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kú häp thø 8, Quèc héi khãa XI
Kú häp thø 8, Quèc héi khãa XI (khai m¹c vµo ngµy 18.10. 2005 vµ dù kiÕn kÕt thóc vµo ngµy
30 th¸ng 11 n¨m 2005) sÏ th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:
1. LËp ph¸p
Quèc héi sÏ th«ng qua 14 luËt vµ 1 NghÞ quyÕt,
bao gåm:
1. LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng (söa ®æi)
2. LuËt Hèi phiÕu
3. LuËt Së h÷u trÝ tuÖ
4. LuËt Giao dÞch ®iÖn tö
5. LuËt Nhµ ë
6. LuËt Thanh niªn
7. LuËt C«ng an nh©n d©n
8. LuËt Phßng, chèng tham nhòng
9. LuËt Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng
phÝ
10. LuËt Doanh nghiÖp
11. LuËt §Çu t−
12. LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña
LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt ThuÕ
tiªu thô ®Æc biÖt
13. LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña
LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o
14. LuËt §Êu thÇu
15. NghÞ quyÕt vÒ ch−¬ng tr×nh x©y dùng
luËt, ph¸p lÖnh n¨m 2006
Quèc héi còng sÏ cho ý kiÕn vÒ 9 dù ¸n luËt:
1. LuËt B¶o hiÓm x· héi
2. LuËt Kinh doanh bÊt ®éng s¶n
3. LuËt Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam
(söa ®æi)
4. LuËt C«ng nghÖ th«ng tin
5. Bé luËt Thi hµnh ¸n
6. LuËt §iÖn ¶nh
7. LuËt §¨ng ký bÊt ®éng s¶n
8. LuËt LuËt s−
9. LuËt Phßng, chèng nhiÔm vi rót g©y ra
héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i
ë ng−êi (HIV/AIDS)

2. Gi¸m s¸t vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò
hÖ träng cña ®Êt n−íc
Quèc héi sÏ xem xÐt vµ cho ý kiÕn vÒ
c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô vµ
ng©n s¸ch Nhµ n−íc n¨m 2005; ph−¬ng
h−íng, nhiÖm vô vµ dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ
n−íc n¨m 2006; nghe c¸c b¸o c¸o thÈm tra
cña ñy ban kinh tÕ vµ ng©n s¸ch vµ c¸c ñy
ban liªn quan cña Quèc héi vÒ c¸c b¸o c¸o
trªn.
Quèc héi sÏ xem xÐt c¸c b¸o c¸o
chuyªn ®Ò vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c
NghÞ quyÕt cña Quèc héi, nh−:
- C¸c b¸o c¸o vÒ c¸c c«ng tr×nh quan
träng quèc gia;
- Tæ chøc qu¶n lý, d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt
viÖc lµm cho ng−êi sau cai nghiÖn ma
tóy ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè
tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng
- C«ng t¸c ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n sö
dông vèn cña Nhµ n−íc;
- B¸o c¸o chuyªn ®Ò cña Héi ®ång D©n
téc vÒ kÕt qu¶ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn
ch−¬ng tr×nh 135
- Nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn vÒ t×nh h×nh
ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
cña ChÝnh phñ
Quèc héi còng sÏ xem xÐt vµ cho ý kiÕn
vÒ c¸c b¸o c¸o cña c¸c c¬ quan t− ph¸p; b¸o
c¸o vÒ c«ng t¸c ®èi ngo¹i cña Nhµ n−íc; b¸o
c¸o tæng hîp kiÕn nghÞ cña cö tri, c¸c b¸o
c¸o cña Uû ban th−êng vô Quèc héi, Héi
®ång d©n téc vµ c¸c ñy ban cña Quèc héi;
b¸o c¸o t×nh h×nh gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ cña
cö tri tr¶ lêi chÊt vÊn cña c¸c §¹i biÓu Quèc
héi, chÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn cña §¹i biÓu
Quèc héi

3. - T¹i kú häp nµy, Quèc héi dµnh 9 ngµy ®Ó th¶o luËn 14 dù ¸n luËt t¹i hai ®Þa ®iÓm: Héi
tr−êng Ba §×nh vµ héi tr−êng D1 - 37 Hïng V−¬ng, Hµ Néi.
- Dù kiÕn truyÒn h×nh trùc tiÕp c¸c phiªn häp cña Quèc héi: khai m¹c, bÕ m¹c, nghe b¸o
vÒ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ cña cö tri vµ tr¶ lêi chÊt vÊn cña §¹i biÓu Quèc héi, th¶o
luËn vÒ dù ¸n LuËt Nhµ ë, LuËt Phßng chèng tham nhòng, LuËt Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng
l·ng phÝ; vÒ t×nh h×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n
d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî
ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n tõ n¨m 2001 ®Õn nay.
- Quèc héi nghe vµ th¶o luËn dù th¶o c¸c v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi §¶ng lÇn thø X.
Kh¸nh V©n
(Tãm l−îc tõ tµi liÖu häp b¸o cña VPQH ngµy 14/10/2005)

