việt Nam có nhiều biến chuyển và các chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng
phải thay đổi theo. Trong sự chuyển mình ấy, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã luôn đồng
hành với những người đưa ra các quyết sách ở cơ quan quyền lực tối cao. Tạp chí cũng đã
trở thành một ấn phẩm không thể thiếu đối với người giảng dạy và nghiên cứu luật học, đặc
biệt với các bài viết phân tích các dự thảo luật, cũng như các nghiên cứu nhằm triển khai
hiệu quả các quy định của pháp luật trong cuộc sống. Đây đó, tùy thời điểm, tỷ lệ các bài viết
hàn lâm, các nghiên cứu về các dự thảo luật nhiều hơn so với các nghiên cứu nhằm triển khai
luật, nhưng tôi cho rằng, đó là một sự bất cân bằng hợp lý ở những thời điểm các dự thảo luật
sắp được trình lên Quốc hội để xem xét, thông qua.
Gần đây, Tạp chí cũng đã bắt nhịp nhanh hơn với hơi thở của cuộc sống, cung cấp cho
các vị đại biểu, các nhà khoa học những bài viết phân tích về những vấn đề nóng hổi, như bất
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khả kháng trong bối cảnh dịch bệnh Covid hoành hành, hay quản lý quỹ tín thác vì mục đích
nhân đạo như thế nào trong bối cảnh Việt Nam là một đất nước chịu nhiều thiệt hại vì thiên
tai, địch họa… Không nhiều tạp chí chuyên sâu về luật học tại Việt Nam làm được điều này.
Với tư cách là một độc giả, một nhà nghiên cứu, tôi hy vọng trong thời gian tới Tạp chí tiếp
tục ưu tiên đăng tải các bài viết phân tích các xu thế vận động mới, như vấn đề chuyển đổi
số, trí tuệ nhân tạo, tiền ảo và các vấn đề đặt ra cho pháp luật.
Pháp luật là một hiện tượng phức tạp và đôi khi lời văn của các điều luật không rõ ràng
khiến cho việc hiểu được ý chí của nhà làm luật không dễ dàng. Vậy mà, hiểu được tinh thần
của luật lại là đòi hỏi bắt buộc đối với những người nghiên cứu hay hành nghề luật. Hy vọng
rằng, trong thời gian tới, phiên bản điện tử của Tạp chí sẽ đăng tải nhiều hơn các báo cáo giải
trình của các cơ quan chủ trì soạn thảo, các tranh luận của đại biểu về các dự thảo luật để qua
đó người đọc hiểu hơn hoạt động của cơ quan lập pháp của nước ta.
Là người đọc Tạp chí trong gần 20 năm qua và người viết cho tạp chí trong gần 10 năm
nay, tôi tin rằng Tạp chí sẽ vượt qua được những khó khăn của một đơn vị không có nguồn
thu sự nghiệp, tận dụng được lợi thế là một đơn vị trong cơ quan quyền lực nhà nước tối cao
để vươn lên phát triển mạnh hơn, xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của cả người đọc và
người viết n

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP:

ĐỊA CHỈ CÔNG bỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐặC bIỆT CÓ UY TÍN
TS. Nguyễn Văn Cương
Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

N

ếu ai đó hỏi tôi, một trong những tạp chí pháp luật nào mà tôi có duyên nhiều nhất, chắc
chắn tôi không ngại ngần trả lời đó là Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

Cách đây vài tháng, khi chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận tại Quốc hội và báo cáo lãnh
đạo cấp có thẩm quyền, đồng chí Lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp có tham vấn tôi về
kinh nghiệm quốc tế trong việc xác định thứ tự ưu tiên áp dụng quy phạm pháp luật khi cùng
một vấn đề nhưng được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật ban hành ở các thời
điểm khác nhau, có tầm hiệu lực pháp lý khác nhau. Một trong những chủ đề được thảo luận
tại Quốc hội khi sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thật may mắn,
không mất quá nhiều thời gian, tôi tìm được bài viết về chính chủ đề này đã đăng trên tạp chí
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Nghiên cứu lập pháp vào tháng 6/2001 của chúng ta, tức là cách đây 19 năm, khi Tạp chí
chưa tròn 1 tuổi. Bài viết mà tôi nhắc tới kể trên chính là bài viết đầu tiên tôi gửi cho Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp và được Tạp chí chấp nhận cho đăng khi mình mới vào nghề nghiên
cứu và lúc đó, tôi tin rằng, khi mình mới vào nghề được hơn 1 năm thì rất ít người thực sự
biết về bản thân mình1. Tôi thực sự cảm ơn các đồng chí trong Ban Biên tập khi ấy không vì
lý do tuổi nghề của tôi còn đơn sơ mà từ chối đăng tải bài viết.
Tôi không nhớ hết tôi đã đăng bao nhiêu bài trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp, có thể
khoảng 20 bài, nhưng rõ ràng, Tạp chí là một trong những địa điểm tôi thường nghĩ tới đầu
tiên khi gửi bài đăng tạp chí do các nghiên cứu của tôi chủ yếu là phục vụ việc hoạch định
chính sách, xây dựng pháp luật mà tôi nghĩ sẽ được các đại biểu Quốc hội ở cơ quan lập pháp
của chúng ta quan tâm. Tạp chí cũng là tài liệu đọc thường xuyên của tôi.
Tôi còn nhớ, có lần mình được đăng bài tạp chí nói về chữ “tín” và “thể chế kinh tế thị
trường”2 để nhấn mạnh một thông điệp quan trọng rằng: xây dựng và thực thi thể chế, vận
hành quyền lực công phải hướng tới việc tạo dựng và củng cố niềm tin, sự gắn kết giữa
người với người trong xã hội, tạo dựng, củng cố niềm tin giữa người dân với nhau và với
Nhà nước. Lý do là chính niềm tin hay sự “tín nhiệm” giữa người với người, giữa người
dân với Nhà nước là chất “bôi trơn”, là nguồn lực, nguồn vốn xã hội (social capital) đặc
biệt quan trọng để duy trì sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất
nước. Đến nay ngẫm lại, những luận điểm như thế vẫn còn nguyên giá trị.
Có lần Tạp chí chấp nhận đăng tải bài viết của tôi3 để bàn về một thông lệ xây dựng pháp
luật mà đến nay tôi thấy vẫn rất cần thay đổi, đó là việc ban hành các đạo luật mà thiếu các
quy định về các chế tài đi kèm hoặc phải dẫn chiếu, “gửi” các quy định chế tài trong các đạo
luật khác. Lúc đó, tôi cho rằng, cách xây dựng luật như thế không khác gì việc chúng ta đang
tự mình đi lệch khỏi nguyên tắc làm việc “rèn sắt khi còn nóng” mà trí tuệ dân gian đã đúc
kết. Đến nay, thông lệ ấy vẫn còn hiện hữu, nhưng tôi cho rằng, sẽ có ngày thông lệ ấy sẽ
thay đổi.
Có lần, tôi được Tạp chí cho đăng một số bài để giải mã, nhận diện cho rõ bản chất
hoạt động xây dựng pháp luật thực chất là gì hoặc quyền hành pháp thực chất là gì4. Trong
những bài ấy, chúng tôi đã gợi mở việc phân định thực sự rạch ròi hơn các công việc thuộc
về lập pháp, các công việc thuộc về hành pháp, các công việc thuộc về tư pháp, bảo đảm

1 Bài viết “Quan niệm của Nhật Bản về Luật Dân sự” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số tháng 6/2001.
2 Bài viết “Chữ “Tín” và thể chế kinh tế thị trường” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số tháng 11/2007.
3 Bài viết “Luật thiếu chế tài - bàn về một thông lệ xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay” đăng trên Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp số 2/2008.
4 Bài viết “Bàn luận thêm về bản chất của hoạt động xây dựng pháp luật” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập
pháp số 1/2013; Bài viết “Quyền hành pháp trong Hiến pháp năm 2013” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập
pháp số 6/2014.
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sự liên thông, kết nối, liền mạch với nhau giữa 3 quyền trong thực tiễn vận hành nhưng
khắc phục tình trạng phân định chưa chuẩn dẫn đến hiện tượng “cái tay làm việc của cái
chân”, từ đó, không bảo đảm sự tối ưu trong vận hành quyền lực nhà nước.
Có lần Tạp chí chấp nhận đăng tải bài viết của tôi chia sẻ kinh nghiệm về giải thích
hiến pháp ở Hoa Kỳ5 để thông tin về sự tồn tại của 2 trường phái giải thích hiến pháp. Hai
trường phái ấy là giải thích theo nguyên nghĩa gốc và giải thích lệch khỏi nghĩa gốc nhằm
cập nhật với sự biến chuyển của tình hình và cách mà các thẩm phán ở Hoa Kỳ đã biến
một bản hiến văn ban hành hơn 200 năm trước (từ thời Cách mạng công nghiệp lần thứ
nhất) mà cơ bản vẫn là bản Hiến pháp “sống” (living constitution) và thích dụng với thời
cuộc dù bây giờ thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Gần đây nhất, Tạp chí chấp nhận đăng tài một số bài viết của tôi về các vấn đề pháp lý
đặt ra của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó phải kể tới bài viết về tiêu chí
của một thành phố/đô thị thông minh6 nhấn mạnh tới 6 chuẩn mực được quốc tế công nhận
rộng rãi như: nền kinh tế thông minh, đời sống thông minh, di chuyển thông minh, môi trường
thông minh, cư dân thông minh và chính quyền thông minh. Bài viết cũng lưu ý tới những
vấn đề rất đáng quan tâm khi xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam; trong đó, có vấn
đề xây dựng các cơ sở dữ liệu, bảo vệ an ninh, an toàn đối với dữ liệu và vấn đề bảo vệ quyền
riêng tư của công dân và bảo vệ thông tin cá nhân.
Tôi thật may mắn và có duyên với Tạp chí vì chưa lần nào tôi gửi bài bị Tạp chí trả lại.
Tôi thấy công tác biên tập của Tạp chí rất công phu, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, thân thiện
trong khi tốc độ biên tập rất nhanh. Tôi tin là các biên tập viên trân trọng từng ý tưởng khoa
học, nhất là các thông tin mới, các phát hiện mới trong khoa học pháp lý và chính sách công.
Với tôi, không chỉ trong những năm tới mà trong những thập kỷ tới, Tạp chí vẫn sẽ là
địa chỉ tin cậy để gửi gắm những sản phẩm nghiên cứu tốt của mình. Được đăng tải bài viết
trên Tạp chí là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Nhân dịp Tạp chí tròn 20 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất
nếu so với tuổi đời của một người, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất và xin kính chúc
Tạp chí ngày càng phát triển. Kính chúc các đồng chí trong Ban Biên tập luôn mạnh khỏe,
hạnh phúc và thành công. Cảm ơn Ban Biên tập đã nâng niu, trân trọng những công trình hay
của các nhà khoa học để tôi được tiếp cận, học hỏi bao điều sâu sắc, đậm chất trí tuệ và khai
mở từ các bậc lão thành, các tiền bối và các đồng nghiệp đáng trân quý n

5 Bài viết “Vài nét về giải thích Hiến pháp ở Hoa Kỳ” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17/2016.
6 Bài viết “Thành phố thông minh: quan niệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam” đăng trên Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp số tháng 2/2020.
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CHUYÊN MụC “CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯơNG” ĐếN sAU NHƯNG sẽ ĐI CùNG
ThS. Hoàng Thị Lan
Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

K

hi chưa bắt đầu công việc nghiên cứu, tôi thường nghĩ về các tạp chí khoa học chuyên
ngành với một tâm lý “ngại”, giống như một thứ hàn lâm huyền bí không dành cho
người làm thực tiễn. Trước tiên là ngại đọc, như vậy, đương nhiên sẽ là ngại nghĩ,
ngại viết. Cái ngại tạo ra cản trở khiến tôi gần như không biết đến sự hiện diện của một Tạp
chí khoa học uy tín trong ngành luật và xây dựng chính sách - Tạp chí Nghiên cứu lập pháp ngay cả khi đó là một tổ chức thuộc cơ quan mình đang công tác.
Nhưng rồi, vì nhu cầu hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, tôi bắt đầu tìm hiểu và
thấy nhiều tư liệu đáng quý, củng cố cho những quan điểm khoa học mà mình đang mơ hồ
trong đề tài luận án. Đọc Tạp chí nhiều hơn, tôi nhận ra rằng, ở đây có một khoảng không
gian nghiên cứu dành cho hoạt động thực tiễn.
Là một công chức làm việc tại Văn phòng Quốc hội, nhưng có công việc chuyên môn
gắn với cơ quan dân cử địa phương. Do đó, tôi ít nhiều có suy nghĩ, nhận định về tổ chức,
hoạt động của chính quyền địa phương. Cảm xúc của tôi, có lẽ bị chi phối nhiều bởi tâm tư,
nguyện vọng của cơ quan dân cử địa phương, trong đó có cả khó khăn trong thực hiện nhiệm
vụ, có cả những ngậm ngùi khi Hội đồng nhân dân luôn cố gắng để khẳng định vị thế của
mình trong hệ thống chính trị.
Giải quyết được nguyện vọng của cơ quan dân cử là một câu chuyện dài, cần có thời
gian, thậm chí cần có cả một hệ thống lý thuyết về nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước
và cơ chế thực hiện. Nhưng, trong tiến trình chờ đợi đó, tôi cảm nhận được niềm vui đang có
khi biết Tạp chí Nghiên cứu lập pháp mở chuyên mục Chính quyền địa phương nhân dịp kỷ
niệm 20 năm ngày thành lập (14/12/2000 – 14/12/2020). Tôi và các đồng nghiệp tại Vụ Công
tác đại biểu cùng những người bạn đang công tác tại cơ quan dân cử địa phương sẽ có một
diễn đàn khoa học để bày tỏ quan điểm cá nhân cũng như được tiếp cận với những bài viết
phản ánh hoạt động thực tiễn.
Chính quyền địa phương, không chỉ là nơi chấp hành, triển khai chính sách, pháp luật
của cơ quan Trung ương, mà còn có sứ mệnh phát hiện vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn
để kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung cho hợp lý.
Chuyên mục chính quyền địa phương sẽ là nơi truyền tải kinh nghiệm thực tế, những va vấp
trong quá trình áp dụng pháp luật để các nhà khoa học, chuyên gia chính sách và đặc biệt là
các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội có thêm căn cứ thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
Với lịch sử 20 năm, bên cạnh những chuyên mục gắn bó cùng Tạp chí, đã đem đến giá
trị tri thức cho tôi và có lẽ là của rất nhiều người, hi vọng chuyên mục Chính quyền địa
phương sẽ nhận được sự quan tâm của Tạp chí, sự theo dõi và đóng góp bằng các bài viết
của các nhà khoa học và đương nhiên không thể thiếu những bài viết của cán bộ công tác tại
chính quyền địa phương để kinh nghiệm trở thành khoa học.
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Từ cảm xúc có được khi bài báo đầu tiên được công bố trên Tạp chí, đến nay viết bài để
chia sẻ quan điểm, góc nhìn về công việc đang làm đã trở thành niềm vui, động lực để cống
hiến. Tôi nhận ra rằng, có nhiều thứ, không phải từ ước mơ, không phải là nhu cầu tự thân,
nó có thể do yêu cầu nhiệm vụ, từ một cái “vì” nhất thời nào đó. Nhưng, khi tìm đúng con
đường, được nâng đỡ bởi sự đồng hành thì cảm hứng và hạnh phúc sẽ đến để ta thấy được
giá trị cá nhân cũng như giá trị công việc mình đang theo đuổi.
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp bước sang tuổi 21, nhưng chuyên mục Chính quyền địa
phương mới chập chững trong tuổi đầu non nớt. Sẽ có rất nhiều nội dung, bất cập và kiến
nghị được cả hệ thống chính quyền địa phương ấp ủ, muốn gửi đến Tạp chí.
“Tuy đến sau nhưng sẽ được đi cùng” là mong muốn của các cộng tác viên và độc giả
chờ đợi ở chuyên mục Chính quyền địa phương trong sự phát triển Tạp chí thời gian tới.
Xin chân thành ơn và kính chúc Tạp chí Nghiên cứu lập pháp sẽ có năm khởi đầu thành
công trong việc tạo sự kết nối giữa khoa học và thực tiễn, kết nối giữa cơ sở với Trung ương
để cùng xây dựng hệ thống cơ quan dân cử vững vàng, đoàn kết n

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP NGƯỜI THẦY, NGƯỜI ANH, NGƯỜI bẠN TRONG TÔI
TS. Cao Vũ Minh
Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam

T

ôi biết Tạp chí Nghiên cứu lập pháp khi còn là sinh viên ngồi trên giảng đường đại học.
Năm 2005, khi đang chuẩn bị đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, tôi được các anh
chị thư viện viên giới thiệu về Tạp chí Nghiên cứu lập pháp như là một nguồn tài liệu
bổ ích về pháp luật. Từ nguồn tri thức vô tận ấy, tôi thực hiện tốt đề tài nghiên cứu khoa học
sinh viên và nuôi dưỡng niềm đam mê mãnh liệt về giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.
Tốt nghiệp đại học, tôi thi tuyển viên chức và trở thành giảng viên của Trường Đại học
Luật Tp. Hồ Chí Minh. Đến lúc này, tôi đã thỏa mãn được một nửa ước mơ về cơ hội giảng
dạy. Thế nhưng, nghiên cứu khoa học là một điều vô cùng gian nan và nuôi dưỡng niềm đam
mê ấy không hề đơn giản. Để có thể nghiên cứu, công bố những bài báo khoa học đòi hỏi
phải có kỹ năng, thông tin và nguồn tư liệu đáng tin cậy. Lúc này đây, Tạp chí Nghiên cứu
lập pháp lại đồng hành cùng tôi trên quãng đường chông gai ấy. Cái thuở lẫm chẫm bước
chân vào con đường nghiên cứu, không biết bao nhiêu lần vấp ngã, Tạp chí Nghiên cứu lập
pháp lại dìu tôi đứng dậy để đi trọn con đường. Đối với tôi, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
như một người thầy mẫu mực và đầy tri thức.
Mùa thu năm 2009, khi vừa kết thúc thời gian tập sự, tôi dè dặt gửi đến Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp bài viết đầu tiên của mình. Hơn 15 ngày sau, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp phản
hồi và yêu cầu hoàn thiện bài viết. Tôi đã rất hoang mang bởi các yêu cầu của Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp khá khắt khe, từ nội dung, trích dẫn cho đến hình thức. Trấn tĩnh sau nhiều đêm
mất ngủ, tôi mạnh dạn trao đổi với Tạp chí Nghiên cứu lập pháp về những khiếm khuyết của
bài viết. Đáp lại tôi là một sự nhiệt thành hiếm có của Ban biên tập. Họ - những con người
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thầm lặng đã hướng dẫn, dìu dắt tôi. Đối với tôi, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp như một người
anh giàu lòng trắc ẩn và đầy bao dung.
Sau khi hoàn thiện bài viết theo yêu cầu, tôi gửi lại và được chấp nhận toàn văn. Thế là
tôi đã trải qua một hành trình khá dài với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Lo âu khi gửi bài, hồi
hộp khi chờ đợi để rồi vỡ òa niềm vui khi Tòa soạn thông báo về việc đăng tải bài viết của
mình. Cuối cùng, bài viết của tôi được đăng tải vào số 24 tháng 12 năm 2009. Thời điểm
xuất bản cũng đúng vào ngày mọi người đón Giáng sinh năm 2009 (ngày 24/12/2009). Ngày
24/12/2009 trở thành ngày Giáng sinh không thể nào quên và là hành trang tôi mang theo
trong suốt sự nghiệp nghiên cứu của mình.
Kể từ dạo đó, hơn mười năm trôi qua, tôi vẫn đều đặn gửi bài viết đến Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp như một sự sẻ chia và đồng cảm. Sau này, khi “bén duyên” cùng Tạp chí Khoa
học pháp lý Việt Nam (thuộc Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh), tôi có nhiều cơ hội
hơn trong việc trao đổi chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp với Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.
Đối với tôi, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp như một người bạn chân thành. Tôi nhận ra rằng,
dù còn khá non trẻ trong rừng cổ thụ các tạp chí chuyên ngành luật của cả nước, nhưng Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp đã thực sự trưởng thành vượt bậc. Sự trưởng thành của Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp thể hiện qua cách làm và nội dung.
Thứ nhất, cho đến nay, dù có trải qua nhiều chông gai, thử thách như thay đổi về cơ cấu
tổ chức, khó khăn về kinh tế… thì Tạp chí Nghiên cứu lập pháp vẫn giữ nguyên “phong độ”
thông qua công tác xuất bản. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp vẫn duy trì đều đặn định kỳ xuất
bản 2 số/ tháng (24 số/năm). Với định kỳ xuất bản như vậy, chắc chắn áp lực công việc đè
nặng lên vai những chuyên gia phản biện, đội ngũ biên tập viên, trị sự tòa soạn… Thế nhưng,
với quyết tâm cao độ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
được giao. Đây là cách làm chuyên nghiệp mà độc giả dù khó tính đến mấy cũng không thể
phủ nhận.
Thứ hai, các chuyên mục như Nhà nước và Pháp luật, Bàn về dự án luật, Chính sách,
Thực tiễn pháp luật, Kinh nghiệm quốc tế được chọn lựa, trình bày, biên tập rất công phu.
Thông thường, đối với khá nhiều tạp chí chuyên ngành luật, việc trình bày các chuyên mục
này chỉ mang tính tương đối bởi những khó khăn trong việc chọn lựa bài viết cho đúng chủ
đề. Tuy nhiên, đối với Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, các chuyên mục này được giữ nguyên
nhằm bảo đảm sự ổn định trong công tác xuất bản. Tất nhiên, để giữ nguyên các chuyên mục
này thì công tác đặt bài, chọn bài, biên tập, thẩm định sẽ trở nên vất vả gấp bội phần. Trong
hoạt động báo chí, xuất bản định kỳ và chuyên mục ổn định là hai điều kiện cần của một tờ
báo, tạp chí chuyên nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, ít tờ tạp chí khoa học nào giữ được tính
ổn định của các chuyên mục, nhưng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã làm được điều đó.
Hai mươi năm, độ tuổi hai mươi - cái tuổi trẻ trung, xuân sắc nhất của một đời người
cũng được thể hiện rất rõ nét trong Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Hy vọng với sức trẻ của
mình, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp sẽ tiếp tục dìu dắt những ý tưởng lập pháp còn non trẻ
cũng như tiếp tục nâng bước những tác giả mới chập chững nghiên cứu. Thắp sáng đam mê
cho các nhà khoa học trẻ cũng đồng nghĩa với việc bắc một nấc thang đầy năng lượng để
chinh phục đỉnh cao khoa học pháp lý. Xin chúc “mối tình đầu” của tôi tuổi tròn 20 với những
cố gắng mới, thành công mới để xứng danh là nơi trao đổi thông tin pháp lý hàng đầu của cả
nước về nhà nước và pháp luật n
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TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TRONG TôI
TS. Đỗ Giang Nam
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nơi nâng đỡ ước mơ luật học
Công bố công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học là niềm mơ ước của nhiều nhà khoa
học trẻ, và việc được công bố công trình của mình trên một tạp chí có uy tín học thuật rộng
lớn trong cộng đồng khoa học và có tầm ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách quốc gia
như Tạp chí Nghiên cứu lập pháp là hạnh phúc khôn tả. Với tôi, niềm hạnh phúc còn lớn hơn
thế, bởi Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (NCLP) chính là nơi đã chắp cánh cho bài báo đầu tiên
trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của mình.
Hoài niệm lại những kỷ niệm ban đầu với Tạp chí NCLP, tôi nhớ mình đã từng có suy
nghĩ rằng Tạp chí NCLP với vị thế lớn trong nền luật học nước nhà có lẽ nằm ngoài tầm với
của các nhà nghiên cứu trẻ như tôi. Nhưng những lần tiếp xúc, trao đổi với các biên tập viên
Tạp chí đã nhanh chóng xua tan cảm giác đó; các anh, các chị đã giao tiếp với tôi thật trọng
thị, và quan trọng nhất là đã bình duyệt bài viết của tôi dựa trên chất lượng khoa học của nó
chứ không đơn thuần là học vị hay địa vị của tác giả. Sự đối đãi đầy tinh tế của Tạp chí đã
thực sự động viên, nâng đỡ, dìu dắt tôi vượt qua thách thức để bước chân vào con đường
nghiên cứu.
Sau này, tôi cũng được biết rằng, không chỉ cá nhân tôi, mà nhiều nhà nghiên cứu trẻ
như tôi cũng nhận được sự ứng xử tôn trọng, “liên tài” như vậy. Phải chăng, sự ứng xử trân
quý và khoa học của Tạp chí đối với các nhà nghiên cứu trên cơ sở chia sẻ chủ đích chung là
làm giàu đẹp hơn nền luật học nước nhà là lực hút khiến Tạp chí NCLP sớm trở thành nơi
quy tụ đông đảo và đa dạng đội ngũ cộng tác viên thuộc nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực khác
nhau. Tôi tin rằng, với triết lý vừa đậm chất nhân văn vừa dựa trên tinh thần vị khoa học như
vậy, Tạp chí NCLP sẽ có sự phát triển bền vững khi luôn quy tụ được nguồn chất xám đầy
trẻ trung, năng động, chất lượng cao của cộng đồng luật học Việt Nam. Bản thân tôi, khi nói
về Tạp chí, tôi luôn muốn bày tỏ tình cảm biết ơn chân thành và sâu sắc với nơi đã khơi
nguồn, nâng đỡ những ước mơ luật học trong tôi.
Sứ mệnh quốc gia và chất lượng quốc tế
Năm 2020, Tạp chí NCLP tròn 20 tuổi - lứa tuổi của sự trưởng thành, và đó là dấu mốc
quan trọng để chúng ta “ôn cố tri tân”- cùng tự hào để nói về thành tựu, dấu ấn lớn lao, nhưng
cũng cùng hình dung về chặng đường tương lai phía trước. Với tư cách là độc giả trung thành,
một cộng tác viên thân thiết của Tạp chí NCLP, tôi cảm nhận được ba đặc trưng, giá trị nổi
bật của Tạp chí NCLP so với các tạp chí khác trong cùng lĩnh vực luật học.
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Thứ nhất, Tạp chí NCLP có sự đan xen, kết hợp hợp lý giữa các nghiên cứu hàn lâm và
các nghiên cứu ứng dụng lập pháp. Trên Tạp chí NCLP, chúng ta có thể tìm thấy các nghiên
cứu hàn lâm thuần tuý, trong đó có không ít các công trình học thuật mang tính khai phá, có
vai trò mở đường trong việc nhận diện, đề xuất các lý thuyết mới về nhà nước và pháp luật,
nhưng đồng thời, cũng có thể tìm thấy các phân tích trực diện về quy trình lập pháp, về các
vấn đề quốc kế dân sinh đang được bàn luận tại nghị trường hay các bài viết bình luận, góp
ý trực tiếp cho các dự thảo nhằm nâng cao chất lượng của các đạo luật.
Thứ hai, với tư cách là diễn đàn nhằm thúc đẩy trước hết hoạt động lập pháp của Quốc
hội, Tạp chí NCLP đặc biệt chú trọng tới cách tiếp cận luật học so sánh và đã đăng tải,
giới thiệu rất nhiều công trình nghiên cứu về kinh nghiệm lập pháp nước ngoài xuyên suốt
tất cả vấn đề của luật công lẫn luật tư, cả luật nội dung lẫn luật hình thức. Nhiều bài viết
trong số đó không chỉ cung cấp thông tin luật học so sánh quý báu làm chất liệu cho hoạt
động lập pháp của Quốc hội, mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy các nghiên cứu hàn
lâm trong nước.
Thứ ba, điểm đặc trưng thứ ba là hướng đi, đóng góp mang tính tiên phong của Tạp chí
NCLP đó là việc Tạp chí đã nhanh chóng ứng dụng thành tựu của kỷ nguyên số thiết lập một
“Tạp chí online” đầy thân thiện và hiệu quả. Chính cuộc chuyển đổi số này đã khiến Tạp chí
NCLP được tiếp cận một cách dễ dàng hơn và đã trở thành người bạn đường thân thiết và rất
gần gũi của nhiều tầng lớp độc giả trong xã hội từ các đại biểu Quốc hội cho đến các thẩm
phán, luật sư, học giả hay kể các các sinh viên luật.
Cuối cùng, nếu có thể chia sẻ hình dung gì về tương lai, thiết nghĩ, Tạp chí cần tiếp
tục phát huy lợi thế sẵn có để hướng tới sứ mệnh là diễn đàn hỗ trợ lập pháp mang tầm
quốc gia cùng với việc định hướng chất lượng tạp chí khoa học theo chuẩn mực quốc tế.
Trong đó, chuẩn mực quốc tế thể hiện trong việc nâng cao chất lượng các bài viết, hoàn
thiện các hướng dẫn về trích dẫn, biên tập và đổi mới, bổ sung quy trình bình duyệt chuyên
môn. Phát huy lợi thế có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo, chất lượng cao, trước hết,
Tạp chí có thể thử nghiệm xây dựng quy trình bình duyệt riêng cho một số chuyên đề đặc
biệt (special issue). Theo đó, Tạp chí có thể mời một số nhà khoa học đầu ngành phụ trách
trực tiếp về chuyên môn cho chuyên đề về một chủ đề quan trọng đang thu hút sự quan
tâm đặc biệt của giới hàn lâm hay của các nhà lập pháp, và họ sẽ tổ chức xây dựng, phản
biện chính các bản thảo bài viết để công bố trên Tạp chí. Nội dung các số chuyên đề này,
vì thế, sẽ gần như “sách chuyên khảo” về chủ đề đó, nó vừa đáp ứng yêu cầu về tính thời
sự và thu hút sự chú ý của độc giả, vừa có giá trị tra cứu dài hạn trong tương lai; đồng
thời quy trình “tiệm cận” bình duyệt độc lập (peer review) này sẽ góp phần đáng kể tăng
tính khách quan, đảm bảo chất lượng các bài viết trong chuyên đề.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công tới
đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên, nhân viên Tạp chí NCLP.
Kính chúc Tạp chí NCLP luôn duy trì và phát huy vị thế hàng đầu của mình trong diễn
đàn luật học Việt Nam n
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Tóm tắt:
Thực tiễn ở Việt Nam những năm vừa qua cho thấy, đa số các vụ việc
tham nhũng lớn là do báo chí phát hiện, đưa tin, sau đó các cơ quan
điều tra mới vào cuộc. Một câu hỏi lớn đặt ra là vai trò của báo chí
được nhìn nhận như thế nào? Các quy định của pháp luật hiện hành về
vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng đã đầy đủ, toàn
diện, phù hợp với thực tiễn chưa và cần phải có những giải pháp nào
để phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng? Trong
phạm vi bài viết này, tác giả phân tích, đánh giá quy định của pháp luật
về vai trò của cơ quan báo chí, nhà báo trong phòng, chống tham
nhũng; tìm hiểu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm
phát huy tốt hơn vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng.
Abstract:
It has been shown in Vietnam for recent years that most of the major
corruption cases are unveiled and reported by the journalism, after
which the investigation agencies take part in the cases. The big question
is how the role of the journalism is perceived? The current legal
regulations on the role of the journalism in anti-corruption are
sufficient, comprehensive, satisfactory with the practical developments,
and should there be any solutions to promote the role of the journalism
in the anti-corruption? In the scope of this article, the author provides
analysis and assessments of the legal regulations on the role of the
journalism agencies and journalists in anti-corruption; research, assess
the current situation, and propose some solutions to better enhance the
role of the journalism in anti-corruption.

1. Quy định của pháp luật về vai trò của
báo chí trong phòng, chống tham nhũng
Điều 75 Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018 (Luật PCTN) quy định trách
nhiệm của cơ quan báo chí và nhà báo trong
phòng, chống tham nhũng như sau:
“1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách
nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin
về hoạt động phòng, chống tham nhũng và
vụ việc tham nhũng.
2. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền
yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có

thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến
hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn
vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm
cung cấp thông tin theo quy định của pháp
luật về báo chí và quy định khác của pháp
luật có liên quan.
3. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách
nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và
chấp hành các quy định khác của pháp luật
về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi
đưa tin về hoạt động phòng, chống tham
nhũng và vụ việc tham nhũng”.
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Ngoài ra, Điều 13 Luật PCTN còn quy
định cụ thể về việc họp báo, phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí; khoản 1
Điều 14 Luật PCTN quy định về trách nhiệm
của cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị cung
cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ
quan, tổ chức, đơn vị đó cho cơ quan báo
chí; khoản 1 Điều 15 Luật PCTN quy định
về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu
cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được
phân công, người được ủy quyền hợp pháp
để thực hiện trách nhiệm giải trình.
Để triển khai thi hành Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số
59/2019/NĐ-CP quy định rõ hơn về việc trao
đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với
các tổ chức khác về công tác phòng, chống
tham nhũng: “1. Thanh tra Chính phủ phối
hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của
Mặt trận, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp,
hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí
thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin,
tài liệu về phòng, chống tham nhũng thông
qua hoạt động của các tổ chức đó. 2. Việc
trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về
phòng, chống tham nhũng theo quy định tại
khoản 1 Điều này phải bảo đảm nhanh
chóng, chính xác, kịp thời”.
Nhìn chung, các quy định của pháp luật
về báo chí trong phòng, chống tham nhũng
ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ, nhưng đa
phần các quy định mới chỉ dừng lại ở tính
nguyên tắc, thiếu cụ thể, rõ ràng. Không
những thế, các quy định này còn thiếu nhiều
những hướng dẫn kỹ thuật để thi hành, thiếu
các quy định về những biện pháp bảo đảm
về tài chính, kỹ thuật cho việc triển khai trên
thực tế.
2. Vai trò của báo chí trong hoạt động
phòng, chống tham nhũng
2.1.Vai trò của Báo chí trong điều tra
vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Báo chí đã có vai trò rất quan trọng
trong việc điều tra các vụ việc có dấu hiệu

tham nhũng. Dùng thuật ngữ “điều tra” ở
đây được hiểu là “điều tra bằng nghiệp vụ
báo chí”. Theo quy định của pháp luật, báo
chí không có thẩm quyền điều tra hoặc thanh
tra. Báo chí cũng không có bộ máy, các thiết
chế vũ trang, vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ
khác để tiến hành các hoạt động điều tra hay
thanh tra1.
Rất nhiều vụ việc có dấu hiệu tham
nhũng đã được báo chí phát hiện, ví dụ: Vụ
“con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng và tiêu cực
lớn ở PMU18; vụ cán bộ lãnh đạo thị xã Đồ
Sơn (Hải Phòng) chia chác hàng chục mảnh
đất trị giá hàng tỷ đồng; vụ siêu lừa đảo
Nguyễn Đức Chi cùng dự án Rusalka, Khánh
Hòa; vụ lừa đảo do Nguyễn Lâm Thái cầm
đầu; vụ tham nhũng của cựu đại biểu Quốc
hội Mạc Kim Tôn; vụ “ăn chặn” tiền cứu trợ
ở Hương Sơn (Hà Tĩnh); vụ đề án tin học hóa
các hoạt động hành chính (Đề án 112); vụ
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; vụ vi
phạm trong giải phóng mặt bằng cầu Thanh
Trì (Hà Nội); vụ chạy hạn ngạch (quota) dệt
may tại Bộ Thương mại; vụ trục lợi bảo hiểm
xảy ra tại Công ty Cổ phần bảo hiểm
Petrolimex (PJICO); vụ Ban quản lý dự án
đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP.
Hồ Chí Minh; dự án xây dựng cầu Bãi Cháy;
vụ Vinashin... Gần đây là các vụ Dương Chí
Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Thị Huyền
Như, Phạm Công Danh…
Báo chí có nhiều hình thức để phát hiện
những vụ việc tham nhũng, chẳng hạn như
qua thư bạn đọc gửi đến cơ quan báo chí,
phóng viên; thông qua việc tiếp nhận các
phản ánh, tố cáo của người dân, báo chí xác
minh để tìm ra các tài liệu, chứng cứ xác thực
để chuyển tới công luận và các cơ quan tư
pháp; hoặc báo chí phát hiện những biểu hiện
tiêu cực, tham nhũng và thực hiện những
biện pháp điều tra đặc thù của nghề nghiệp.
Ví dụ, trong vụ án Trịnh Xuân Thanh,
báo chí đã có vai trò rất quan trọng trong
việc phát hiện, điều tra vụ việc có dấu hiệu
tham nhũng. Thông qua việc đưa ra hàng
loạt các câu hỏi nghi vấn, báo chí đã cho
thấy sự vô lý trong câu trả lời của Trịnh