Gi¸m s¸t vÒ ng©n s¸ch nhμ n−íc:
chøc n¨ng quan träng cña Quèc héi
Phïng V¨n Hïng*
1.Gi¸m s¸t vÒ ng©n s¸ch nhµ n−íc:
cÇn mét nhËn thøc ®Çy ®ñ
Ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ n−íc
ta quy ®Þnh: Quèc héi quyÕt ®Þnh
ng©n s¸ch nhµ n−íc (NSNN) vµ Quèc
héi còng lµ c¬ quan gi¸m s¸t viÖc
thùc hiÖn NSNN. Quy ®Þnh nµy ®ßi
hái mét c¸ch hiÓu toµn diÖn vÒ gi¸m
s¸t NSNN. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ vÉn
cßn c¸ch hiÓu phæ biÕn lµ, Quèc héi
chØ thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t ®èi víi
giai ®o¹n thùc hiÖn ng©n s¸ch thay v×
gi¸m s¸t toµn bé quy tr×nh ng©n s¸ch;
ho¹t ®éng gi¸m s¸t vÒ NSNN chØ giíi
h¹n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ng©n
s¸ch nhµ n−íc. HiÓu theo c¸ch nµy,
v« h×nh trung, chóng ta ®· ph©n ®o¹n
quy tr×nh ng©n s¸ch vµ gi¸m s¸t vÒ
NSNN chØ ®−îc thùc thi ë c«ng ®äan
gi÷a, bá qua giai ®o¹n lËp dù to¸n
ng©n s¸ch vµ giai ®o¹n quyÕt to¸n
ng©n s¸ch. C¸ch hiÓu nh− vËy lµ ch−a
thËt ®Çy ®ñ, v× ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu
cña gi¸m s¸t vÒ NSNN lµ c¸c kho¶n
thu ph¶i hîp lý, c¸c kho¶n chi ph¶i
®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, tu©n thñ

c¸c quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p
luËt còng nh− c¸c nghÞ quyÕt cña
Quèc héi, th× gi¸m s¸t cña Quèc héi
trong lÜnh vùc NSNN ph¶i ®−îc thùc
hiÖn ë tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña quy
tr×nh ng©n s¸ch, ®ã lµ lËp dù to¸n vµ
ph©n bæ ng©n s¸ch, thùc hiÖn ng©n
s¸ch vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch.
Ho¹t ®éng gi¸m s¸t vÒ NSNN cña
Quèc héi ®· vµ ®ang ®−îc thùc hiÖn
theo c¸ch hiÓu toµn diÖn nµy. Quèc
héi ®· vµ ®ang thùc hiÖn quyÒn gi¸m
s¸t ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña
quy tr×nh ng©n s¸ch, tõ giai ®o¹n
quyÕt ®Þnh dù to¸n, ph©n bæ ng©n
s¸ch ®Õn quyÕt to¸n ng©n s¸ch. ChÝnh
phñ tr×nh b¶n dù to¸n, ph−¬ng ¸n
ph©n bæ vµ b¶n quyÕt to¸n ng©n s¸ch
lªn Quèc héi ®Ó Quèc héi quyÕt ®Þnh
hoÆc phª chuÈn. Cßn viÖc Quèc héi
cã quyÕt ®Þnh hoÆc phª chuÈn nh÷ng
néi dung do ChÝnh phñ tr×nh hay
kh«ng lµ quyÒn cña Quèc héi. §Ó cã
thÓ quyÕt ®Þnh hoÆc phª chuÈn mét
c¸ch thùc chÊt c¸c v¨n b¶n, b¸o c¸o,
c¸c néi dung vÒ NSNN do ChÝnh phñ

tr×nh lªn, th× Quèc héi cÇn ®«n ®èc,
kiÓm tra, theo dâi ngay tõ khi b¾t ®Çu
quy tr×nh ng©n s¸ch, ®Ò nghÞ ®iÒu
chØnh kÞp thêi (nÕu cÇn thiÕt), chø
kh«ng thÓ ®îi ®Õn khi ®−îc tr×nh lªn
råi míi xem xÐt, gãp ý. Sau khi ChÝnh
phñ tr×nh lªn Quèc héi, Quèc héi tiÕp
tôc xem xÐt, thÈm tra vµ th¶o luËn.
Trong qu¸ tr×nh xem xÐt, thÈm tra vµ
th¶o luËn, nÕu cÇn lµm s¸ng tá hoÆc
cÇn cã sù ®iÒu chØnh, Quèc héi cã
quyÒn yªu cÇu ChÝnh phñ gi¶i tr×nh
hoÆc chØnh söa. §ã chÝnh lµ c¸c c«ng
viÖc cÇn lµm cña gi¸m s¸t. Khi Quèc
héi thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng nghÜa c¸c
chøc n¨ng lËp ph¸p, chøc n¨ng quyÕt
®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ ng©n s¸ch nh− quy
®Þnh cña ph¸p luËt, th× còng chÝnh lµ
Quèc héi ®· thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t
ng©n s¸ch ë tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña
quy tr×nh ng©n s¸ch råi. Nh− vËy,
gi¸m s¸t cña Quèc héi vÒ NSNN lµ
mét qu¸ tr×nh tõ lóc b¾t ®Çu lËp dù
to¸n NSNN cho ®Õn khi Quèc héi phª
chuÈn quyÕt to¸n NSNN.

vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn tr−íc khi
biÓu quyÕt mét chÝnh s¸ch, mét vÊn
®Ò liªn quan ®Õn ng©n s¸ch. Ng−êi
§BQH ngoµi viÖc tù thu thËp th«ng
tin th× hä ph¶i cã quyÒn ®−îc cung
cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ
th«ng tin ph¶i kh¸ch quan. §Ó ho¹t
®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi kh«ng
mang tÝnh h×nh thøc, ngoµi nhu cÇu vÒ
th«ng tin, Quèc héi cÇn ph¸t huy hiÖu
qu¶ nh÷ng c«ng cô gi¸m s¸t nh−
th«ng qua th¶o luËn t¹i phiªn häp
toµn thÓ còng nh− t¹i c¸c phiªn häp
cÊp ñy ban, sö dông c¬ quan kiÓm
to¸n nhµ n−íc, tham gia c¸c ®oµn
gi¸m s¸t, tham gia chÊt vÊn t¹i kú
häp, bá phiÕu tÝn nhiÖm,...
2.1 Th¶o luËn tËp thÓ vµ biÓu quyÕt
theo ®a sè
Th¶o luËn tËp thÓ vµ biÓu quyÕt
theo ®a sè lµ h×nh thøc ho¹t ®éng ®Æc
tr−ng cña Quèc héi vµ ®ã còng lµ
c«ng cô gi¸m s¸t quan träng cña
Quèc héi. Th«ng qua th¶o luËn, Quèc
héi mæ xÎ tõng vÊn ®Ò mµ ng−êi d©n
vµ x· héi quan t©m, xem xÐt c¸c b¸o
c¸o, dù to¸n ng©n s¸ch, ph−¬ng ¸n
ph©n bæ ng©n s¸ch vµ b¶n quyÕt to¸n
ng©n s¸ch do ChÝnh phñ tr×nh lªn. Do
mét n¨m Quèc héi chØ häp cã hai kú,
thêi gian dµnh cho th¶o luËn c¸c vÊn
®Ò vÒ NSNN kh«ng nhiÒu, trong khi

2. Gi¸m s¸t vÒ NSNN: nh÷ng c«ng
cô h÷u hiÖu cÇn ph¶i cã
Th«ng tin lµ mét yÕu tè quan
träng ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t
cña Quèc héi cã hiÖu qu¶. Th«ng tin
®Çy ®ñ gióp c¸c §¹i biÓu Quèc héi
(§BQH) ph©n tÝch, tæng hîp, ®¸nh gi¸

2

®a sè ®¹i biÓu ho¹t ®éng kiªm nhiÖm,
nªn ®Ó th¶o luËn vµ biÓu quyÕt c¸c
vÊn ®Ò vÒ NSNN t¹i kú häp toµn thÓ
mét c¸ch thùc chÊt, hiÖu qu¶ th× c«ng
t¸c thÈm tra, th¶o luËn vµ gi¸m s¸t

C¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp lµ
mét c«ng cô quan träng (nÕu kh«ng
muèn nãi lµ quan träng nhÊt) gióp
Quèc héi gi¸m s¸t vÒ tµi chÝnh vµ
ng©n s¸ch cã hiÖu qu¶. C¸c ®¹i biÓu
d©n cö lµ nh÷ng ng−êi cã chuyªn m«n
thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, nªn
thiÕu sù hç trî cña c¬ quan chuyªn
m«n, gi¸m s¸t vÒ NSNN cña Quèc héi

cña ñy ban Kinh tÕ - Ng©n s¸ch (KTNS) cña Quèc héi tr−íc khi tr×nh ra
kú häp toµn thÓ ®ãng vai trß hÕt søc
quan träng. C¸c v¨n b¶n nh− b¸o c¸o
dù to¸n ng©n s¸ch, ph−¬ng ¸n ph©n
bæ ng©n s¸ch, quyÕt to¸n ng©n s¸ch
do ChÝnh phñ tr×nh; c¸c kÕt qu¶ th¶o

sÏ bÞ h¹n chÕ. ë c¸c n−íc ph¸t triÓn,
ngoµi c¸c c«ng cô gi¸m s¸t theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt, phe ®èi lËp còng
lµ lùc l−îng tÝch cùc gi¸m s¸t c¸c ho¹t
®éng cña chÝnh phñ trong ®ã cã c¸c

luËn, thÈm tra gi¸m s¸t cña ñy ban
KT-NS cÇn göi sím tíi c¸c §BQH ®Ó
c¸c ®¹i biÓu cã ®ñ thêi gian ®äc vµ
nghiªn cøu, tham gia cã hiÖu qu¶ vµo
th¶o luËn vµ biÓu quyÕt t¹i kú häp.
Trong nh÷ng kú häp gÇn ®©y, c«ng
t¸c chuÈn bÞ c¸c néi dung vÒ NSNN
cho kú häp ë cÊp ñy ban ®· ®−îc c¶i
tiÕn. §Æc biÖt lµ, lÇn ®Çu tiªn Héi nghÞ
§BQH chuyªn tr¸ch ®· ®−îc tiÕn
hµnh ®Ó th¶o luËn chuyªn vÒ NSNN1,
®· gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng cña
Quèc héi trong lÜnh vùc NSNN ngµy
cµng thùc chÊt h¬n.
2.2 KiÓm to¸n nhµ n−íc: c«ng cô
gi¸m s¸t cña Quèc héi ®èi víi
NSNN

vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch. ë
n−íc ta kh«ng cã phe ®èi lËp, ®a sè
c¸c §BQH ho¹t ®éng kiªm nhiÖm,
nªn vai trß cña c¬ quan kiÓm to¸n
trong viÖc gióp Quèc héi thùc hiÖn
quyÒn gi¸m s¸t vÒ NSNN l¹i cµng
quan träng. QuyÕt ®Þnh míi ®©y vÒ
viÖc chuyÓn c¬ quan KiÓm to¸n nhµ
n−íc (KTNN) vÒ Quèc héi lµ mét
quyÕt ®Þnh hîp lý, nh−ng nhiÖm vô
x©y dùng c¬ quan nµy ®ñ m¹nh, ®Ó
gióp Quèc héi vµ H§ND gi¸m s¸t vÒ
NSNN mét c¸ch thùc sù ®ang lµ vÊn
®Ò kh«ng ®¬n gi¶n.
C«ng t¸c kiÓm to¸n gióp Quèc
héi gi¸m s¸t viÖc gi¶i tr×nh cña ChÝnh
phñ nh»m b¶o ®¶m c¸c kho¶n thu, chi
ng©n s¸ch ®Òu ®−îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ

1

Héi nghÞ §BQH chuyªn tr¸ch lÇn thø 7, ngµy 27
th¸ng 9 n¨m 2005.
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trong c¸c sæ s¸ch; kiÓm tra tÝnh hîp
ph¸p cña c¸c kho¶n chi, nh»m ®¶m
b¶o c¸c kho¶n chi kh«ng v−ît qu¸
giíi h¹n thÈm quyÒn cho phÐp; kiÓm
tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kinh tÕ nh»m
b¶o ®¶m r»ng tiÒn b¹c cña d©n kh«ng
bÞ chi tiªu l·ng phÝ. Ngoµi nhiÖm vô
ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m th× KTNN cßn
mét chøc n¨ng kh«ng kÐm phÇn quan
träng n÷a lµ chøc n¨ng ng¨n ngõa c¸c
sai ph¹m b»ng viÖc c«ng khai tµi
chÝnh. C¸c khuyÕn c¸o cña KTNN
còng cã t¸c ®éng lín ®Õn c¸c c¬ quan
thô h−ëng ng©n s¸ch nhµ n−íc. Trong
b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n, KTNN
còng ®−a ra c¸c kiÕn nghÞ gi¶i quyÕt
nh÷ng tån t¹i, nh÷ng vi ph¹m lín
trong c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch vµ
tµi chÝnh ®Ó Quèc héi xem xÐt, theo
dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c
khuyÕn nghÞ, kh¾c phôc nh÷ng tån
t¹i. §ång thêi, ®ã còng lµ c¬ së ®Ó
Quèc héi tiÕp tôc gi¸m s¸t nh»m ng¨n
ngõa nh÷ng sai ph¹m t−¬ng tù cã thÓ
lÆp l¹i trong nh÷ng n¨m tiÕp theo.

NSNN vµ phª chuÈn quyÕt to¸n
NSNN.
Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng t¸c
kiÓm to¸n chØ míi ®−îc thùc hiÖn ë
c«ng ®o¹n cuèi cïng, khi mµ mäi viÖc
®· x¶y ra råi (hËu kiÓm). Nh− vËy,
c«ng t¸c kiÓm to¸n kh«ng gióp ®−îc
Quèc héi gi¸m s¸t ngay tõ c«ng ®o¹n
®Çu tiªn - c«ng ®o¹n lËp dù to¸n ng©n
s¸ch ®Ó b¶o ®¶m r»ng dù to¸n ng©n
s¸ch ®· thÓ hiÖn ®−îc ®Çy ®ñ c¸c
nguån thu cña ®Þa ph−¬ng; c¸c nhiÖm
vô chi ®· ®−îc x©y dùng b¸m s¸t c¸c
nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi
®−îc ph©n cÊp, theo ®óng ®Þnh møc
®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh,
gióp ng¨n ngõa nh÷ng hËu qu¶ ®¸ng
tiÕc cã thÓ x¶y ra sau nµy.
2.3 ChÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn
ChÊt vÊn lµ quyÒn cña c¸c
§BQH ®Ó x¸c ®Þnh chÕ ®é tr¸ch
nhiÖm, ®Ó kiÓm tra vµ quy tr¸ch
nhiÖm ng−êi ®øng ®Çu c¸c c¬ quan,
ban, ngµnh tr−íc nh÷ng vÊn ®Ò næi
cém. ChÊt vÊn kh«ng ph¶i ®Ó hái
th«ng tin xem ng−êi ®øng ®Çu c¬
quan ®ã ®· vµ sÏ gi¶i quyÕt vô viÖc
nh− thÕ nµo. Do vËy, muèn sö dông
c«ng cô chÊt vÊn cã hiÖu qu¶, th× b¶n
th©n ng−êi chÊt vÊn ph¶i hiÓu s©u vÒ
vÊn ®Ò, ph¶i dù liÖu ®−îc c¸c biÖn
ph¸p kh¾c phôc. C©u hái chÊt vÊn

Tãm l¹i, vai trß cña KTNN lµ
®¸nh gi¸ vµ ®−a ra c¸c khuyÕn c¸o
chø kh«ng ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh. B¸o
c¸o kiÓm to¸n cña KTNN lµ mét c¨n
cø quan träng ®Ó Quèc héi sö dông
trong qu¸ tr×nh xem xÐt, quyÕt ®Þnh
dù to¸n NSNN, ph−¬ng ¸n ph©n bæ
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ph¶i ng¾n gän, râ rµng vµ cã tÝnh gîi
më ®Ó c¸c ®¹i biÓu kh¸c cïng tham
gia. Qua nhiÒu phiªn chÊt vÊn cña
§BQH t¹i héi tr−êng, mét sè ®¹i biÓu
ch−a chuÈn bÞ kü l−ìng tr−íc khi chÊt
vÊn; nhiÒu khi c©u hái chØ mang tÝnh
chÊt hái ®Ó cã th«ng tin; hái nh÷ng
vÊn ®Ò ch−a ph¶i lµ bøc xóc. Cã ý
kiÕn cña cho r»ng, hiÖn nay còng ®·
cã tr−êng hîp l·nh ®¹o c¸c c¬ quan bÞ
chÊt vÊn "tranh thñ" diÔn ®µn chÊt
vÊn (®−îc truyÒn h×nh trùc tiÕp) ®Ó
tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ cho c¸ nh©n,
®¬n vÞ vµ c¬ quan m×nh. Nh− vËy,
chÊt vÊn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng phô
thuéc rÊt nhiÒu vµo môc ®Ých vµ n¨ng
lùc cña mçi ®¹i biÓu.