1 Xem: Nguyễn Quốc Văn, Vũ Công Giao, Phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, Nxb.
Hồng Đức, Hà nội, 2017.
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Xuân Thanh, từ đó tiếp tục tìm ra nhiều sự
thật khác liên quan đến nhân vật này2.
Có thể thấy rằng, báo chí đã có vai trò
rất quan trọng trong việc phát hiện các vụ
tham nhũng. Các cơ quan truyền thông, báo
chí là đồng minh hết sức quan trọng của
người dân trong cuộc chiến chống tham
nhũng. Theo kết quả khảo sát “Tham nhũng
từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và
cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra
Chính Phủ và Ngân hàng Thế giới phối hợp
thực hiện năm 2012 cho thấy, báo chí là một
trong những thiết chế tích cực và hiệu quả
nhất trong phát hiện và điều tra tham nhũng
tại Việt Nam3.
2.2. Vai trò của Báo chí trong tuyên
truyền, vận động Nhân dân tham gia
phòng, chống tham nhũng
Thông tin pháp luật đóng vai trò rất quan
trọng trong việc hình thành, phát triển ý thức
pháp luật và lối sống theo pháp luật. Trên
thực tế, báo chí có nhiều hình thức, cách
thức để tuyên truyền, vận động nhân dân
tham gia phòng, chống tham nhũng4.
Báo chí có thể truyền tải thông tin về
phòng, chống tham nhũng thông qua rất
nhiều kênh khác nhau bao gồm: 1) Các xuất
bản phẩm chính thức về phòng, chống tham
nhũng; 2) Các phương tiện thông tin đại
chúng đưa tin về các vụ việc tham nhũng; 3)
Sách, báo lý luận, thực tiễn về phòng, chống
tham nhũng; 4) Phim ảnh có nội dung về
phòng, chống tham nhũng; 5) Giao tiếp giữa
các cá nhân, các chuyên gia, nhà quản lý về
phòng, chống tham nhũng; 6) Giáo dục, đào
tạo về phòng, chống tham nhũng trên báo
chí; 7) Các bài giảng, nói chuyện chuyên đề
của các luật gia, chuyên gia về phòng, chống
tham nhũng; 8) Đưa tin về xây dựng pháp

luật, áp dụng pháp luật phòng, chống tham
nhũng v.v…
Thông qua các hình thức như: tọa đàm
về pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu về phòng,
chống tham nhũng, đưa tin về các vụ việc
tham nhũng, báo chí cũng góp phần phản
ánh thực tiễn thi hành pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, định hướng dư luận xã
hội, ủng hộ, biểu dương người tốt, việc tốt
trong phòng, chống tham nhũng, lên án, phê
phán những biểu hiện tiêu cực, những hành
vi tham nhũng, tạo niềm tin vào công lý, vào
pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.
Báo chí còn đóng vai trò quan trọng
trong việc tạo ra các diễn đàn để người dân
thực hiện quyền tự do ngôn luận, phản ánh
những kiến nghị; đề xuất về chính sách, về
những quy định pháp luật chưa thực sự phù
hợp với thực tiễn cuộc sống.
Theo một phóng sự của Báo Đại đoàn
kết, gần 90% tội phạm mà ngành công an
phá án thành công, tin tố giác có giá trị mà
người tố giác là người dân5. Việc vận động
Nhân dân tham gia phòng, chống tham
nhũng nhằm hai mục tiêu xây và chống: xây
là vận động nhân dân tham gia phòng ngừa
tham nhũng; chống tham nhũng là vận động
Nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên với
hình thức theo dõi, phản ánh, tố cáo, tố giác,
báo tin nhanh về hành vi tham nhũng.
2.3. Vai trò của báo chí trong giám sát
việc thực thi pháp luật về phòng, chống
tham nhũng
Cơ quan báo chí có trách nhiệm tham
gia vào việc phòng, chống tham nhũng; hợp
tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền trong phòng, chống tham nhũng; khi
đưa tin cần bảo đảm tính chính xác, trung
thực, khách quan và phải chịu trách nhiệm
về nội dung của thông tin đã đưa.

2 Vai trò của báo chí trong chống tham nhũng nhìn từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Báo Nội Chính, Nguồn:
http://noichinh.vn/ho-so-tu-lieu/201702/vai-tro-cua-bao-chi-trong-chong-tham-nhung-nhin-tu-vu-trinhxuan-thanh-301841/.
3 Tham nhũng từ góc nhìn người dân, doanh nghiệp, công chức, Báo Tuổi trẻ, Nguồn: https://tuoitre.vn/thamnhung-tu-goc-nhin-nguoi-dan-doanh-nghiep-cong-chuc-521315.htm truy cập ngày 15/7/2020.
4 Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Báo Nội Chính, Nguồn:
http://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/201908/bao-chi-voi-cong-tac-dau-tranh-phongchong-tham-nhung-lang-phi-306313/, truy cập ngày 15/7/2020.
5 Cần có cuộc vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, Báo Đại Đoàn Kết, Nguồn:
http://daidoanket.vn/can-co-cuoc-van-dong-nhan-dan-tham-gia-phong-chong-tham-nhung-469414.html,
truy cập ngày 15/7/2020.
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Báo chí có vai trò quan trọng trong việc
tạo áp lực để các cơ quan chức năng phải
tăng cường trách nhiệm trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ thanh tra, truy tố, xét xử hành
vi tham nhũng. Ngoài ra, báo chí cũng phản
ánh đa chiều, khách quan, công bằng về các
vụ việc liên quan đến tham nhũng6.
Thực tế, Nhà nước đã thể hiện sự vinh
danh với báo chí trong phòng, chống tham
nhũng qua các giải báo chí. Giải báo chí toàn
quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí” được dư luận
đánh giá cao và có những tác động tích cực
với xã hội và những người làm báo. Điều
này khẳng định quyết tâm không “chùn
bước” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng,
tiêu cực7.
3. Một số giải pháp tăng cường phát huy
vai trò của báo chí trong phòng, chống
tham nhũng
Thứ nhất, chú trọng đào tạo và đào tạo
lại các phóng viên báo chí đưa tin tham
nhũng, chú trọng lương tâm của người cầm
bút với đồng bào, Tổ quốc
Yếu tố quyết định đến hiệu quả của
truyền thông trong việc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng nằm ở chính việc xây
dựng một đội ngũ làm truyền thông có tâm,
có tầm và có tài8. Nhiều phóng viên đưa tin
chưa khách quan, chưa chính xác, làm sai
lệch bản chất vụ việc, đưa ra những bình
luận vượt quá thẩm quyền của báo chí. Có
trường hợp như vậy vì phóng viên báo chí
còn hạn chế về năng lực, có động cơ cá nhân
hoặc cạnh tranh, câu khách giữa các cơ quan
truyền thông.
Những người cầm bút cần phải có lương
6

tri với đồng bào, với Tổ quốc Việt Nam, cần
tự hỏi mình viết cho ai, viết vì ai và viết để
làm gì9. Nhà báo có trung thực, ngay thẳng,
trong sạch thì mới nhận được sự tin tưởng
của người dân. Báo chí khi cung cấp thông
tin cần phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng sự
thật, phản ánh đúng bản chất vấn đề. Chẳng
hạn khen ngợi, biểu dương cần đúng mực,
không nên tô hồng, hoặc lên án, phê phán
cũng không được phép bôi nhọ.
Phóng viên khi đưa tin, bài về tham
nhũng cần tránh cả hai khuynh hướng: thứ
nhất, đưa tin thiếu chọn lọc, thiếu cân nhắc,
thiếu kiểm chứng làm đơn giản hoá hoặc
phức tạp hoá vấn đề; thứ hai, đưa tin cắt xén,
bưng bít làm hiểu sai vấn đề, gây mất lòng
tin trong nhân dân.
Thứ hai, hoàn thiện cơ chế bảo vệ phóng
viên, cơ quan báo chí, đưa tin về tham nhũng
Lý do khiến nhiều phóng viên, cơ quan
báo chí ngại đưa tin về tham nhũng vì tâm
lý sợ gánh chịu hậu quả, sợ chẳng thay đổi
được gì vì người bị tố cáo có chức vụ, quyền
hạn và có vị thế cao trong xã hội. Khả năng
bị đánh đập, bị hăm doạ, bị gây nguy hiểm
đến tính mạng và người thân trong gia đình
là hoàn toàn có thể xảy ra.
Thực tiễn cho thấy, nhiều quy định của
pháp luật vẫn chỉ nằm trên giấy và chưa có
cơ chế cụ thể thực hiện. Trong quá trình giải
quyết tố cáo, nội dung tố cáo được tiếp nhận,
xử lý bởi nhiều cơ quan, đơn vị với sự tham
gia của nhiều cán bộ, công chức với nhiều
thủ tục rất rắc rối. Hơn nữa, pháp luật chưa
quy định thống nhất thế nào là “có có căn cứ
cho rằng việc tố cáo có thể gây nguy hại đến
tính mạng, sức khoẻ, xâm hại đến tài sản, uy
tín, danh dự, nhân phẩm…”10.

Xem: Nguyễn Quốc Văn, Vũ Công Giao, Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng, Nhà
xuất bản Hồng Đức, Hà nội, 2017.
7 Mặt trận Tổ quốc đồng hành cùng báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
Tạp chí Mặt Trận, Nguồn: http://tapchimattran.vn/nghien-cuu/mttq-viet-nam-dong-hanh-cung-bao-chitrong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-35864.html, truy cập ngày 15/7/2020.
8 Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Những vấn đề pháp lý đặt ra trong phòng,
chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Lao động, Hà nội, 2020, tr. 568.
9 Nhiều tác giả, Lương tâm người cầm bút, Nxb. Công an nhân dân, Hà nội, 2018, tr. 11.
10 Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên), Hoàn thiện pháp
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Trên thực tế, nhiều cơ quan báo chí cũng
e ngại, cố tình tránh tiết lộ thông tin tham
nhũng do sợ trả thù, trù dập hoặc ảnh hưởng
đến uy tín lãnh đạo và cơ quan. Điều đó dẫn
đến việc chống tham nhũng chưa thực sự
tích cực, quyết liệt.
Vì vậy, cần xác định rõ trong các quy
định của pháp luật, phóng viên báo chí
chống tham nhũng thì được bảo vệ như thế
nào; nguyên tắc, cơ chế phối hợp và hợp tác
giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá
nhân ngoài nhà nước trong phòng, chống
tham nhũng; xây dựng cơ chế đối thoại và
tham vấn thường xuyên giữa Nhà nước và
người dân, các tổ chức xã hội.
Thứ ba, tiếp tục phát huy những mặt tích
cực của báo chí, trong việc đưa tin, bài về
tham nhũng
Báo chí có thuộc tính chung là phổ cập,
thường ngày, kịp thời. Đây là những thuộc
tính mà không phải thiết chế xã hội nào cũng
có được. Những đặc tính này cho phép báo
chí, có thể ảnh hưởng mạnh đến nhận thức
của mọi chủ thể trong xã hội về phòng,
chống tham nhũng. Việc thực hiện tốt chức
năng của báo chí có ý nghĩa quan trọng đến
việc hình thành, phát triển ý thức pháp luật
về phòng, chống tham nhũng. Thông tin
pháp luật có thể tăng cường hoặc làm suy
yếu ý thức pháp luật, hành vi hay lối sống
đang tồn tại; cũng có thể làm thay đổi ý thức
pháp luật, hành vi hay lối lống theo pháp luật
đã cũ; có thể hình thành ý thức pháp luật,
hành vi và lối sống theo pháp luật mới. Mỗi
người sẽ thu nhận thông tin pháp luật từ báo
chí, qua bộ lọc của riêng họ. Vì vậy, cần phải
cân nhắc các đặc điểm tâm lý – xã hội và
những nhân tố khác trong việc truyền tải
thông tin về phòng, chống tham nhũng,
chẳng hạn như trình độ học vấn, nghề
nghiệp, lợi ích, nhu cầu, đặc điểm tâm lý, địa
vị xã hội v.v…
Để phát huy tốt vai trò của báo chí cũng
rất cần phải xây dựng nội dung, chương trình
đưa tin phù hợp với đối tượng, xây dựng

được kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong hoạt
động báo chí, và hoạt động xây dựng pháp
luật, thực thi pháp luật về phòng, chống
tham nhũng, đồng thời cũng cần mở rộng
dân chủ, tăng cường tính công khai, minh
bạch trong hoạt động xây dựng pháp luật, áp
dụng pháp luật, đảm bảo phát triển bền
vững. Bên cạnh đó cũng cần có cơ chế khen
thưởng, khích lệ, động viên kịp thời dành
cho những nhà báo có tinh thần dấn thân,
đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác
đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Thứ tư, trao quyền và tăng cường sự
tham gia của người dân một cách thực chất
trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
Việc trao quyền (empowerment) và sự
tham gia của người dân (participation) phải
là cơ chế song hành, ở đó cả quyền cá nhân
và quyền tập thể được bảo đảm và thực thi11.
Người dân cần được tham gia sâu hơn
vào hoạt động quản lý nhà nước. Mỗi cá
nhân, công dân không giản đơn là chủ thể
chịu tác động thụ động từ chính sách, pháp
luật, mà cần là chủ thể tích cực, chủ động,
có bản lĩnh, có văn hóa trong việc thực thi
pháp luật, trong đấu tranh chống tham
nhũng. Sự tham gia của người dân có ý
nghĩa rất quan trọng vừa đảm bảo dân chủ,
vừa tạo lập sự ủng hộ, tin tưởng của người
dân, vừa thông qua đó có thể giáo dục cho
công chúng, vừa tận dụng được trí tuệ, chất
xám, ý kiến của người dân. Không những
thế, sự tham gia của người dân còn là điều
kiện, là môi trường tốt cho văn hóa công
khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Trong số các biện pháp phòng ngừa
tham nhũng thì việc gia tăng dân chủ, tạo lập
cơ sở pháp lý vững chắc và cơ chế bảo vệ
người tố cáo tham nhũng có ý nghĩa hết sức
quan trọng, bên cạnh những vấn đề như tăng
cường kiểm tra, giám sát, xác lập bộ tiêu chí
từng lĩnh vực nghề nghiệp, kiểm toán độc
lập, liêm chính, tách công quyền ra khỏi một
số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng12.

luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà nội,
2017, tr.171.
11 Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Quản trị tốt lý luận và thực
tiễn (Sách tham khảo), Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà nội, 2017, tr. 298.
12 Peter Larmour & Nick Wolanin, Corruption and Anti-Corruption, Australian National University Press,
2013, p. 13.
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Kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế
giới cho thấy, việc chống tham nhũng có
thành công hay không phụ thuộc rất nhiều
vào chính sách của Nhà nước, đặc biệt là
việc tăng cường công khai, minh bạch, giải
trình. Nhiều quốc gia có cơ chế hợp tác giữa
chính quyền và các tổ chức xã hội trong việc
chung tay phòng, chống tham nhũng thông
qua một cơ chế đối thoại, hợp tác rất cụ thể,
rõ ràng13.
Hiện nay, ở Việt Nam, cơ sở pháp lý bảo
vệ người tố cáo tham nhũng còn bất cập,
việc tổ chức bảo vệ người tố cáo cũng chưa
hiệu quả. Để khắc phục những bất cập, hạn
chế này cần thiết lập cơ quan có thẩm quyền
bảo vệ người tố cáo tham nhũng; hoàn thiện
cơ chế tiếp nhận, thụ lý và xử lý tố cáo tham

nhũng; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng trình
tự, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết yêu
cầu bảo vệ người tố cáo; quy định rõ các
biện pháp bảo vệ người tố cáo; bảo đảm về
vật chất, kỹ thuật và pháp lý cho công tác
bảo vệ người tố cáo; giám sát việc giải quyết
tố cáo tham nhũng và bảo vệ người tố cáo
tham nhũng và nâng cao trách nhiệm, đạo
đức công vụ.
Trong điều kiện như vậy, để phát huy vai
trò, Báo chí cần phải được trao quyền, được
đặt ở vị trí khách quan, độc lập để phản biện,
đấu tranh chống tham nhũng14. Những vụ
tham nhũng lớn thường diễn ra ở khu vực
công, do đó báo chí chỉ có thể độc lập phơi
bày những vụ việc tham nhũng ra ánh sáng
khi báo chí được nhìn nhận là một thiết chế
xã hội, với sự đồng hành của người dân n
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Tóm tắt:
Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra
đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham
mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có
chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện với mục đích
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường
hiệu lực, hiệu quả của hoạt động. Qua 3 năm thực hiện, việc thí điểm
hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng đã và
đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần phải nghiên
cứu, tổng kết để đề ra giải pháp cho vấn đề này ở cả khía cạnh lý luận
và thực tiễn.
Abstract:
The pilot consolidation of the state inspection agencies with the party
inspection agency is part of the Party’s general policy of merging the
consultancy and assistance agencies of the party committee with
specialized agencies under the People’s Committee with similar
functions and mandates at the provincial level and district one with
the aim of renewing, streamlining the organizational structure,
unifying the leadership and direction of the party committee,
management and administration of the government, enhancing the
effectiveness and efficiency of their performance. Over the past 3
years of enforcement, the pilot consolidation of state inspection
agency with the party inspection one has faced with difficulties and
obstacles, requiring reviews to find out the solutions for this issue in
both theoretical and practical aspects.