nhiÖm tr−íc nh©n d©n, ph¶i hoµn
thiÖn m×nh h¬n n÷a.
2.4. Tæ chøc c¸c ®oµn gi¸m s¸t
C¸c §BQH cßn thùc hiÖn chøc
n¨ng gi¸m s¸t b»ng viÖc tæ chøc c¸c
®oµn ®i c¬ së gi¸m s¸t ®Þnh kú hoÆc
theo chuyªn ®Ò nh»m nghe trùc tiÕp,
hái trùc tiÕp vµ cã thÓ kiÕn nghÞ trùc
tiÕp. Trong thêi gian qua, cã mét sè ý
kiÕn cho r»ng, h×nh thøc gi¸m s¸t nµy
cßn mang tÝnh h×nh thøc, ch−a ®em
l¹i hiÖu qu¶ vµ nhiÒu khi g©y phiÒn hµ
cho c¬ së. §«i khi, trong mét kho¶ng
thêi gian ng¾n cã tíi hai hoÆc ba ®oµn
cña c¸c ñy ban kh¸c nhau vÒ gi¸m s¸t
cïng mét n¬i; néi dung gi¸m s¸t th×
dµn tr¶i, kh«ng cã träng t©m, träng
®iÓm. §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy, c¸c
®oµn gi¸m s¸t nªn tæ chøc theo
chuyªn ®Ò; thµnh phÇn cña ®oµn nªn

ChÊt vÊn t¹i phiªn häp toµn thÓ
cña Quèc héi lu«n ®−îc ng−êi d©n
hoan nghªnh. §Æc biÖt lµ trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y, c¸c phiªn chÊt vÊn ë
Quèc héi ®· ®−îc truyÒn h×nh trùc
tiÕp. Nã kh«ng chØ cã t¸c dông quy
kÕt, x¸c ®Þnh chÕ ®é tr¸ch nhiÖm cña
thñ tr−ëng c¸c c¬ quan bÞ chÊt vÊn,
mµ chÊt vÊn cßn gióp ng−êi d©n trùc
tiÕp gi¸m s¸t xem c¸c vÞ ®¹i biÓu cña
m×nh ho¹t ®éng ra sao, hä ®¹i diÖn
cho m×nh nh− thÕ nµo. Nh− vËy, chÊt
vÊn cã t¸c dông thóc Ðp c¶ hai phÝa,
ng−êi bÞ chÊt vÊn còng nh− ng−êi chÊt
vÊn ph¶i n©ng cao tinh thÇn tr¸ch

kÕt hîp gi÷a c¸c ñy ban kh¸c nhau,
cã mêi c¸c chuyªn gia tham gia ®oµn
®Ó gióp ®oµn cã nh÷ng ®¸nh gi¸ chÝnh
x¸c vÒ mÆt chuyªn m«n kü thuËt, t¹o
®iÒu kiÖn cho ®oµn cã nh÷ng kÕt luËn
chÝnh x¸c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ.
Ngoµi ra, ®Ó h×nh thøc gi¸m s¸t nµy
cã hiÖu qu¶, c¸c thµnh viªn cña ®oµn
cÇn nghiªn cøu kü tr−íc c¸c néi dung
liªn quan, c¸c vÊn ®Ò cÇn t×m hiÓu
hoÆc cÇn lµm s¸ng tá.
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®Çu c¬ quan qu¶n lý vµ sö dông
NSNN.

2.5.Bá phiÕu tÝn nhiÖm
Bá phiÕu tÝn nhiÖm ®èi víi ng−êi
gi÷ chøc vô do Quèc héi bÇu lµ mét
c«ng cô gi¸m s¸t míi cña Quèc héi
n−íc ta. Theo chóng t«i, ®©y lµ mét
c«ng cô rÊt m¹nh trong ho¹t ®éng
gi¸m s¸t cña Quèc héi. §©y kh«ng
ph¶i lµ hÖ qu¶ cña gi¸m s¸t, mµ nã cã
thÓ lµ tiÒn ®Ò ®Ó ®i ®Õn viÖc ¸p dông
c¸c biÖn ph¸p chÕ tµi cña gi¸m s¸t, vÝ
dô nh− miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm ch¼ng
h¹n. Môc ®Ých cña bá phiÕu tÝn nhiÖm
kh«ng ph¶i ®Ó nh»m phÕ truÊt mét c¸
nh©n (mÆc dï cã thÓ dÉn ®Õn kÕt côc
nh− vËy) mµ ¸p dông c«ng cô nµy sÏ
cã ý nghÜa lín trong viÖc nh¾c nhë,
r¨n ®e vµ chØ ra cho c¸ nh©n bÞ gi¸m
s¸t biÕt r»ng, m×nh ®ang cã "vÊn ®Ò",
cÇn ph¶i kh¾c phôc, söa ch÷a. Quèc
héi cÇn ph¸t huy h¬n n÷a hiÖu qu¶
cña c«ng cô nµy.