1. Chủ trương hợp nhất cơ quan thanh
tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng
Cách đây gần 10 năm, vấn đề hợp nhất
cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm
tra đảng đã được đặt ra. Trong Đề án 01ĐA/UBKTTW ngày 8/7/2009 của Ủy ban
Kiểm tra (UBKT) Trung ương về Chiến lược
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến
năm 2020 đã đưa ra vấn đề: “…hợp nhất cơ

quan UBKT với cơ quan Thanh tra và Văn
phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham
nhũng”1. Mục đích của việc hợp nhất này là
hướng đến việc tinh giảm biên chế, tổ chức
bộ máy tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính
quyền; đặc biệt là khắc phục những chức
năng, nhiệm vụ bị chồng chéo giữa hai cơ
quan này. Tiếp đó, Kết luận Số 64-KL/TW

1 Dẫn theo: http://ubkttw.vn/nghien-cuu-trao-doi/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/ban-ve-hopnhat-uy-ban-kiem-tra-va-thanh-tra-o-cap-tinh-va-cap-huyen?inheritRedirect=false.
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Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XI về
“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn
thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến
cơ sở” tiếp tục đưa vấn đề hoàn thiện, tổ
chức lại bộ máy nhà nước với yêu cầu “xây
dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có
tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có
số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo
đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp
vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu
thực hiện nhiệm vụ chính trị”2.
Năm 2017, Nghị quyết số 18-NQ/TW,
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp
hành Trung ương Khóa XII về “Một số vấn
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả” đã đặt ra mục tiêu
tổng quát là “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo
của Đảng”. Ngày 07/8/2018, Bộ Chính trị đã
có Kết luận số 34-KL/TW về thực hiện một
số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18NQ/TW, trong đó đã chỉ ra những định
hướng cơ bản trong việc hợp nhất cơ quan
thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra đảng.
Tinh thần của các nghị quyết, kết luận
nêu trên cho thấy, việc thực hiện hợp nhất cơ
quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra
đảng là thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh
gọn bộ máy, tránh trùng lặp, chồng chéo
trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hệ
thống chính trị. Việc thực hiện hợp nhất hai
cơ quan này cũng nằm trong chủ trương
chung thí điểm hợp nhất một số cơ quan
tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan
chuyên môn (hoặc tham mưu) thuộc Ủy ban

nhân dân (UBND). Việc hợp nhất được thực
hiện “thí điểm” tại những nơi “có đủ điều
kiện” và chỉ thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện.
2. Thực tiễn triển khai thí điểm hợp nhất
cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan
kiểm tra đảng
Thực hiện chủ trương của Đảng, một số
địa phương đã tiến hành thí điểm hợp nhất
cơ quan thanh tra và cơ quan kiểm tra đảng3
ở những cấp độ khác nhau; có nơi tiến hành
hợp nhất ở cấp tỉnh như Hà Giang, nhưng về
cơ bản các địa phương mới chỉ tiến hành hợp
nhất ở cấp huyện. Quá trình hợp nhất và việc
triển khai hoạt động sau hợp nhất đang đặt
ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết. Xin được
khái quát trên một số phương diện như sau:
Thứ nhất, chủ trương hợp nhất đều
được cán bộ công chức (CBCC) biết đến
nhưng chưa thực sự hiểu rõ
Thực tế cho thấy4, chủ trương hợp nhất
được đại đa số CBCC biết đến hoặc nghe nói
đến, nhưng chưa thực sự được hiểu rõ, hiểu
thống nhất trong đội ngũ CBCC thanh tra,
kiểm tra. Đa số CBCC đều đồng nhất khái
niệm giữa “hợp nhất” với “sáp nhập” và
“nhất thể hóa” chức danh người đứng đầu
hai cơ quan và đều mang nghĩa là “gộp cơ
học” hai cơ quan thuộc hai hệ thống khác
nhau vào thành một.
Việc thí điểm hợp nhất được thực hiện
dựa trên kế hoạch của Tỉnh ủy và Đề án của
Thường vụ tỉnh ủy, nội dung của kế hoạch
và đề án sẽ trên cơ sở Nghị quyết số 18, Kết
luận số 34 và tình hình thực tế của từng địa
phương. Việc hợp nhất ở một số địa phương
không giống nhau và không thống nhất
trong cách thức thực hiện. Một số nơi tiến
hành hợp nhất ngay (Hà Giang, Trà Vinh,
Yên Bái), một số nơi tiến hành theo lộ trình
chậm hơn, ban đầu là nhất thể hóa chức

2 Dẫn theo: http://ubkttw.vn/nghien-cuu-trao-doi/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/ban-ve-hopnhat-uy-ban-kiem-tra-va-thanh-tra-o-cap-tinh-va-cap-huyen?inheritRedirect=false.
3 Đó là các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Trà Vinh.
4 Kết quả nghiên cứu khảo sát “Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng” do
Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ thực hiện năm 2019.
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danh người đứng đầu, sau một thời gian mới
tiến hành hợp nhất (Quảng Ninh). Việc thí
điểm được các địa phương tiến hành thận
trọng, những nội dung được hướng dẫn
trong các văn bản của Đảng sẽ thực hiện
đúng theo hướng dẫn, những nội dung chưa
được hướng dẫn, địa phương sẽ tùy tình
hình thực tế và có sự tham khảo ở địa
phương đã thực hiện trước đó. Tuy nhiên, vì
là “tùy tình hình thực tế” nên lộ trình, cách
thức tiến hành là không giống nhau do nhận
thức không thống nhất.
Thứ hai, vấn đề hợp nhất chỉ dừng lại
ở chủ trương chung mà chưa được hướng
dẫn và thể chế hóa thành các quy phạm
pháp luật
Vấn đề hợp nhất cơ quan thanh tra nhà
nước với cơ quan UBKT đảng được đề cập
chung trong chủ trương thí điểm hợp nhất
một số cơ quan khác trong Nghị quyết số 18
và do vậy, chưa có hướng dẫn cụ thể, riêng
biệt cho hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước
và cơ quan UBKT đảng.
Nội dung hướng dẫn thí điểm hợp nhất
cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan
UBKT đảng trong Nghị quyết số 18 và Kết
luận số 34 chỉ giới hạn ở một số vấn đề khá
chung chung, mang tính định hướng, nguyên
tắc chỉ đạo chung về tổ chức bộ máy, những
vấn đề cụ thể, chi tiết liên quan đến chỉ đạo,
điều hành, tác nghiệp hay thực thi chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thanh tra,
kiểm tra chưa được đề cập đến.
Thực tế cho thấy, việc thí điểm hợp nhất
được thực hiện hoàn toàn trên cơ sở Nghị
quyết số 18 và sau này là Kết luận số 34 và
chỉ đạo của tỉnh ủy căn cứ vào thực tế của
địa phương. Việc thiếu vắng căn cứ pháp lý
và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan Trung ương
đã dẫn đến những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện và cũng phần nào
làm giảm hiệu quả của việc thí điểm hợp
nhất trên thực tế.

Thứ ba, thực tiễn thí điểm đã đạt được
kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều
khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ
Qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết
số 18 và hơn một năm thực hiện Kết luận số
34, đến thời điểm cuối năm 2019 đã có 8 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện
thí điểm hợp nhất. Trong đó, Hà Giang thực
hiện hợp nhất ở cấp tỉnh trước, sau đó là cấp
huyện; còn các địa phương khác mới hợp
nhất cấp huyện và chưa hợp nhất cấp tỉnh.
Theo đánh của một số địa phương, việc thí
điểm hợp nhất đã đạt kết quả tiêu biểu đó là:
(i) Thu gọn bộ máy, giảm số lượng lãnh
đạo. Giảm chức lãnh đạo (01 cấp trưởng và
02 cấp phó). Từ việc thu gọn bộ máy, giảm
số phòng, lãnh đạo phòng đến giảm đầu mối
liên hệ công việc.
(ii) Mô hình cơ quan hợp nhất đã tạo
được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo,
tạo được sự thống nhất giữa hoạt động thanh
tra của chính quyền và kiểm tra, giám sát của
Đảng, rút ngắn quy trình, khắc phục trùng
lặp, bỏ được các khâu trung gian trong hoạt
động thanh tra, kiểm tra; kế thừa được kết
quả và tạo sự đồng bộ trong xử lý kết quả
thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân5.
Bên cạnh một số kết quả đạt được, việc
thực hiện thí điểm hợp nhất cũng gặp những
khó khăn, vướng mắc sau đây:
- Về địa vị pháp lý của cơ quan sau hợp
nhất trong hệ thống chính trị
Cơ quan sau hợp nhất thuộc một ban của
Đảng (UBKT). Nghĩa là, sau hợp nhất,
không còn một thực thể là “cơ quan thanh
tra” trong bộ máy nhà nước, chức năng quản
lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng vẫn được đội ngũ cán bộ
thanh tra viên trước đây (nay thuộc cơ quan
UBKT-thanh tra thực hiện nhưng trên danh
nghĩa là cơ quan của Đảng. Bên Đảng, cơ

5 Nguồn: Xem Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát “Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ
quan kiểm tra Đảng” do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ thực hiện năm 2019.
NGHIÊN CỨU
Số 23 (423) - T12/2020

LẬP PHÁP

39

BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
quan UBKT vẫn tồn tại nhưng giờ có phạm
vi, quy mô tổ chức bộ máy lớn hơn, chức
năng nhiệm vụ, quyền hạn sẽ rộng hơn do
gộp thêm cả phần của cơ quan thanh tra
trước đây).
Ở những địa phương tiến hành thí điểm
đồng loạt cấp huyện (như Yên Bái), hay cấp
tỉnh (như ở Hà Giang) thì cơ quan thanh tra
cấp huyện sẽ không còn, nhưng chức năng
của cơ quan thanh tra vẫn được thực hiện.
Hệ quả là, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp
vụ, hay đánh giá hiệu quả hoạt động trong
hệ thống cơ quan thanh tra bị ảnh hưởng khá
nặng nề. Bởi lẽ, với cấp tỉnh như ở Hà
Giang, mối liên hệ giữa Thanh tra Chính phủ
và hoạt động thanh tra ở Hà Giang gặp khó
khăn do địa phương này không còn cơ quan
thanh tra cấp tỉnh. Việc đánh giá hiệu quả
công tác hay bình xét thi đua cuối năm sẽ
không thể thực hiện ở cấp tỉnh Hà Giang
trong khi hệ thống tổ chức bên Đảng chưa
có đủ căn cứ pháp lý, chính trị để đánh giá
hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh tra do
chỉ có chức năng, nhiệm vụ với công tác
kiểm tra bên Đảng. Vướng mắc này cũng
xảy ra với Yên Bái khi cơ quan thanh tra cấp
tỉnh rất khó để giữ mối liên hệ trong hệ
thống với hoạt động thanh tra cấp huyện.
Bên cạnh thực tế sau khi hợp nhất, việc
một ban của Đảng thực hiện chức năng quản
lý nhà nước (vốn thuộc chức năng của hành
pháp) trong khi bộ máy nhà nước sẽ bị thu
hẹp lại (do khuyết một chức năng) thì một
câu hỏi lớn cho vấn đề này là tới đây, khi
thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng
năm năm 2018 và Nghị định số
59/2019/NĐ-CP về nội dung kiểm soát thu
nhập tài sản, thì chức năng kiểm soát tài sản
thu nhập được quy định cho cơ quan thanh
tra sẽ do chủ thể nào thực hiện ở những địa
phương đã hợp nhất? Nếu do bộ phận thực
hiện chức năng thanh tra trong cơ quan
UBKT-Thanh tra (UBKT-TT) thực hiện thì
vẫn do Đảng thực hiện. Thực tế này đặt ra
câu hỏi lớn về kiểm soát quyền lực nhà nước
và tính hệ thống trong tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị khi cùng với việc hợp nhất
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các cơ quan khác nữa theo tinh thần Nghị
quyết số 18 thì tổ chức bộ máy trong hệ
thống Đảng sẽ mở rộng ra rất nhiều, trong
khi hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước sẽ thu
hẹp lại.
- Mối liên hệ chỉ đạo, điều hành hoạt
động thanh tra
Mô hình hợp nhất được thí điểm thực
hiện ở một số địa phương. Nghĩa là, việc hợp
nhất giữa hai cơ quan mới chỉ xuất phát từ
“cơ sở lý luận” mà thiếu cơ sở thực tiễn. Hiện
nay, chưa có tổng kết, đánh giá hiệu quả về
mô hình này. Đây là mô hình mới chưa tồn
tại trong lịch sử, bản thân các địa phương
thực hiện là “thí điểm” nên quá trình triển
khai trên thực tế là vừa làm, vừa rút kinh
nghiệm; nhận thức chưa thống nhất nên mỗi
nơi làm theo một cách khác nhau. Mô hình
này lại chưa được thực hiện đồng bộ từ Trung
ương đến địa phương (ở cấp Trung ương,
Thanh tra Chính phủ và Ủy Ban KTTW chưa
từng có cuộc họp chung để thảo luận về vấn
đề này) nên dẫn đến việc cơ quan sau hợp
nhất chịu sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn
về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều
hệ thống; quá trình hoạt động phải báo cáo
nhiều cơ quan khác nhau gây khó khăn,
vướng mắc cho quá trình thực hiện.
Sau khi hợp nhất, người đứng đầu cơ
quan hợp nhất là Trưởng cơ quan UBKT,
thanh tra. Cơ quan UBKT, thanh tra chịu sự
chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Huyện ủy với
tư cách là cơ quan tham mưu cho cấp ủy.
Vấn đề đặt ra là quá trình thực hiện chức
năng thanh tra của cơ quan sau hợp nhất sẽ
chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân (UBND) hay Bí thư? Ai là người có
thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch
thanh tra, quyết định thành lập đoàn thanh
tra, ban hành kết luận thanh tra, quyết định
thu hồi sau thanh tra? Quá trình xây dựng,
báo cáo, trình văn bản phải gửi cho cả Chủ
tịch UBND và Bí thư, vậy nếu giữa hai chủ
thể đó có sự bất đồng ý kiến chỉ đạo thì ý
kiến của chủ thể nào sẽ đóng vai trò quyết
định khi Bí thư Tỉnh ủy (huyện ủy) là người
chỉ đạo trực tiếp cơ quan UBKT, thanh tra
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theo quy định của Đảng nhưng Chủ tịch
UBND cấp tỉnh (huyện) là chủ thể có thẩm
quyền chỉ đạo hoạt động thanh tra theo quy
định của Luật?
Một vấn đề nữa đặt ra là, theo quy định
của pháp luật về tố tụng hành chính, khi
quyết định hoặc kết luận thanh tra bị khiếu
kiện đến Tòa án, người đại diện theo pháp
luật của cơ quan ban hành quyết định đó
phải tham dự phiên Tòa, lúc này người đại
diện cơ quan UBKT, thanh tra là đồng chí
Chủ nhiệm UBKT, Chủ nhiệm cơ quan
UBKT - TT. Vậy chủ thể này có phải tham
dự phiên Tòa khiếu kiện hành chính hay
không?
- Về tổ chức nội bộ
Các cơ quan sau hợp nhất, người đứng
đầu/thủ trưởng cơ quan sẽ là Chủ nhiệm cơ
quan UBKT, Chánh thanh tra sẽ là phó thủ
trưởng. Tuy nhiên, trong quá trình phân công
chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra thì
Chánh thanh tra/phó thủ trưởng cơ quan sẽ
thực hiện nhiệm vụ này. Vấn đề đặt ra là, vị
trí phó thủ trưởng cơ quan – Chánh thanh tra
có thẩm quyền và chuyên môn trong chỉ đạo
điều hành hoạt động thanh tra nhưng sẽ
không có thẩm quyền quyết định kết quả hoạt
động thanh tra, những kiến nghị của Đoàn
thanh tra mà thẩm quyền này thuộc về thủ
trưởng cơ quan – Chủ nhiệm cơ quan UBKT.
Đây là vấn đề khó khăn, vướng mắc trong
thực tiễn, đặc biệt trong trường hợp ý kiến
của phó thủ trưởng cơ quan - Chánh thanh tra
không thống nhất với ý kiến của thủ trưởng
cơ quan - Chủ nhiệm cơ quan UBKT.
Thực tiễn các địa phương cho thấy, sau
hợp nhất, vấn đề tinh giản biên chế được đặt
ra ở hầu hết các cơ quan. Sau hợp nhất, số
lượng CBCC của cơ quan UBKT – TT sẽ
tăng lên nhưng chỉ tiêu biên chế không tăng,
các cơ quan phải tinh giản. Thực tế là các cơ
quan chủ yếu tinh giản công chức thuộc biên
chế của cơ quan thanh tra trước hợp nhất. Ở
cấp huyện, công chức thanh tra được điều
động, luân chuyển hoặc bổ nhiệm vào một
vị trí khác hoặc điều động xuống xã đảm
nhận các vị trí khác nhau. Rất nhiều huyện

(ở Yên Bái, Hà Giang, Trà Vinh), sau hợp
nhất chỉ còn duy nhất chánh thanh tra còn
công tác ở cơ quan KT-TT sau hợp nhất.
Vấn đề đặt ra là chức năng thanh tra vẫn
phải thực hiện bởi cơ quan KT-TT sau hợp
nhất nhưng công chức thanh tra thì không
còn và sẽ giao công chức của cơ quan UBKT
trước đây thực hiện. Vì vậy, việc đảm bảo
chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra
(đặc biệt là thanh tra cấp huyện) là vấn đề
còn nhiều trăn trở.
- Về chế độ, chính sách cho CBCC và
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
Sau hợp nhất, chế độ, chính sách cho
CBCC đều được các cấp lãnh đạo quan tâm
xử lý, vấn đề là việc áp dụng phải theo quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nên
rất khó để đảm bảo sự công bằng cho tất cả
CBCC. Vấn đề là việc chuyển biên chế từ
khối chính quyền sang khối Đảng; xếp
ngạch, nâng ngạch công chức cho cán bộ
kiểm tra, thanh tra theo hướng một công
chức sẽ cùng lúc giữ hai ngạch kiểm tra viên
và thanh tra viên chưa có tiền lệ và chưa
được hướng dẫn cụ thể nên thực tế địa
phương rất khó triển khai thực hiện.
- Công tác chỉ đạo, điều hành
Vướng mắc trong chỉ đạo điều hành thể
hiện ở việc lựa chọn thể thức văn bản và sử
dụng con dấu.
Trước hợp nhất, cơ quan UBKT là cơ
quan tham mưu cho cấp ủy, UBKT nên văn
bản là văn bản tham mưu. Một số nơi, cơ
quan UBKT chưa có con dấu riêng mà dùng
chung với dấu của UBKT.
Cơ quan thanh tra là cơ quan chuyên
môn thuộc UBND có chức năng tham mưu,
giúp UBND thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng trong phạm vi
quản lý nhà nước của UBND; có tư cách
pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Vậy nên, vấn đề đặt ra là, sau hợp nhất,
với những văn bản mà nội dung là báo cáo
về hoạt động thanh tra thì:
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+ Về chủ thể có thẩm quyền ký: Nếu do
thủ trưởng cơ quan (Chủ nhiệm UBKT) ký
thì sẽ báo cáo Chủ tịch UBND như vậy có
hợp lý không? Khi Chủ nhiệm UBKT không
là cấp dưới thuộc quyền quản lý của Chủ tịch
UBKT về mặt tổ chức chính quyền, về mặt
Đảng, hai chủ thể này đều là thành viên
trong Ban Thường vụ tỉnh ủy/huyện ủy.
+ Về thể thức văn bản: Báo cáo về việc
thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra của
cơ quan sẽ theo thể thức văn bản do Luật
Thanh tra quy định và sử dụng con dấu thanh
tra. Báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ
kiểm tra sẽ theo quy định của Đảng và sử
dụng con dấu của UBKT. Báo cáo về hoạt
động chung của cơ quan UBKT-TT sẽ theo
thể thức văn bản nào? Và sử dụng con dấu
chung của cơ quan? Vậy trong nội bộ một cơ
quan mà việc quản lý, điều hành có quá
nhiều thể thức văn bản và sử dụng nhiều con
dấu như vậy có vấn đề vì thủ tục hành chính
rườm rà, thời gian xử lý công việc sẽ kéo dài.
Bên cạnh đó, thực tế là không phải lúc
nào cũng có thể tách bạch nội dung văn bản
một cách rạch ròi, riêng rẽ, vậy nên mỗi khi
cần phải ban hành, các bộ phận chức năng
sẽ phải xác định sử dụng thể thức văn bản
nào, con dấu gì… nên việc thực hiện nhiệm
vụ hàng ngày của cơ quan sẽ ảnh hưởng
không nhỏ.
3. Một số khuyến nghị
Mục tiêu lớn nhất của việc hợp nhất là
nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế thí điểm cho
thấy, sau hợp nhất số lượng chức danh lãnh
đạo có giảm, đầu mối các phòng trong tổ
chức nội bộ có giảm do ghép cơ học các
phòng vào với nhau, số biên chế có tinh giản
được nhưng chủ yếu là theo diện đến tuổi
nghỉ hưu hoặc điều động đi nơi khác. Do
vậy, từ góc độ kinh tế thì có tiết kiệm được
ngân sách nhà nước nhưng không đáng kể.
Nhìn tổng thể thì việc hợp nhất thời gian qua
mang lại kết quả nổi bật nhất là giúp giảm
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đầu mối thực hiện nhiệm vụ, nhưng đó là
giảm cơ học do việc gộp cơ học đầu mối các
cơ quan trước hợp nhất chứ chức năng,
nhiệm vụ không giảm. Do đó, hiệu lực, hiệu
quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa
thực sự có sự khác biệt so với trước khi hợp
nhất.
Có thể nói rằng, việc hợp nhất cơ quan
thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra
đảng là nhiệm vụ khá phức tạp, động chạm
nhiều mặt từ tư tưởng đến thể chế, chính
sách, đòi hỏi cần nhiều thời gian, công sức
nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì vậy, chúng tôi
khuyến nghị:
- Tạm dừng việc thí điểm hợp nhất để
tổng kết thí điểm, đánh giá lại kết quả thực
hiện, khó khăn, vướng mắc để tìm ra nguyên
nhân của khó khăn, vướng mắc đó. Hợp
nhất, sáp nhập, nhất thể hóa… vì mục tiêu
tinh gọn bộ máy là vấn đề lớn cần được khảo
sát, tổng kết thực tiễn kỹ lưỡng và bàn luận
thấu đáo để có được những biện pháp, cách
thức thực hiện và lộ trình rõ ràng cho một
chủ trương lớn của Đảng để tạo sự đồng
thuận, thống nhất về nhận thức và hành động
trong cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó sẽ
định hướng công tác thanh tra, kiểm tra
trong giai đoạn tiếp theo.
- Cần nghiên cứu, làm rõ hơn về cơ sở
lý luận và pháp lý cho việc hợp nhất. Trong
đó, cần làm rõ về mặt lý luận, việc nhất thể
hóa hay hợp nhất hiện nay có đảm bảo kiểm
soát quyền lực cá nhân người đứng đầu
không?
- Cần xác định rõ, cụ thể sự giống và
khác nhau giữa hợp nhất cơ quan thanh tra
nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng và việc
nhất thể hóa chức danh người đứng đầu, việc
sáp nhập, hợp nhất cơ quan khác cùng chức
năng tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ
quan chuyên môn khác (hoặc tham mưu)
thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương
đồng cấp tỉnh, cấp huyện. Từ đó có định
hướng cụ thể đối với từng mô hình hợp nhất
tránh tình trạng chung chung như hiện nay n
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Tóm tắt:
Đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng luật là hoạt động
rất quan trọng để bảo đảm chất lượng của các dự án luật, đặc biệt là
tính khả thi của các quy định, phù hợp với mục tiêu giải quyết những
vấn đề đặt ra của thực tiễn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân
tích quy định của pháp luật về nội dung, chủ thể, phương pháp, tiêu
chí và điều kiện kinh phí cho công tác đánh giá tác động của chính
sách trong xây dựng luật; khảo sát, tổng hợp tình hình thực tế thông
qua 37 báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong các đề nghị
xây dựng luật từ năm 2017 đến nay và đưa ra một số kiến nghị.
Abstract:
Assessments of the impacts of policies in law formulation is a very
important activity to ensure the quality of law projects, especially the
feasibility of regulations, in line with the goal of solving problems in
practices. In the scope of this article, the author provides analysis of
the law provisions on content, subjects, methods, criteria and funding
conditions for the impact assessment of policies in law formulation;
survey and consodilation of the actual situation through 37 reports on
policy impact assessments in the proposals for law making from 2017
up to now and also a number of recommendations.

1. Thực trạng quy định của pháp luật về
đánh giá tác động của chính sách trong
xây dựng luật
Đánh giá tác động của chính sách được
hiểu là phân tích những ảnh hưởng của chính
sách đối với đời sống kinh tế - xã hội, cụ thể
hơn là đối với các đối tượng chịu sự tác động
của chính sách. Đánh giá tác động của chính
sách nói chung thường được thực hiện ở cả
hai giai đoạn: Trước khi chính sách được ban

hành (đánh giá sự cần thiết, dự báo những
ảnh hưởng tích cực/tiêu cực nếu chính sách
được thực thi...); và sau khi chính sách đã
được ban hành và đi vào cuộc sống (đánh giá
kết quả, hiệu quả của chính sách trong thực
tiễn thi hành).
Khi đề cập đến đánh giá tác động của
chính sách trong xây dựng luật là chủ yếu đề
cập đến dự báo tác động của chính sách nếu
được luật hóa thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
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đến các đối tượng chịu sự tác động, cũng
như tác động ra sao đến chủ thể (cơ quan nhà
nước) chịu trách nhiệm tổ chức thi hành.
1.1. Đối với nội dung, chủ thể, phương
pháp và tiêu chí đánh giá
Pháp luật hiện hành, cụ thể là Điều 35
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015 (Luật Ban hành VBQPPL năm
2015) và Điều 6, 7 và Điều 8 Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính
phủ (Nghị định số 34) quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
VBQPPL năm 2015 quy định liên quan đến
đánh giá tác động của chính sách, cụ thể như
sau:
- Về các nội dung (lĩnh vực) cần đánh
giá:
(i) Tác động về kinh tế được đánh giá
trên cơ sở phân tích chi phí và lợi ích đối với
một hoặc một số nội dung về sản xuất, kinh
doanh, tiêu dùng, môi trường đầu tư và kinh
doanh, khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp, tổ chức và cá nhân, cơ cấu phát triển
kinh tế của quốc gia hoặc địa phương, chi
tiêu công, đầu tư công và các vấn đề khác có
liên quan đến kinh tế;
(ii) Tác động về xã hội của chính sách
được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo
tác động đối với một hoặc một số nội dung
về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi
trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá
trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng,
xã hội và các vấn đề khác có liên quan đến
xã hội;
(iii) Tác động về giới của chính sách
(nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích,
dự báo các tác động kinh tế, xã hội liên quan
đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và
thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới;
(iv) Tác động của thủ tục hành chính
(nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích,
dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính
hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính
để thực hiện chính sách;
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(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật
được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo
khả năng về thi hành và tuân thủ của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân, tác động đối với tổ
chức bộ máy nhà nước, khả năng thi hành và
tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước
quốc tế.
- Về chủ thể đánh giá:
Hoạt động đánh giá tác động của chính
sách trong xây dựng luật được thực hiện bởi
cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội lập đề
nghị xây dựng luật. Trường hợp đề nghị xây
dựng luật do đại biểu Quốc hội lập thì đại
biểu có thể đề nghị Văn phòng Quốc hội,
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện
Nghiên cứu lập pháp hỗ trợ thực hiện đánh
giá tác động của chính sách.
Trong quá trình soạn thảo, thẩm định,
thẩm tra, xem xét, cho ý kiến về dự án luật,
nếu có chính sách mới được đề xuất thì cơ
quan đề xuất chính sách đó có trách nhiệm
đánh giá tác động của chính sách.
- Về phương pháp đánh giá:
Điều 7 Nghị định số 34 quy định: Tác
động của chính sách được đánh giá theo
phương pháp định lượng, phương pháp định
tính. Trong trường hợp không thể áp dụng
phương pháp định lượng thì trong báo cáo
đánh giá tác động của chính sách phải nêu
rõ lý do.
- Về tiêu chí đánh giá:
Mặc dù Nghị định số 34 đã quy định
đánh giá tác động của chính sách theo 5 nội
dung nêu trên, nhưng đến nay vẫn chưa có
văn bản nào xác định cụ thể về các tiêu chí
chi tiết để đánh giá tác động của chính sách
đối với kinh tế, xã hội, giới, hệ thống pháp
luật.
Đối với đánh giá tác động về thủ tục
hành chính, trước Luật Ban hành VBQPPL
năm 2015 và Nghị định số 34 đã có những
quy định khá cụ thể cho nội dung này. Điều
10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày
08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ
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tục hành chính quy định việc đánh giá tác
động được thực hiện theo 04 tiêu chí: sự cần
thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu
quả của thủ tục hành chính. Bộ trưởng Bộ
Tư pháp cũng đã ban hành Thông tư số
07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 hướng
dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành
chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
1.2. Về kinh phí bảo đảm cho công tác
đánh giá tác động của chính sách
Điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số
338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân
sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn
thiện hệ thống pháp luật quy định: “Báo cáo
đánh giá tác động của chính sách hoặc báo
cáo đánh giá tác động của văn bản: Đối với
luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội,
nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Ủy ban
thường vụ Quốc hội: mức chi 8.000.000
đồng/báo cáo”.
2. Thực trạng thi hành các quy định của
pháp luật về đánh giá tác động của chính
sách trong xây dựng luật
Mặc dù đã có một số quy định bước đầu
về đánh giá tác động của chính sách trong
xây dựng luật nói chung và quy định khá cụ
thể về đánh giá tác động của thủ tục hành
chính, nhưng theo đánh giá chung thì kết quả
triển khai trong thực tế lại chưa được như
mong muốn.
Để làm rõ hơn thực tế hoạt động đánh
giá tác động của chính sách trong xây dựng
luật, chúng tôi đã rà soát, phân tích 37 báo
cáo đánh giá tác động của chính sách trong
các đề nghị xây dựng luật từ đầu năm 2017
đến nay (tháng 8/2020). Kết quả cho thấy:
2.1. Về hình thức
- Tất cả 37/37 hồ sơ đề nghị xây dựng
luật đều có báo cáo đánh giá tác động của
chính sách.
- Có 13/37 báo cáo đánh giá tác động

của chính sách thực hiện đánh giá đầy đủ 05
nội dung đánh giá về kinh tế, xã hội, giới,
thủ tục hành chính và hệ thống pháp luật
(không tính những báo cáo nêu không có tác
động về giới/thủ tục hành chính).
Kết quả đến nay:
- Có 16/37 luật đã được Quốc hội thông
qua; trong đó có 02 luật mở rộng phạm vi so
với khi lập đề nghị xây dựng luật (từ sửa đổi,
bổ sung một số điều sang sửa đổi toàn diện
luật).
- Có 06/37 luật đã được Quốc hội cho ý
kiến lần 1; trong đó có 01 luật được yêu cầu
mở rộng phạm vi so với khi lập đề nghị xây
dựng luật (từ sửa đổi, bổ sung một số điều
sang sửa đổi toàn diện luật).
- Có 9/37 luật đã được Quốc hội đưa vào
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm
2021; 02 dự án khác đang được Chính phủ
đề nghị Quốc hội đưa vào Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm
2021.
- Có 03/37 luật phải đưa ra khỏi Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội
để tiếp tục nghiên cứu.
- Có 01/37 đề nghị xây dựng luật chưa
được đưa vào Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh của Quốc hội.
2.2. Về chất lượng đánh giá
Theo nhận định chung của tác giả, hầu
hết báo cáo đánh giá tác động của chính sách
còn sơ sài, chất lượng thấp. Qua rà soát các
báo cáo, tác giả có một số nhận xét cụ thể
như sau:
- Thứ nhất, việc xác định “chính sách”
còn lúng túng (số lượng chính sách, tên gọi
chính sách; xác định vấn đề, mục tiêu chính
sách…).
- Thứ hai, về các nội dung đánh giá: Còn
khó khăn, lúng túng khi đánh giá tác động
từng nội dung cụ thể, nhất là tác động về giới
và tác động về thủ tục hành chính. Qua khảo
sát cho thấy, nhiều báo cáo đánh giá tác động
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các luật nêu là “Không có tác động về giới”
(17/37 báo cáo), thậm chí không đề cập đến
tác động về giới (06/37 báo cáo); khá nhiều
báo cáo cũng nêu “không có tác động về thủ
tục hành chính” hoặc không đề cập đến nội
dung này (10/37 báo cáo). Bên cạnh đó, có
báo cáo không nêu cụ thể từng nội dung
đánh giá hoặc gộp chung nội dung kinh tế
với nội dung xã hội.
- Thứ ba, về phương pháp đánh giá: Các
báo cáo chủ yếu hoặc chỉ thực hiện đánh giá
định tính (22/37 báo cáo); chỉ có 07/37 báo
cáo sử dụng khá nhiều số liệu khi đánh giá;
còn lại 08/37 báo cáo có sử dụng số liệu khi
đánh giá tác động về kinh tế/thủ tục hành
chính.
Thực tế cho thấy, trong khi các dự án
luật về vực lĩnh xã hội (do Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế chủ trì xây
dựng) sử dụng khá nhiều số liệu khi đánh
giá, thì các dự án luật về lĩnh vực kinh tế (do
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng) lại
có rất ít số liệu, kể cả khi đánh giá tác động
về nội dung kinh tế, mà lẽ ra đây là điều bắt
buộc, không thể thiếu.
- Thứ tư, Điều 7 Nghị định 34 quy định
phương pháp đánh giá tác động của chính
sách yêu cầu: “Tác động của chính sách
được đánh giá theo phương pháp định
lượng, phương pháp định tính. Trong trường
hợp không thể áp dụng phương pháp định
lượng thì trong báo cáo đánh giá tác động
của chính sách phải nêu rõ lý do”. Tuy
nhiên, trên thực tế, chưa thấy báo cáo nào
nêu lý do khi không đánh giá tác động của
chính sách bằng phương pháp định lượng.
- Thứ năm, từ kết quả phân tích 37 báo
cáo đánh giá tác động (BC ĐGTĐ) của
chính sách nêu trên, có thể đưa ra nhận xét:
Khi thẩm định đề nghị/dự án luật, thẩm tra
dự án luật và xem xét, thông qua các dự án
luật, cơ quan thẩm định, cơ quan thẩm tra và
đại biểu Quốc hội chưa thực sự coi trọng
xem xét báo cáo đánh giá tác động của chính