HËu qu¶ ph¸p lý cßn cã thÓ lµ
mét nghÞ quyÕt cña Quèc héi hay mét
v¨n b¶n ®Ò nghÞ b·i bá, söa ®æi, bæ
sung mét phÇn hay toµn bé v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt nh»m kh¾c phôc
nh÷ng lç hæng cña c¬ chÕ, chÝnh s¸ch,
hoÆc yªu cÇu ban hµnh v¨n b¶n h−íng
dÉn gi¶i quyÕt mét vô viÖc cô thÓ nµo
®ã liªn quan ®Õn NSNN ®Ó thi hµnh
HiÕn ph¸p, luËt, NghÞ quyÕt cña Quèc
héi.
4. KÕt luËn
Tãm l¹i, gi¸m s¸t vÒ NSNN lµ
mét néi dung quan träng trong chøc
n¨ng gi¸m s¸t cña Quèc héi. Gi¸m s¸t
vÒ NSNN thËt sù lµ vÊn ®Ò quan
träng, v× nã liªn quan ®Õn viÖc sö
dông tiÒn b¹c cña nh©n d©n. Gi¸m s¸t
vÒ NSNN lµ ho¹t ®éng ®¶m b¶o cho
NSNN ®−îc sö dông ®óng môc ®Ých,
®em l¹i lîi Ých cho chÝnh ng−êi d©n.
Muèn gi¸m s¸t vÒ NSNN mét c¸ch cã
hiÖu qu¶ th× ngoµi nhu cÇu vÒ th«ng
tin, Quèc héi cßn ph¶i ph¸t huy vµ sö
dông cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô gi¸m
s¸t mµ ph¸p luËt ®· quy ®Þnh, c¸c
§BQH ph¶i n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn
thøc vµ hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó th¶o
luËn hÕt c¸c khÝa c¹nh cña tõng vÊn
®Ò. §ång thêi, ph¶i x©y dùng mét

3. HËu qu¶ ph¸p lý cña gi¸m s¸t vÒ
NSNN
C¨n cø vµo kÕt qu¶ gi¸m s¸t, hËu
qu¶ ph¸p lý cã thÓ lµ mét nghÞ quyÕt
cña Quèc héi hay mét v¨n b¶n vÒ t×nh
h×nh qu¶n lý vµ sö dông ng©n s¸ch
cña ®èi t−îng bÞ gi¸m s¸t, thÓ hiÖn sù
®¸nh gi¸ cña cña Quèc héi vÒ tr¸ch
nhiÖm vµ n¨ng lùc cña ng−êi ®øng
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khu«n khæ ph¸p lý vÒ gi¸m s¸t hoµn
chØnh. ChØ nh− vËy, Quèc héi míi cã
thùc quyÒn vµ gi¸m s¸t vÒ NSNN cña
Quèc héi míi thùc sù ®em l¹i hiÖu
qu¶. Cho ®Õn thêi ®iÓm nµy, cã thÓ
nãi r»ng, ph¸p luËt vÒ gi¸m s¸t ®·
t−¬ng ®èi hoµn chØnh ®Ó Quèc héi
thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vÒ
NSNN. Quèc héi cÇn sö dông tèt h¬n
n÷a thÈm quyÒn mµ ph¸p luËt ®· quy
®Þnh.
----------*ThS, Phã Gi¸m ®èc Trung t©m
Th«ng tin, Th− viÖn vµ Nghiªn cøu
khoa häc, VPQH
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c¬ së cña chÕ ®é gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p
Tµo ThÞ Quyªn*
HiÖn nay, chÕ ®é gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p ®· trë thµnh yÕu tè cèt lâi trong qu¸ tr×nh
x©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn ë nhiÒu quèc gia. Bµi viÕt ®Ò cËp ®Õn c¬ së cña chÕ ®é gi¸m
s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p nh»m gãp phÇn c©n nh¾c viÖc lùa chän vµ x©y dùng m« h×nh b¶o hiÕn
phï hîp víi c¬ së chÝnh trÞ, ph¸p lý cña ViÖt Nam.
ë c¸c n−íc cã hiÕn ph¸p thµnh v¨n ®Òu x¸c lËp chÕ ®é b¶o vÖ HiÕn ph¸p. Cã hai d¹ng
b¶o vÖ HiÕn ph¸p chñ yÕu: b¶o vÖ HiÕn ph¸p mang tÝnh chÝnh trÞ vµ b¶o vÖ HiÕn ph¸p b»ng
con ®−êng t− ph¸p (hay cßn gäi lµ gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p). Trong ®ã, gi¸m s¸t t− ph¸p
hiÕn ph¸p tån t¹i phæ biÕn h¬n. §ã lµ ho¹t ®éng kiÓm tra, xem xÐt tÝnh phï hîp víi HiÕn
ph¸p cña v¨n b¶n do c¸c c¬ quan nhµ n−íc ban hµnh b»ng con ®−êng t− ph¸p.
ChÕ ®é gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p ra ®êi dùa trªn c¸c c¬ së chñ yÕu sau ®©y:
- TÝnh quy ph¹m vµ hiÖu lùc tèi cao cña HiÕn ph¸p;
- Mèi quan hÖ gi÷a HiÕn ph¸p vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c;
- QuyÒn lùc bÞ giíi h¹n cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc.
1. TÝnh quy ph¹m vµ hiÖu lùc tèi cao cña HiÕn ph¸p
Mét trong nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña nhµ n−íc ph¸p quyÒn ®ã lµ vÞ trÝ tèi th−îng cña
ph¸p luËt trong ®êi sèng x· héi. Trong hÖ thèng ph¸p luËt ®ã, HiÕn ph¸p lµ v¨n b¶n cã hiÖu
lùc ph¸p lý tèi cao. TÝnh tèi cao cña HiÕn ph¸p so víi c¸c v¨n b¶n kh¸c cña nhµ n−íc thÓ
hiÖn tr−íc hÕt ë chç, HiÕn ph¸p ghi nhËn chñ quyÒn tèi cao cña nh©n d©n. V× vËy, HiÕn
ph¸p lµ v¨n b¶n chÝnh trÞ - ph¸p lý chøa ®ùng nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n, cao quý nhÊt cña x· héi.
H¬n n÷a, vÒ mÆt néi dung, HiÕn ph¸p lµ ®¹o luËt quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt
trong tæ chøc, ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n−íc vµ c¸c quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n.
Xu h−íng lËp hiÕn chñ yÕu hiÖn nay ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi th−êng coi HiÕn ph¸p nh−
lµ mét v¨n b¶n mang tÝnh quy ph¹m thùc chÊt chø kh«ng chØ lµ nh÷ng "lêi høa chÝnh trÞ thô
®éng” dÔ dµng thay ®æi cña c¸c ®¶ng chÝnh trÞ khi c¸n c©n quyÒn lùc gi÷a chóng biÕn ®éng.
C¸c b¶n HiÕn ph¸p ®· trë thµnh nh÷ng quy ph¹m ph¸p lý ®iÒu chØnh toµn bé qu¸ tr×nh chÝnh
trÞ, ®êi sèng kinh tÕ vµ x· héi cña mét quèc gia, ®ång thêi lµ v¨n b¶n quy ®Þnh hiÖu lùc cña
c¸c v¨n b¶n kh¸c trong hÖ thèng ph¸p luËt. Khi HiÕn ph¸p ®−îc coi lµ quy ph¹m thùc chÊt
vµ cã hiÖu lùc ph¸p lý ®ßi hái nã ph¶i chøa ®ùng nh÷ng quy ®Þnh cã kh¶ n¨ng ®−îc ¸p dông
trùc tiÕp ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n−íc vµ c«ng d©n.
Trong mèi quan hÖ víi nhµ n−íc, nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¸c b¶n HiÕn ph¸p ngµy
nay vÉn t−¬ng tù nh− b¶n HiÕn ph¸p lóc míi ra ®êi ®Çu tiªn ë Mü. Khi ®ã, HiÕn ph¸p lµ luËt