46

NGHIÊN CỨU

LẬP PHÁP

Số 23 (423) - T12/2020

sách (nhiều dự án có báo cáo đánh giá tác
động của chính sách sơ sài nhưng vẫn được
thông qua, thậm chí thông qua với tỷ lệ cao).
Hoặc, cũng có thể hiểu là báo cáo đánh giá
tác động của chính sách có chất lượng tốt
hay không cũng không có giá trị gì nhiều (vì
luật vẫn được thông qua) và báo cáo này chỉ
mang tính hình thức, “cho đủ hồ sơ” (Chi tiết
xin xem Bảng tổng hợp khảo sát).
3. Một số kiến nghị
Để nâng cao hiệu quả hoạt động đánh
giá tác động của chính sách trong xây dựng
luật thời gian tới, chúng tôi có một số kiến
nghị sau:
Thứ nhất, sửa đổi Nghị định số 34 theo
hướng sau:
Một là, sửa đổi nội dung (phương diện)
đánh giá. Đây là một trong những quy định
quan trọng nhất về đánh giá tác động của
chính sách, nhưng quy định hiện nay về 05
nội dung đánh giá (kinh tế, xã hội, giới, thủ
tục hành chính và hệ thống pháp luật), một
mặt, còn quá rộng (chung chung); mặt khác,
còn có sự trùng lặp trong nội hàm của các
nội dung cần đánh giá (như giữa đánh giá về
thủ tục hành chính với đánh giá về nội dung
kinh tế; đánh giá nội dung về giới với đánh
giá về xã hội, kinh tế).
Nghị định cần chia các nội dung đánh
giá thành 02 phương diện: “Kinh tế” và “Xã
hội”. Mỗi phương diện cần được chia nhỏ
thành các nội dung cụ thể hơn, như: tác động
về mặt kinh tế đối với mỗi giới, tác động về
mặt kinh tế đối với thủ tục hành chính, tác
động về mặt kinh tế đối với việc tổ chức thi
hành pháp luật, tác động về môi trường đầu
tư và kinh doanh…; tác động về mặt xã hội
đối với mỗi giới, tác động về mặt xã hội đối
với thủ tục hành chính, tác động về mặt xã
hội đối với việc tổ chức thi hành pháp luật,
tác động về việc làm; tác động về môi
trường; tác động về tính ổn định của hệ
thống pháp luật…
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Hai là, sửa đổi quy trình thực hiện đánh
giá: Nghị định cần quy định rõ quy trình (các
bước đánh giá tác động chính sách). Hiện
nay, chưa có quy định ràng buộc trách nhiệm
của các cơ quan trong việc tuân thủ quy trình
đánh giá tác động đã dẫn đến thực tế là quy
trình đánh giá tác động khá khép kín, thiếu
sự tham vấn (một trong những nguyên tắc
quan trọng của đánh giá tác động là cần có
sự tham vấn sớm ngay từ giai đoạn xác định
vấn đề, xác định mục tiêu cho đến khi xác
định các phương án cũng như lựa chọn giải
pháp tối ưu)1. Hơn nữa, việc bổ sung quy
định liên quan đến quy trình đánh giá tác
động của chính sách không có nghĩa là gia
tăng gánh nặng cho hoạt động lập pháp, mà
đây chỉ là những yêu cầu tối thiểu cần thực
hiện để có được hệ thống chính sách, pháp
luật chất lượng cao2.
Thứ hai, xây dựng các tiêu chí cụ thể,
theo từng lĩnh vực để phục vụ cho việc đánh
giá tác động của chính sách. Chẳng hạn, Bộ
Tài chính ban hành các tiêu chí đánh giá tác
động về chi phí tuân thủ, về ngân sách nhà
nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các
tiêu chí đánh giá tác động về môi trường đầu
tư kinh doanh; Bộ Tư pháp ban hành các tiêu
chí đánh giá tác động về tính ổn định của hệ
thống pháp luật; Bộ Tài nguyên và Môi
trường ban hành các tiêu chí đánh giá tác
động của chính sách đối với môi trường; Bộ
Nội vụ ban hành các tiêu chí đánh giá tác
động của chính sách đối với nhân lực triển
khai thực hiện3…
Thứ ba, tăng cường sử dụng phương

pháp định lượng trong đánh giá tác động của
chính sách. Thực hiện nghiêm quy định
“phải nêu rõ lý do” trong báo cáo nếu không
thể áp dụng phương pháp định lượng khi
đánh giá.
Thứ tư, trong quá trình thẩm định đề
nghị/dự án luật, thẩm tra dự án luật và xem
xét, thông qua các dự án luật, cơ quan thẩm
định (Bộ Tư pháp), cơ quan thẩm tra (Hội
đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội)
và đại biểu Quốc hội cần chú trọng xem xét
kỹ báo cáo đánh giá tác động của chính sách.
Trường hợp báo cáo chưa đầy đủ, chưa bảo
đảm chất lượng thì kiên quyết yêu cầu cơ
quan/cá nhân soạn thảo thực hiện đánh giá
lại tác động của chính sách.
Thứ năm, sửa đổi Thông tư số
338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân
sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn
thiện hệ thống pháp luật, trong đó có nội
dung về mức chi cho việc xây dựng báo cáo
đánh giá tác động của chính sách. Như đã
nêu ở trên, quy định hiện nay về mức chi cho
01 báo cáo đánh giá tác động đang là quá
thấp so với yêu cầu, đòi hỏi của công tác
đánh giá tác động của chính sách trong xây
dựng pháp luật nói chung, nhất là trong xây
dựng luật (cần phải thực hiện nhiều điều tra,
khảo sát, tổng hợp thông tin, đánh giá thực
trạng và các phương án, lấy ý kiến chuyên
gia… để bảo đảm được chất lượng báo cáo
đánh giá tác động của chính sách) n

1 Nguyễn Thị Hạnh, “Thực trạng hoạt động đánh giá tác động của chính sách trong quá trình lập đề nghị xây
dựng luật và giải pháp hoàn thiện”, Chuyên đề thuộc Đề tài khoa học cấp Bộ của Bộ Tư pháp “Nghiên cứu
cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng luật”, 2020.
2 Nguyễn Anh Phương, Quy trình chính sách và phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam,
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 2+3 (306+307)- Tháng 1+2/2016.
3 Lê Tuấn Phong, Đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay, Tạp chí
Nghiên cứu Lập pháp số 11 (411), tháng 6/2020.
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Tóm tắt:
Công chức có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động của cơ quan,
tổ chức, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của chế
độ, của đất nước. Cũng bởi tầm quan trọng như vậy nên Đảng và Nhà
nước ta luôn có sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ công chức, phát hiện,
tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng họ có đủ tài, đức, đủ năng lực tổ chức
và biết cách tổ chức thực hiện chính xác, hiệu quả mọi nhiệm vụ, quyền
hạn, trách nhiệm được giao.

Abstract:
Public servants may provide a great influence on the quality of
performance of the agencies and organizations, and they are is one of
the factors determining the success or failure of the regime and the
nation. Because of such importance, our Party and the State of Vietnam
always pay special attention to the contingent of the public servants by
identification, recruitment, training, and capacity building them with
enough talent, virtue, organizational capacity for the accurate and
effective implementation of all assigned tasks, powers, and mandates.
.

1. Pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức ở Việt Nam
Pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức là hệ thống các quy phạm pháp luật do
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành để điều chỉnh những quan hệ xã hội
phát sinh liên quan đến hoạt động đào tạo,
bồi dưỡng công chức nhằm đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có
năng lực, trình độ và phẩm chất để hoàn
thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Pháp
luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức là cơ
sở pháp lý cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
công chức, thể hiện cam kết của Nhà nước
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về việc nâng cao năng lực làm việc của công
chức. Ngoài ra nó còn là cơ sở để quản lý
nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ công chức.
Pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức hiện nay về cơ bản đã điều chỉnh khá
toàn diện các khía cạnh khác nhau liên quan
đến đào tạo, bồi dưỡng công chức như xác
định đối tượng, nội dung, chương trình đào
tạo, bồi dưỡng; cơ sở thực hiện việc đào tạo,
bồi dưỡng; quyền, nghĩa vụ của công chức
được đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của
các cơ quan nhà nước xây dựng chương
trình, phân bổ chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng;
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việc đánh giá, cấp chứng chỉ đào tạo, bồi
dưỡng… Tuy vậy, một số quy định pháp luật
về đào tạo, bồi dưỡng công chức chưa theo
kịp được nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng công
chức giai đoạn hiện nay. Điều này biểu hiện
ở những vấn đề sau:
Thứ nhất, do công chức ở Việt Nam bao
gồm không chỉ những người làm trong cơ
quan nhà nước, mà còn có cả những người
làm trong cơ quan đảng, cơ quan các tổ chức
chính trị-xã hội nên việc đào tạo, bồi dưỡng
công chức không chỉ do pháp luật điều chỉnh
mà còn có cả các quy định của tổ chức đảng,
các tổ chức chính trị xã hội điều chỉnh.
Thứ hai, cũng do việc xác định đối
tượng công chức khá rộng nên các loại
nguồn điều chỉnh hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng công chức rất đa dạng, nhất là các văn
bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
được ban hành ở mỗi cơ quan, tổ chức khác
nhau làm cho tính thống nhất của chúng
không cao và nội dung còn chung chung,
chưa chi tiết cụ thể cho từng loại công chức.
Thứ ba, việc luân chuyển, hoán đổi vị trí
cho nhau giữa cán bộ, công chức, viên chức
giữa các cơ quan của các tổ chức trong hệ
thống chính trị ở Việt Nam diễn ra khá nhiều
và thường xuyên cũng làm cho các quy định
pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức
không thể hiện rõ tính đặc thù riêng cho đối
tượng công chức và thiếu ổn định.
Thứ tư, đời sống xã hội luôn phát triển,
đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải phát
triển để theo kịp sự phát triển của nhu cầu
quản lý xã hội, đặc biệt là sự phát triển của
các cuộc cách mạng công nghiệp, quá trình
toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đòi hỏi pháp
luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức phải
hoàn thiện để có thể theo kịp được nhu cầu
về đào tạo, bồi dưỡng công chức giai đoạn
hiện nay đáp ứng sự phát triển của đất nước.
Từ những phân tích trên cho thấy, không
ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của
pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức là
vấn đề mang tính quy luật và là một trong
những điều kiện quan trọng thúc đẩy nhanh
quá trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội

ngũ công chức có năng lực, phẩm chất hoàn
thành những nhiệm vụ được giao, trong đó
cần tập trung xây dựng đội ngũ công chức
nhất là công chức cấp chiến lược, đủ năng
lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm
vụ. Đồng thời việc hoàn thiện, nâng cao hiệu
quả của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức trong giai đoạn hiện nay còn là vấn đề
mang tính cấp thiết, xuất phát từ yêu cầu phát
triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
cách mạng công nghiệp 4.0, xoá bỏ tình trạng
đói nghèo, nâng cao đời sống vật chất, văn
hoá, tinh thần của nhân dân, nhanh chóng
đưa nước ta phát triển nhanh, bên vững.
Việc hoàn thiện pháp luật về đào tạo, bồi
dưỡng công chức ở Việt Nam hiện nay cần
tiến hành theo các quan điểm cơ bản sau:
Pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức
phải thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng về công chức,
đào tạo, bồi dưỡng công chức; đáp ứng yêu
cầu đòi hỏi về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
công chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm
chất hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ,
quyền hạn được giao trong điều kiện hiện
nay; đổi mới công vụ, công chức; phát triển,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách
bộ máy nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp
quyền; phải nằm trong tổng thể hoàn thiện
pháp luật về giáo dục- đào tạo và hệ thống
pháp luật Việt Nam hiện nay nói chung; bảo
đảm tính hiện đại, tính khả thi, phù hợp với
các điều kiện của đất nước; đi đôi với việc tổ
chức thực hiện và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả
của pháp luật trong thực tiễn; hướng tới yêu
cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dụcđào tạo của Việt Nam theo hướng hiện đại,
dân chủ và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng
dụng khoa học, công nghệ vào đào tạo, bồi
dưỡng công chức.
2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về đào
tạo, bồi dưỡng công chức ở Việt Nam
hiện nay
Thứ nhất, cần đẩy mạnh hoạt động rà
soát, hệ thống hoá, nhất là tập hợp hóa các
quy định pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng
công chức, nâng cao chất lượng của pháp
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luật đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng
công chức của đất nước trong tình hình mới.
Trước hết phải tổ chức rà soát, tổng kết, đánh
giá đúng thực trạng đời sống pháp luật, xác
định rõ nhu cầu điều chỉnh pháp luật, trên cơ
sở đó hình thành kế hoạch xây dựng và thực
hiện pháp luật phù hợp, tiến tới xây dựng
chiến lược pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng
công chức phục vụ cho sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đồng thời
phải chú trọng tổng kết thực tiễn, đánh giá
đúng thực trạng đời sống pháp luật về đào
tạo, bồi dưỡng công chức.
Coi trọng tổng kết thực tiễn thực thi
pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng
pháp luật, ban hành các văn bản luật với
những quy định chi tiết, dễ hiểu, dễ thực
hiện. Đồng thời, cần tìm hiểu kinh nghiệm
xây dựng các quy phạm pháp luật cùng loại,
kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật đối với các
quan hệ xã hội cùng loại ở các nước khác để
đưa ra được những phương án có cơ sở khoa
học cả về lý luận và thực tiễn phù hợp nhất
đối với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của đội
ngũ công chức ở nước ta. Tổng kết thực tiễn,
đánh giá đúng thực trạng đời sống pháp luật
về đào tạo, bồi dưỡng công chức là công
việc phức tạp cần phải tiến hành thường
xuyên ở những mức độ và quy mô khác
nhau. Việc tổng kết và đánh giá đó bao gồm
nhiều nội dung theo các tiêu chí sau: Mức độ
đầy đủ của pháp luật hiện hành về đào tạo,
bồi dưỡng công chức, xác định rõ những
biểu hiện thừa và thiếu pháp luật để có biện
pháp khắc phục. Tính thống nhất, đồng bộ
của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức, xác định những mặt được và chưa
được để phát huy những ưu điểm, phát hiện
và loại bỏ những mâu thuẫn chồng chéo.
Mức độ phù hợp của pháp luật về đào tạo,
bồi dưỡng công chức, phát hiện những bất
hợp lý và bất cập để có những giải pháp khắc
phục cụ thể như loại bỏ, sửa đổi, bổ sung và
xây dựng mới.
Việc đánh giá cần được tiến hành một
cách toàn diện, có hệ thống, đồng thời phải
đạt được những mục đích cụ thể, không nên
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chỉ đánh giá riêng rẽ từng văn bản, theo từng
quy định mà cần rà soát, đánh giá tất cả các
quy định pháp luật, phải chú ý tới tính hệ
thống của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng
công chức nói riêng của cả hệ thống pháp
luật Việt Nam nói chung đối với bản thân
pháp luật và quá trình thi hành chúng trên
thực tế.
Pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức phải được đánh giá bởi kết quả đào tạo,
bồi dưỡng công chức không chỉ về số lượng
mà cả chất lượng công chức đã được đào tạo,
bồi dưỡng đang làm việc. Có thể nói, đội ngũ
công chức ở Việt Nam hiện nay được đào
tạo, bồi dưỡng khá nhiều nhưng hiệu quả
chưa cao, một phần vì chương trình chưa
được khu biệt đến từng nhóm, loại công
chức theo vị trí việc làm. Do vậy, trong các
văn bản quy định chi tiết việc thực hiện các
quy định của Luật Cán bộ, công chức cần
chú ý quy định các lớp bồi dưỡng kỹ năng
có tính chất khu biệt cho từng nhóm công
chức sao cho sát với vị trí việc làm của họ.
Đồng thời, Nhà nước cũng xác đinh rõ hơn
vị trí việc làm của công chức để có căn cứ
đào tạo, bồi dưỡng công chức.
Thứ hai, củng cố các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có thẩm quyền xây dựng pháp luật
để thể chế hóa đúng, kịp thời đường lối chủ
trương của Đảng về công tác cán bộ, công
chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức trong tình hình mới: Để hoàn thiện
pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức
cần không ngừng tăng cường năng lực của
các cơ quan có thẩm quyền xây dựng pháp
luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Năng
lực đó được hợp thành từ nhiều yếu tố khác
nhau như tổ chức, nhân sự, cơ chế, điều kiện
vật chất kỹ thuật... Về nhân sự, cần đẩy
mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí
những người có đủ năng lực cho các cơ quan
tham gia xây dựng pháp luật để có thể quán
triệt và thể chế hoá đúng, kịp thời cương
lĩnh, chiến lược và các Nghị quyết của Đảng
thành các quy định pháp luật cụ thể về phát
triển đội ngũ cán bộ, công chức và đào tạo,
bồi dưỡng, sử dụng họ.
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Cần có sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức
và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Bộ
Nội vụ và các cơ quan khác, đồng thời tạo
đủ những điều kiện cần thiết cho hoạt động
xây dựng pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng
công chức. Củng cố cơ quan pháp chế
ngành, bảo đảm cho cơ quan này có vị trí,
vai trò, chức năng, nhiệm vụ phù hợp, tham
gia tích cực vào quá trình xây dựng hoàn
thiện pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức của ngành. Cần xây dựng cơ chế thu
hút đông đảo các nhà khoa học, giảng viên
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức và các cán bộ quản lý đào tạo, bồi
dưỡng thực tiễn tham gia vào quá trình xây
dựng pháp luật. Ngoài ra cần mở rộng dân
chủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện
pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức
để mọi tầng lớp nhân dân có thể tham gia
tích cực và có chất lượng trong việc đóng
góp ý kiến vào nội dung các bản dự thảo.
Có chính sách đãi ngộ, động viên
khuyến khích đối với cán bộ làm công tác
xây dựng pháp luật. Nhà nước cần có chính
sách chăm lo điều kiện làm việc, lợi ích vật
chất và tinh thần cho những người làm công
tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đào
tạo, bồi dưỡng công chức.
Thứ ba, hoàn thiện các quy định pháp
luật liên quan đến quy trình, nội dung, hình
thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công
chức: Pháp luật phải xác định đúng, phù hợp
nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo,
bồi dưỡng cho từng nhóm, loại công chức.
Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức
hiện nay. Trên cơ sở xác định nội dung đào
tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với từng
nhóm công chức để từ đó xác định hình thức,
phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức
phù hợp với nội dung là giải pháp quan trọng
mang tính đột phá. Các quy định pháp luật
về quy trình, nội dung, hình thức, phương
pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức chủ yếu
mang tính nguyên tắc, việc cụ thể chúng ở
mỗi cơ sở đào tạo thường có sự khác nhau,
tùy thuộc vào điều kiện của cơ sở mình nên
tính thống nhất không cao.