c¬ b¶n nh»m giíi h¹n quyÒn lùc cña c¬ quan nhµ n−íc vµ tuyªn bè c¸c quyÒn c¬ b¶n cña
c«ng d©n, lµ sù ®ång lßng vÒ chÝnh trÞ ®−îc nh©n d©n trao cho vµ do ®ã, ®−îc ¸p dông trùc
tiÕp bëi c¸c toµ ¸n. Quan ®iÓm nµy ®· ®−îc Toµ ¸n tèi cao Hîp chñng quèc Hoa Kú kh¼ng
®Þnh nh− sau:
"Nh÷ng quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p kh«ng ph¶i lµ nh÷ng c©u ch©m ng«n lçi thêi hay nh÷ng khÈu
hiÖu trèng rçng. Chóng lµ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n, sèng ®éng, hiÖn h÷u, quy ®Þnh vµ giíi h¹n
quyÒn lùc nhµ n−íc. Chóng lµ nh÷ng quy ®Þnh ®iÒu khiÓn nhµ n−íc. Khi tÝnh hîp hiÕn cña mét ®¹o
luËt do NghÞ viÖn ban hµnh bÞ nghi ngê, Toµ ¸n ph¶i ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p. NÕu
chóng ta kh«ng lµm nh− vËy th× quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p sÏ trë thµnh nh÷ng lêi lÏ mang tÝnh
khuyªn nhñ mµ th«i”1.