Một trong những hạn chế của pháp luật
hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng công chức
chính là ở việc ban hành các văn bản quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành thường
chậm so với yêu cầu hoặc là chưa đủ mức độ
chi tiết để có thể tổ chức thực hiện và thực
hiện thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị
trong cả nước. Do vậy, thời gian tới cần tập
trung vào nhiều hơn vào công tác này. Dưới
sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ các bộ,
các ngành, các địa phương cần ban hành thật
chính xác, kịp thời các văn bản quy định chi
tiết, hướng dẫn thi hành các quy định của
Luật Cán bộ, công chức về đào tạo, bồi
dưỡng công chức.
Trong pháp luật chưa tạo ra được sự
thống nhất về quy trình, nội dung, hình thức
đào tạo thống nhất giữa các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng công chức dẫn đến tình trạng
nhiều nội dung, chương trình đào tạo trùng
lặp. Điều này làm cho việc đào tạo, bồi
dưỡng công chức ở nước ta vẫn còn lãng phí,
bất cập. Bởi ở nước ta hầu như tổ chức nào
trong hệ thống chính trị cũng có trường đào
tạo, bồi dưỡng nên đội ngũ cán bộ, công
chức quản lý ở nước ta buộc phải trải qua
việc học tập ở nhiều các loại trường khác
nhau. Mà nội dung chương trình đào tạo của
các trường nói trên có sự trùng lặp quá
nhiều, như vậy, gây lãng phí về thời gian, về
công sức, về tiền của nhà nước và xã hội,
đồng thời làm giảm thời gian và sức lực
cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức.
Thông thường cán bộ, công chức quản lý và
lãnh đạo ở nước ta đều phải học qua các
trường đào tạo của Đảng và trường đào tạo
về quản lý nhà nước của Nhà nước hoặc một
trường bồi dưỡng của tổ chức xã hội nào đó,
song chương trình đào tạo của các loại
trường này không khỏi có những sự trùng
lặp nhất định. Một số môn học đã được học
ở Học viện Hành chính quốc gia rồi lại phải
học lại ở Học viện Chính trị quốc gia, thậm
chí có môn còn được học ở các trường đại
học rồi. Việc đào tạo, bồi dưỡng như vậy, dễ
tạo ra sự nhàm chán, chất lượng và hiệu quả
đào tạo, bồi dưỡng sẽ không cao. Do vậy,
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nếu các cơ sở đào tạo đều đào tạo có sự liên
thông theo kiểu cấp tín chỉ (những bộ phận
kiến thức nào đã được tích luỹ đủ sẽ không
phải học lại nữa) thì sẽ tiết kiệm cho cán bộ,
công chức lãnh đạo và quản lý ở nước ta
được rất nhiều thời gian, công sức, tiền của
trong việc phải học đi, học lại những tri thức
trùng lặp. Để tiết kiệm cần có sự liên kết
trong đào tạo giữa các trường của Đảng, Nhà
nước và các tổ chức xã hội.
Đảng và Nhà nước ta cần xây dựng kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ,
công chức trong tổng thể. Tổ chức lại các cơ
sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
theo hướng liên thông hoặc đào tạo, bồi
dưỡng theo tín chỉ ở tất cả các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng công chức lãnh đạo và quản lý các
cấp. Khắc phục tình trạng có quá nhiều
trường và sự đào tạo trùng lặp về chương
trình như hiện nay gây tốn kém, lãng phí và
hiệu quả đào tạo thấp.
Điều 17 của Nghị định số 101/2017/NĐCP về Chương trình, tài liệu bồi dưỡng, nên
quy định khu biệt các nhóm đối tượng theo
vị trí việc làm nhỏ hơn, có như vậy thì việc
lập chương trình và tài liệu bồi dưỡng sẽ sát
với vị trí việc làm của các nhóm loại, công
chức hơn. Trong chương trình, nội dung đào
tạo, bồi dưỡng công chức phải vừa khắc
phục được những hạn chế của việc đào tạo
trước khi tuyển dụng, vừa bổ sung thêm
những kiến thức mới, nhất là kiến thức phục
vụ trực tiếp cho vị trí việc làm của họ.
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng không cần
quá dài, nhưng phải thiết thực với đối tượng
người học. Cần tăng cường đào tạo kỹ năng
thực hành công việc, không nên chú trọng
quá nhiều vào việc đào tạo lý thuyết. Cùng
với việc đổi mới chương trình, nội dung đào
tạo, bồi dưỡng thì cần phải đổi mới cả công
tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với
người học. Chỉ có kiểm tra, đánh giá nghiêm
túc thì cán bộ, công chức mới chịu khó học,
mới học thực sự và chất lượng đào tạo mới
được nâng cao. Giáo viên không nên vì học
viên là công chức mà nể nang, e ngại trong
việc đánh giá, không dám cho điểm thấp,
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mặc dù người học xứng đáng nhận điểm
thấp.
Pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức, đặc biệt là trong các văn bản quy định
chi tiết, hướng dẫn thi hành cần quy định cụ
thể hơn về tỷ lệ giữa các môn chính trị với
các môn chuyên môn sao cho thiết thực hơn
với công chức. Trong bồi dưỡng cần cập
nhật nhiều hơn đến những thay đổi của của
pháp luật, của cuộc sống trong và ngoài
nước, tránh tình trạng kinh viện. Ngoài ra,
cần bổ sung các môn liên quan đến đạo đức
công chức, đạo đức công vụ và ý thức trách
nhiệm đối với nhân dân, với đất nước của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phải
làm sao để cán bộ, công chức, viên chức
thực sự tôn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ
nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng
nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân
dân, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu
hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách
nhiễu đối với nhân dân.
Thứ tư, hoàn thiện các quy định của
pháp luật liên quan đến quản lý công tác đào
tạo, bồi dưỡng công chức, có biện pháp
khuyến khích công chức tự đào tạo: Quản lý
công tác Đ đào tạo, bồi dưỡng công chức là
một công việc quan trọng có ảnh hưởng rất
lớn tới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công
chức. Do vậy, hoàn thiện các quy định pháp
luật về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng
công chức để việc cử người đi đào tạo được
đúng với quy định, việc đào tạo và sử dụng
công chức sau đào tạo, bồi dưỡng có hiệu
quả. Để nâng cao phẩm chất, năng lực của
đội ngũ công chức, Đại hội Đảng Cộng sản
Việt Nam lần thứ XII đã khẳng định phải:
“Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục,
đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng
quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các
cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý
chất lượng. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; thực
hiện giám sát của các chủ thể trong nhà
trường và xã hội, tăng cường công tác kiểm
tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp,
bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch”1.
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Một khi đã trao nhiều quyền cho người phụ
trách, nhất là thủ trưởng các cơ quan trong
việc tuyển chọn, sử dụng công chức dưới
quyền thì cũng phải quy định trách nhiệm
cho những người đó để trách tình trạng tùy
tiện, lợi dụng quyền lực trong tuyển chọn, sử
dụng công chức để tham nhũng, vụ lợi…
Thực tiễn cho thấy, có một số người được
tuyển chọn làm cán bộ, công chức nhưng
không qua đào tạo, không có chuyên môn
nên khả năng thực hiện công việc rất hạn chế.
Do vậy, cần thực hiện chính sách phải đào
tạo rồi mới bổ nhiệm, tránh hiện tượng người
phụ trách, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận
người rồi mới bố trí đi đào tạo, bồi dưỡng.
Để khuyến khích công chức tự đào tạo,
có ý thức trong đào tạo để vươn lên đảm
nhiệm những cương vị quản lý, lãnh đạo cao
hơn hoặc có thể chuyển đổi vị trí việc làm
trong cơ quan thì các quy định pháp luật về
quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công
chức cần linh hoạt và chi tiết hơn. Chẳng
hạn, pháp luật có thể cho phép công chức tự
lựa chọn các khóa đào tạo, bồi dưỡng hoặc
tự túc kinh phí để được đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề
nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng ở trường lớp chỉ
là cung cấp những kiến thức mang tính chất
cơ bản, gợi mở và do vậy, không bao giờ đầy
đủ và hoàn chỉnh. Muốn có người công chức
hoàn thiện các cơ quan, đơn vị còn phải tiến
hành đào tạo, bồi dưỡng họ ngay tại cơ quan,
đơn vị mình bởi những đồng chí, đồng
nghiệp có kinh nghiệm đang công tác tại cơ
quan, đơn vị. Người công chức còn phải tự
đào tạo, tự rèn luyện đào tạo thông qua kinh
nghiệm bản thân, thông qua quan sát, học
hỏi đồng nghiệp, đồng chí xung quanh mình.
Có thể nói, giữa đào tạo, bồi dưỡng và tự đào
tạo, bồi dưỡng là hai quá trình nối tiếp nhau
liên tục không ngừng nghỉ mà người công
chức phải luôn tâm niệm. Do vậy, cần thể
hiện chi tiết hơn khoản 3 Điều 3 của Nghị
định số 101/2017/NĐ- CP về việc tự học của
công chức, để công chức có thể được đăng

ký dự thi nâng ngạch, đăng ký dự thi thăng
hạng, được xét bổ nhiệm vào ngạch, hạng và
được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn ngạch, chương trình bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao hơn
liền kề hoặc được dự thi vào các chức vụ
quản lý, lãnh đạo hay chuyển đổi vị trí việc
làm phù hợp hơn với năng lực của bản thân.
Thứ năm, củng cố, hoàn thiện các điều
kiện thực tế bảo đảm thực hiện có hiệu quả
các quy định pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng
công chức. Nhà nước cũng cần đầu tư nhiều
hơn nữa về vật chất và con người cho công
tác tổ chức thi hành pháp luật về đào tạo, bồi
dưỡng công chức. Điều này đã được Đảng
ta nhấn mạnh là “đẩy mạnh việc hoàn thiện
pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”2. Đào
tạo và đào tạo lại đội ngũ công chức làm
công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là những
người làm công tác nghiên cứu lý luận pháp
lý, những người trực tiếp giảng dạy, đào
tạo... Sự đầu tư không chỉ đòi hỏi về vật chất
mà cả thời gian, công sức, trí tuệ và con
người cho các hoạt động nói trên. Ngoài ra
còn phải đầu tư cho các hoạt động xã hội
khác để tạo ra môi trường và điều kiện thuận
lơị bảo đảm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng
công chức đạt hiệu quả cao.
Các cấp các ngành cần nhận thức đúng
đắn và coi trọng sự nghiệp đào tạo, bồi
dưỡng công chức. Thiết lập bầu không khí
dân chủ, tự do sáng tạo trong hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng công chức. Không ngừng
nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết
kiệm là quy luật cho bất kỳ xã hội nào muốn
tồn tại và phát triển, đồng thời đó cũng là
biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả
của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức. Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi
không ngừng phát triển và ứng dụng có hiệu
quả các thành tựu khoa học, công nghệ hiện
đại vào các hoạt động điều chỉnh pháp luật
về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Không

1 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr. 116-117.
2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr. 176.
NGHIÊN CỨU
Số 23 (423) - T12/2020

LẬP PHÁP

57

THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
những phải chú trọng hơn nữa công tác
nghiên cứu, phát triển khoa học và công
nghệ, mà còn phải ứng dụng có hiệu quả các
thành tựu nghiên cứu vào các lĩnh vực hoạt
động pháp luật.
Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện
đại như công nghệ thông tin vào việc khảo
sát, thăm dò dư luận xã hội, thẩm định các
dự án pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công
chức. Sử dụng có hiệu quả những thành tựu
của công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận
và xử lý các tư liệu pháp lý trong và ngoài
nước phục vụ hoat động xây dựng, hoàn
thiện pháp luật. Thành lập các trung tâm
thông tin pháp lý để có thể cung cấp tương
đối đầy đủ và chính xác các thông tin cần
thiết cho Quốc hội, Chính phủ và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân khác tham gia vào
quá trình xây dựng và tổ chức thực thi pháp
luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Tạo
cho các cơ quan, các cá nhân đó khả năng
lựa chọn và quyết định các vấn đề pháp lý
về đào tạo, bồi dưỡng công chức của đất
nước một cách chính xác và phù hợp nhất.
Khi ban hành, sửa đổi bất kỳ một qui định
pháp luật cụ thể nào về đào tạo, bồi dưỡng
công chức cũng phải chú ý đến tính hữu ích
của nó, hạch toán những chi phí về vật chất,
những ảnh hưởng về chính trị, về đạo đức và
những ảnh hưởng khác có thể có đối với việc
ban hành, sửa đổi qui định đó sao cho những
chi phí, tổn hại đó có thể chấp nhận được,
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của
đất nước hiện nay.
Thứ sáu, tổ chức sắp xếp lại các cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức. Ở nước ta hiện nay rất nhiều tổ chức
có hệ thống cơ sở đào tạo cán bộ, công chức,
viên chức, mỗi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cho
một hoặc một số loại cán bộ, công chức, viên
chức khác nhau. Đã đến lúc phải tổ chức, sắp
xếp lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức. Có thể nói, hiện nay
trừ các trường của Đảng có nguồn học viên
dồi dào, còn lại các trường khác đều không
đào tạo, bồi dưỡng hết công suất (khả năng)
của mình và như vậy lãng phí về đội ngũ cán
bộ quản lý và giảng dạy, lãng phí về cơ sở
vật chất. Để sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực về nhân lực và vật chất đang có các cơ
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sở đào tạo này buộc phải mở rộng các
chuyên ngành đào tạo sang những lĩnh vực
không đúng với sứ mạng (chức năng, nhiệm
vụ) của cơ sở mình khi được thành lập. Việc
đào tạo như vậy không những không đúng
với chức năng, nhiệm vụ của các trường mà
chắc chắn chất lượng đào tạo sẽ không cao
vì không đúng sở trường của các cơ sở nêu
trên. Do vậy, cần quy hoạch lại các cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
theo hướng tổ chức lại thành ba nhóm: (i) Hệ
thống các trường của Đảng đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ đảng; (ii) Hệ thống các trường
đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhà
nước; (iii) Hệ thống các trường đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ hội cho các tổ chức chính trị
xã hội còn lại. Trong hệ thống các trường
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội sẽ có khoa đào
tạo chung và các khoa nghiệp vụ về công tác
hội tương ứng với mỗi tổ chức hội. Khi này
trong chương trình sẽ có phần chung cho tất
cả các đối tượng và các phần riêng dành cho
công tác hội của mỗi loại hội. Như vậy, các
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sẽ được thu gọn,
bộ máy quản lý, điều hành sẽ giảm đi, hiệu
quả đào tạo, bồi dưỡng sẽ tăng lên.
Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức cần có sự phối hợp
chặt chẽ với nhau về chương trình đào tạo,
về việc sử dụng đội ngũ giảng viên để có thể
công nhận, kế thừa những nội dung đã được
đào tạo ở các cơ sở khác. Tất cả các cơ sở
đều phải chuyển sang đào tạo theo tín chỉ,
học viên học xong môn học nào thì tổ chức
thi, đánh giá và cấp chứng chỉ đã học đạt yêu
cầu môn học đó. Sau này nếu có phải đào
tạo, bồi dưỡng theo chương trình khác thì
những môn học nào, những bộ phận kiến
thức nào đã được tích lũy đủ thì sẽ không
phải học lại, tiết kiệm cho cán bộ, công chức,
viên chức lãnh đạo và quản thời gian, công
sức, tiền của trong việc phải học đi, học lại
những môn học, những bộ phận kiến thức
trùng lặp.
Thứ bảy, nâng cao chất lượng của đội
ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng công chức. Cần sửa đổi Chương IV
(Giảng viên) Nghị định số 101/2017/NĐ- CP
theo hướng bổ sung quy định về sự luân
chuyển giảng viên giữa các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng. Sự luân chuyển giảng viên như
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vậy vừa giúp cho giảng viên có điều kiện
nâng cao trình độ lý luận khi làm việc tại cơ
sở đào tạo (khi giảng dạy tại cơ sở giảng viên
có thể vừa giảng dạy vừa tham gia nghiên
cứu khoa học hoặc học thêm trình độ cao
hơn như thạc sĩ, tiến sĩ), vừa giúp họ có điều
kiện nâng cao tay nghề khi trực tiếp thi hành
công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Như vậy, cơ
sở đào tạo chỉ có bộ khung quản lý và không
có giảng viên cơ hữu cố định.
Thực hiện chính sách luân chuyển
những giảng viên chuyên nghiệp ở các cơ sở
hiện nay đi trực tiếp làm nghề tại các cơ
quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trịxã hội khác. Sau một thời gian làm nghề họ
lại có thể được luân chuyển về cơ sở đào tạo
để tiếp tục giảng dạy. Từng bước tăng dần
đội ngũ giảng viên thỉnh giảng theo lộ trình
mà Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị
đến năm 2030 quy định. Chọn những người
giỏi làm nghề từ các cơ quan nói trên, có khả
năng sư phạm về làm công tác giảng dạy
luân phiên như đã trình bày ở trên.
Thứ tám, tuyển dụng, tuyển chọn, bố trí,
sử dụng công chức đúng với chuyên môn mà
họ đã được đào tạo, bồi dưỡng: Các cơ quan
nhà nước, các tổ chức xã hội chú trọng
những người đã được đào tạo, bồi dưỡng
đúng chuyên môn và có chất lượng vào đúng
vị trí việc làm. Có rất nhiều người được đào
tạo ở các trình độ khác nhau nên các ứng
viên cho những vị trí việc làm cũng khá
đông và đa dạng. Về nguyên tắc ứng viên để
được tuyển chọn, tuyển dụng làm công chức
phải được đào tạo có trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần
tuyển chọn, tuyển dụng. Đối với những
trường hợp đặc biệt như vùng biên giới, hải
đảo, vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người
sinh sống nếu không có đủ người có trình độ
chuyên môn thì mới tuyển chọn, tuyển dụng
người chưa được đào tạo làm công chức.
Tránh trường hợp lợi dụng tuyển chọn, tuyển
dụng “những người có quan hệ” làm công

chức nhưng không qua đào tạo, không có
chuyên môn vào làm việc trong các cơ quan,
tổ chức nhằm giữ chỗ rồi sau mới cử đi đào
tạo, bồi dưỡng bằng kinh phí của cơ quan,
đơn vị.
3. Kết luận
Có thể khẳng định rằng, chính sách,
pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức ở
nước ta đã và đang từng bước được hoàn
thiện, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan
tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất
cho đội ngũ công chức, song thực tế chất
lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước
ta chưa cao, chưa hiệu quả. Một bộ phận
công chức được đào tạo, bồi dưỡng qua rất
nhiều trường, lớp nhưng trình độ, năng lực,
phẩm chất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
đòi hỏi của thực tiễn lãnh đạo, quản lý đất
nước trong hiện tại và tương lai.
Cuộc sống luôn vận động, biến đổi
không ngừng, các quy phạm pháp luật về
đào tạo, bồi dưỡng công chức cùng với thời
gian sẽ trở nên lạc hậu, mất dần đi tính hiệu
quả của mình và thậm chí có thể dần từng
bước đưa lại những lãng phí, thiệt hại nhất
định cho xã hội. Vì vậy, cần phải thường
xuyên kiểm tra, đánh giá pháp luật về đào
tạo, bồi dưỡng công chức xem “trên thực tế
đang diễn ra cái gì, thực tế đã đạt được
những gì” từ những thông tin đó không
ngừng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đào
tạo, bồi dưỡng công chức nói riêng, hệ thống
pháp luật của đất nước nói chung để thực
hiện quan điểm của Đảng là: “Tiếp tục đổi
mới công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán
bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý
ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương
mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có
trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực
tiễn, sáng tạo, gắn bó với nhân dân. Có cơ
chế và chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng những
người có đức, có tài”3 phục vụ nhu cầu quản
lý và phát triển đất nước vì hạnh phúc của
nhân dân n

3 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
2001, tr. 54.
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Tóm tắt:
Lựa chọn và xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với điều kiện
chính trị, kinh tế, văn hóa và mục tiêu phát triển đặc thù là yêu cầu
chính đáng của mỗi địa phương. Vai trò và trách nhiệm của Nhà
nước, không chỉ đơn thuần là việc ban hành văn bản pháp luật, mà
quan trọng hơn cả là tạo được cơ chế thực hiện để phát huy sự riêng
biệt nhưng hiệu quả giữa các mô hình. Trong thời điểm Chính phủ
đang dự thảo và lấy ý kiến vào Nghị định hướng dẫn thực hiện thí
điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, bài viết đặt ra một số
vấn đề cần làm rõ và các đề xuất mang tính gợi ý nhằm góp phần
hoàn thiện cơ chế thực hiện đó.
Abstract:
Selection and development of a model for administration appropriate
for political, economic, and cultural conditions and specific
development goals are the legitimate requirements of each locality.
The role and responsibility of the State are not merely the
promulgation of the legal documents, but also more importantly the
implementation mechanism to promote the strengths of the
individual models but enhance the effectiveness among the models
in localities. While the Government is drafting and collecting
comments on the Decree guiding the pilot implementation of urban
administration in Hanoi city, the article provides a number of
concerns for review and also suggestions for further improvement
of the implementation mechanism.

Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định:
“Chính quyền địa phương được tổ chức ở
các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền
địa phương gồm có Hội đồng nhân dân
(HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được
tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô
thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc
biệt do luật định”. Quy định này cho thấy,
việc tổ chức cấp chính quyền địa phương ở
các đơn vị hành chính có thể không giống
nhau, có đơn vị hành chính có HĐND và
UBND, có đơn vị hành chính có thể không
có đầy đủ hai cơ quan này.
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Quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ
chức Chính quyền địa phương đã được cụ
thể hóa trong Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2015.
Với mong muốn và quyết tâm thực hiện
một mô hình chính quyền đô thị để đem lại
sự thay đổi trong hiệu quả hoạt động của
Chính quyền địa phương, trên cơ sở đề nghị
của Chính phủ, kỳ họp thứ Tám, Quốc hội
khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số
97/2019/QH14 Thí điểm tổ chức mô hình
chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội1
(Nghị quyết số 97), có hiệu lực từ ngày
01/01/2021. Thời gian Nghị quyết có hiệu lực
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đang đến gần, các công tác chuẩn bị đại biểu
HĐND các cấp và bố trí nhân sự chủ chốt của
chính quyền địa phương đang được triển khai,
nhưng cho đến nay, một số vấn đề liên quan
đến cơ chế thực hiện tổ chức, bộ máy của
chính quyền đô thị chưa được làm rõ.
1. Vị trí pháp lý của Uỷ ban nhân dân
phường
UBND phường là cơ quan hành chính
nhà nước ở địa phương. Ngoại trừ văn bản
pháp luật đầu tiên của nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa2, tất cả các văn bản luật về
chính quyền địa phương đều quy định
UBND là cơ quan chấp hành của HĐND3.
Hiện nay, tính chấp hành của UBND được
quy định tại Điều 8 Luật Tổ chức chính
quyền địa phương năm 2015 (đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều năm 2020):
“UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ
quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành
chính nhà nước ở địa phương, chịu trách
nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND
cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước
cấp trên”.
Tuy nhiên, Nghị quyết số 97 xác định
địa vị pháp lý của UBND phường là cơ quan
hành chính nhà nước ở phường, thực hiện
các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của
Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền
của UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà
Nội, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã4.
Như vậy, UBND “là cơ quan chấp hành”
của một cơ quan quyền lực, cơ quan đại diện
không còn được đề cập đến trong Nghị quyết

số 97. Điều này dường như có gì đó thiếu
hợp lý. Vì có lẽ Nghị quyết số 97 chỉ căn cứ
vào yếu tố con người để xác định “tính chấp
hành” của UBND. Khi các nhân sự chủ chốt
của UBND phường không do HĐND bầu
theo lẽ thường của một mô hình chính quyền
“truyền thống” thì mặc nhiên tính chấp hành
của UBND đối với HĐND sẽ mất đi?
Sẽ khó lý giải về địa vị pháp lý của
UBND phường chỉ đơn thuần là cơ quan
hành chính nhà nước, đặt trong mối quan hệ
hành chính với cơ quan hành chính cấp trên.
Trong khi đó, có rất nhiều nhiệm vụ do
UBND phường trực tiếp tổ chức thực hiện
căn cứ vào nghị quyết của HĐND quận, thị
xã. Trong 7 nhiệm vụ của HĐND phường
(đối với mô hình chính quyền phường có
HĐND)5, khi thực hiện mô hình chính quyền
đô thị đã được chuyển giao cho HĐND
quận, thị xã. Cụ thể là quyền quyết định,
phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân
sách, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân
sách, quyết định chủ trương đầu tư. Việc
UBND phường tổ chức thực hiện những
Nghị quyết này của HĐND quận, thị xã đã
phản ánh tính “chấp hành” trong hoạt động
của UBND.
Ngoài ra, theo Nghị quyết số 97, UBND
và Chủ tịch UBND phường đều chịu sự
giám sát trực tiếp của HĐND quận, thị xã.
Hệ quả giám sát là xác định trách nhiệm của
chủ thể chịu sự giám sát. Điều này được hiểu
là bao gồm cả trách nhiệm tập thể UBND và
trách nhiệm cá nhân Chủ tịch UBND. Tuy
nhiên, với nguyên tắc quản lý hành chính,

1 Tính đến thời điểm hiện tại, đây là Nghị quyết được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu thấp nhất trong
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (81,16%).
2 Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa về chính
quyền nhân dân địa phương ở Việt Nam.
3 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 1958; Điều 40 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và
Ủy ban hành chính các cấp năm 1962; Điều 3 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 1983, 1989;
Điều 2 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994, 2005; Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2015.
4 Điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 97.
5 Điều 61 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019.
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Nghị quyết số 97 chỉ quy định về tính chịu
trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch
UBND phường, không thấy trách nhiệm tập
thể UBND đối với bất cứ một chủ thể nào
khác. Mặc dù HĐND quận, thị xã được trao
quyền giám sát hoạt động của UBND, Chủ
tịch UBND nhưng lại không có chế tài bảo
đảm thực hiện quyền này (HĐND không có
quyền lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín
nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch
UBND, Phó Chủ tịch UBND) và HĐND
cũng không có quyền bãi bỏ (một phần hoặc
toàn bộ) văn bản trái pháp luật của UBND,
Chủ tịch UBND phường6 nên hiệu quả hoạt
động giám sát của HĐND quận, thị xã có
“nguy cơ” trở thành hình thức.
Để hạn chế tính hình thức, bảo đảm
quyền giám sát trực tiếp của HĐND quận,
thị xã đối với UBND phường và việc UBND
phường tổ chức triển khai trực tiếp các nghị
quyết của HĐND quận, thị xã thì Nghị định
của Chính phủ cần làm rõ tính chấp hành của
UBND phường đối với HĐND quận, thị xã.
Mặc dù đó không phải là sự chấp hành
ngang cấp mà là của UBND cấp dưới với
HĐND cấp trên và được xác định trên
phương diện hoạt động. Điều này phát sinh
một khái niệm mới về tính chấp hành của cơ
quan hành chính với cơ quan đại diện cấp
trên. Do vậy, Nghị định của Chính phủ cần
quy định về trách nhiệm của UBND quận,
thị xã trong việc bảo đảm “tính chấp hành
đặc thù của UBND phường”.
2. Việc thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban
nhân dân phường theo phân cấp, ủy quyền
Theo quy định tại Nghị quyết số 97,
ngoài việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể được
quy định tại Điều 5 của Nghị quyết thì UBND
còn có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ
theo sự phân cấp, ủy quyền của hai cấp chính
quyền (chính quyền thành phố và chính

quyền quận, thị xã) với hai chủ thể ủy quyền
(tập thể UBND và cá nhân Chủ tịch UBND).
Căn cứ vào nguyên tắc ủy quyền trong
cơ quan hành chính được quy định tại Điều
14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung một số
điều năm 2019) có thể thấy: Nghị quyết số
97 đã thừa nhận việc UBND phường thực
hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của UBND
thành phố. Trong khi đó, Điều 14 Luật Tổ
chức chính quyền địa phương chỉ quy định
trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành
chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho
cơ quan hành chính cấp dưới trực tiếp. Trong
trường hợp nhận ủy quyền, cơ quan, tổ chức
không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ
chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền
hạn đã được cơ quan hành chính nhà nước
cấp trên ủy quyền. Theo lẽ đó, UBND
phường chỉ thực hiện theo sự ủy quyền của
UBND quận, thị xã; UBND thị xã không
được ủy quyền tiếp cho UBND phường thực
hiện nhiệm vụ do UBND thành phố ủy
quyền cho mình.
Ngay cả khi hiểu, Nghị quyết số 97 tạo
cơ chế đặc thù trong hoạt động ủy quyền,
nghĩa là UBND, Chủ tịch UBND phường có
quyền thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền
trực tiếp từ UBND, Chủ tịch UBND thành
phố Hà Nội (không thông qua cấp hành
chính “trung gian” là UBND, Chủ tịch
UBND quận, thị xã), và UBND quận, thị xã
được phép ủy quyền tiếp cho UBND phường
những nhiệm vụ do UBND thành phố ủy
quyền thì cũng phát sinh những điều không
hợp lý. Bởi lẽ, khi thí điểm mô hình chính
quyền đô thị, chính quyền phường đang
thiếu một cơ chế giám sát, mọi nhiệm vụ,
quyền hạn của HĐND phường trước kia
được “chia sẻ” cho chính quyền quận, thị xã
(bao gồm HĐND và UBND) thì việc

6 Trong mô hình chính quyền có cả HĐND và UBND, HĐND có quyền bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn
bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND.
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UBND, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp
ủy quyền cho UBND phường sẽ khó bảo
đảm hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND
quận, thị xã đối với UBND phường, khó tạo
được động lực để UBND quận, thị xã bảo
đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực...
cho UBND phường thực thi. Vì vậy, có lẽ
quy định UBND phường được thực hiện
nhiệm vụ theo sự ủy quyền của UBND thành
phố là quy định không khả thi và không xuất
phát từ thực tế mô hình thí điểm. Trừ khi,
UBND thành phố muốn “giảm bớt các bước
trung gian”, trong đó đương nhiên bao gồm
có cả công tác giám sát của cơ quan đại diện
(HĐND quận, thị xã).
Tuy nhiên, khi thí điểm, chính quyền đô
thị thành phố Hà Nội có quyền vượt qua
khỏi những nguyên tắc về ủy quyền trong cơ
quan hành chính được quy định tại Điều 14
Luật Tổ chức chính quyền địa phương để
thực hiện cơ chế đặc thù. Khi đó, Nghị định
của Chính phủ cần hướng dẫn chi tiết những
nội dung nào UBND thành phố được phép
ủy quyền trực tiếp cho UBND phường, cơ
quan nào có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật
chất với những nhiệm vụ “nhận ủy quyền
vượt cấp”, “ủy quyền tiếp”, cơ chế giám sát,
báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ và tính liên đới chịu trách nhiệm của
chính quyền cấp trung gian khi “nhận ủy
quyền vượt cấp”, “ủy quyền tiếp” sẽ thực
hiện ra sao.
3. Biên chế công chức tại chính quyền
phường
Việc thực hiện thí điểm mô hình chính
quyền đô thị của Hà Nội đặt ra vấn đề xác
định biên chế của chính quyền phường. Theo
quy định của Luật Cán bộ, công chức (đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều năm
2019), Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND

phường được xác định là cán bộ và được
thiết lập theo quy trình bầu cử tại cơ quan
đại diện cùng cấp. Khi thực hiện Nghị quyết
số 97, các chức danh này là công chức giữ
chức danh lãnh đạo, quản lý của UBND
phường7 và do Chủ tịch UBND quận, thị xã
bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân
chuyển, khen thưởng, kỷ luật8. Các công
chức khác cũng do Chủ tịch UBND quận, thị
xã tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen
thưởng, kỷ luật công chức phường9.
Như vậy, trong công tác quản lý cán bộ
tại chính quyền phường cũng có cơ chế đặc
thù so với các mô hình chính quyền thông
thường khi mọi thẩm quyền liên quan đến
công tác cán bộ đều thuộc về chính quyền
quận, thị xã (thẩm quyền của Chủ tịch
UBND quận, thị xã).
Ngoài ra, việc xác định địa vị pháp lý
của công chức làm việc tại UBND phường
là gì? Theo quy định của Luật Cán bộ, công
chức đang tách biệt hai loại công chức cấp
xã và công chức nói chung. Khi thí điểm
chính quyền đô thị không có HĐND
phường, các công chức đang làm việc tại
UBND phường (bao gồm cả Chủ tịch, Phó
Chủ tịch) sẽ được xác định là công chức nói
chung (như khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ
Công chức) hay là công chức cấp xã (như
khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức).
Hiện nay, dự thảo Nghị định của Chính
phủ đưa ra hai phương án: Phương án thứ
nhất xác định các công chức làm việc tại
UBND phường thuộc biên chế của UBND
quận, thị xã; Phương án thứ hai xác định các
công chức làm việc tại UBND phường là
công chức cấp xã như trước kia. Dự thảo Tờ
trình của Bộ Nội vụ đang đề xuất Chính phủ
theo quan điểm thứ nhất.

7 Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 97.
8 Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 97.
9 Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 97.
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Nếu xác định công chức làm việc tại
UBND phường là công chức thuộc UBND
quận, thị xã thì có nghĩa chính quyền
phường không có biên chế. Một chính quyền
không có biên chế liệu có đủ các yếu tố tạo
thành một cấp chính quyền? Nó giống như
một mô hình tự quản và được điều hành bởi
một cấp chính quyền khác thông qua quyền
“điều động”, “biệt phái” nhân sự để thực
hiện nhiệm vụ tại “cơ sở”.
Dẫu biết rằng, dù có gọi tên là gì thì
trước mắt các đối tượng đó vẫn thuộc biên
chế nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà
nước. Nhưng, về lâu dài khi kết thúc thí
điểm, dù thành công hay không thành công,
thì việc chuyển nguồn biên chế này thế nào
cũng là việc cần tính đến. Ngoài ra, đến thời
điểm hiện tại, Chính phủ cũng chưa có
phương án cho cán bộ, công chức làm việc
trong tổ chức Đảng, đoàn thể ở phường. Vì
vậy, lựa chọn phương án hợp lý, Nghị định
của Chính phủ nên xác định công chức làm
việc tại UBND phường là công chức cấp xã.
4. Bảo đảm tính đại diện cho nhân dân và
cử tri tại mô hình chính quyền đô thị
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương, theo đó số lượng
đại biểu của HĐND thành phố Hà Nội giảm
9,5% (10 đại biểu); HĐND quận, thị xã giảm
12,5% (5 đại biểu) so với quy định tại Luật
Tổ chức chính quyền địa phương năm
201510. Số lượng đại biểu các cấp giảm theo
quy định chung, nhưng đối với chính quyền
đô thị tại thành phố Hà Nội, đây là một sự
giảm “khép”. Vừa giảm về số lượng, vừa

giảm cấp cơ quan đại diện. Muốn quyền đại
diện cho nhân dân và cử tri thành phố Hà
Nội được bảo đảm trong bối cảnh đó, cần
tính đến việc tạo cơ chế đặc thù trong tổ
chức của cơ quan dân cử tại những cấp chính
quyền cao hơn.
Mọi quy định của Nghị quyết số 97,
dường như đang dành sự “khác biệt” với
Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức chính
quyền địa phương để tạo cơ chế “đặc thù”
trong hoạt động hành chính tại thành phố Hà
Nội khi thực hiện thí điểm như: vị trí pháp
lý của UBND, cơ chế ủy quyền, công tác
quản lý cán bộ… Nhưng không đặt ra cơ chế
đặc thù đối với tổ chức và hoạt động của cơ
quan dân cử của chính quyền thành phố và
quận, thị xã nơi thí điểm không có HĐND
phường. Với thẩm quyền của Chính phủ,
cũng khó có thể đề cập đến nội dung này tại
dự thảo Nghị định có phạm vi và mục đích
hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 97.
Mục đích chính đáng của mọi hoạt động
thí điểm đều hướng tới sự thành công. Muốn
vậy, cần thiết lập một cơ chế mà ở đó sự đặc
thù tổng thể trong cả hoạt động điều hành
của cơ quan hành chính và trong hoạt động
đại diện của cơ quan dân cử. Có lẽ, thời gian
tới, trong quá trình Chính phủ tham mưu cho
Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị
quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ
cấu, thành phần và phân bổ số lượng người
được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì cần chú ý đề
xuất tăng số lượng đại biểu HĐND thành
phố Hà Nội và đại biểu HĐND quận, thị xã
tại những nơi thí điểm chính quyền phường
chỉ có UBND n

10 Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, số lượng ĐBHĐND tối đa ở thành phố Hà Nội là
105 đại biểu, ở quận, thị xã là 40 đại biểu. Đối với quận, thị xã có từ 30 đơn vị hành chính trở lên có tối đa
không qua 45 đại biểu. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ
chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu HĐND tối đa ở thành phố Hà Nội là 95 đại biểu, ở quận,
thị xã là 35 đại biểu. Đối với quận, thị xã có từ 30 đơn vị hành chính trở lên có tối đa không qua 40 đại biểu.
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