Sau c¸ch m¹ng t− s¶n Ph¸p, quan niÖm nµy ®· ®−îc chÊp nhËn ë ch©u ¢u lôc ®Þa nh−ng
sau ®ã bÞ thay ®æi bëi c¸c nguyªn t¾c qu©n chñ, chuyÓn HiÕn ph¸p trë thµnh ®¹o luËt mang
tÝnh trõu t−îng, do nhµ vua ®Æt ra vµ c¸c toµ ¸n kh«ng ®−îc ¸p dông. Trong bèi c¶nh nµy,
HiÕn ph¸p kh«ng cã nh÷ng quy ph¹m cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp ®èi víi c«ng d©n - nh÷ng ®èi
t−îng bÞ ®iÒu chØnh bëi c¸c ®¹o luËt th−êng. §ång thêi, HiÕn ph¸p tuy bao gåm c¶ phÇn quy
®Þnh vÒ tæ chøc bé m¸y, nh−ng do thiÕu ®Æc ®iÓm mang tÝnh quy ph¹m nªn kh«ng cã c¸c
c«ng cô gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p.
Tuy nhiªn, hiÖn nay ë c¸c hÖ thèng ph¸p luËt ch©u ¢u lôc ®Þa, quan niÖm vÒ HiÕn ph¸p
®· thay ®æi vµ cã xu h−íng trë l¹i víi ý nghÜa ban ®Çu lµ mét ®¹o luËt cã hiÖu lùc ph¸p lý
cao h¬n, trong ®ã chøa ®ùng nh÷ng quy ph¹m cã kh¶ n¨ng ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ
n−íc vµ c«ng d©n.
Ngµy nay, ë rÊt nhiÒu hÖ thèng ph¸p luËt trªn thÕ giíi, c¸c néi dung cña HiÕn ph¸p ®Òu
mang tÝnh quy ph¹m nh»m ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña nhµ n−íc vµ c«ng d©n. §iÒu nµy thËm
chÝ còng ®óng ë Ph¸p, n¬i mµ theo luËt hiÕn ph¸p truyÒn thèng, c¸c quy ®Þnh hiÕn ph¸p
kh«ng ph¶i lµ nh÷ng quy ®Þnh cã thÓ ¸p dông trùc tiÕp ®èi víi c«ng d©n do viÖc lo¹i trõ
tuyªn bè nh©n quyÒn khái b¶n v¨n HiÕn ph¸p. Nh−ng sau HiÕn ph¸p 1958, ph¹m vi nh÷ng
quy ®Þnh ®−îc ¸p dông bëi Héi ®ång b¶o hiÕn (®−îc thµnh lËp n¨m 1958) ®· ®−îc më réng,
bao gåm c¶ Tuyªn ng«n Nh©n quyÒn 1789, Lêi nãi ®Çu cña HiÕn ph¸p 1946 vµ HiÕn ph¸p
1958 vµ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n ®−îc kh¼ng ®Þnh bëi c¸c ®¹o luËt cña n−íc Céng hoµ.
TÝnh quy ph¹m cña HiÕn ph¸p vµ sù ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p bëi toµ ¸n xuÊt
ph¸t tõ sù thay ®æi c¸c "quy ®Þnh c−¬ng lÜnh” - nh÷ng quy ®Þnh ®· tõng ®−îc coi lµ chØ ¸p
dông trùc tiÕp ®èi víi nhµ lËp ph¸p. Tr−íc ®©y, c¸c quy ®Þnh mang tÝnh c−¬ng lÜnh tån t¹i
phæ biÕn trong nhiÒu b¶n HiÕn ph¸p, thËm chÝ ngay c¶ nh÷ng quy ®Þnh c¸c quyÒn kinh tÕ vµ
x· héi còng chøa ®ùng quy t¾c thiÕt lËp ®Þnh h−íng chÝnh trÞ cho c¸c nhµ lËp ph¸p. Do ®ã,
nh÷ng quy ®Þnh hiÕn ph¸p kh«ng ®−îc ¸p dông trùc tiÕp ®èi víi c«ng d©n, cho ®Õn khi c¬
quan lËp ph¸p ban hµnh c¸c ®¹o luËt chÝnh thøc phï hîp víi c−¬ng lÜnh ®−îc quy ®Þnh trong

HiÕn ph¸p. Tuy nhiªn, trong trµo l−u lËp hiÕn mÊy chôc n¨m gÇn ®©y, tÝnh quy ph¹m cña
HiÕn ph¸p cã xu h−íng v−ît qua tÝnh c−¬ng lÜnh. §ång thêi, c¸c b¶n HiÕn ph¸p còng "t×m
kiÕm” kh¶ n¨ng ¸p dông trùc tiÕp HiÕn ph¸p bëi toµ ¸n ®èi víi c«ng d©n. Bªn c¹nh ®ã,
nh÷ng quy t¾c c−¬ng lÜnh hoÆc môc tiªu cña nhµ n−íc ®−îc ®Ò ra trong HiÕn ph¸p ph¶i ®−îc
®em ra thi hµnh bëi toµ ¸n víi ý nghÜa lµ nh÷ng nguyªn t¾c chØ ®¹o ho¹t ®éng cña nhµ n−íc.
NhiÒu b¶n hiÕn ph¸p cßn quy ®Þnh râ: HiÕn ph¸p cã hiÖu lùc ph¸p luËt tèi cao vµ trùc tiÕp2.
HiÕn ph¸p cã hiÖu lùc ph¸p lý tèi cao bëi lÏ, HiÕn ph¸p do nh©n d©n - chñ thÓ tèi cao cña
quyÒn lùc, lËp ra. H¬n n÷a, néi dung cña HiÕn ph¸p chñ yÕu lµ quy ®Þnh tæ chøc vµ ho¹t
®éng cña nhµ n−íc, cô thÓ h¬n lµ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn cña c¸c c¬
quan nhµ n−íc, trong ®ã cã quyÒn ban hµnh v¨n b¶n.
Nh− vËy, nh− gi¸o s− khoa häc luËt hiÕn ph¸p Brewer CarÝas ®· kh¼ng ®Þnh, gi¸m s¸t t−
ph¸p hiÕn ph¸p kh«ng chØ lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña viÖc x©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn mµ cßn
lµ mét bé phËn néi t¹i cña quan niÖm HiÕn ph¸p lµ ®¹o luËt tèi cao ®ång thêi lµ ®¹o luËt
thùc ®Þnh c¬ b¶n. HiÕn ph¸p ®ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ®Þnh h−íng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc hoÆc
mang tÝnh triÕt lý mµ lµ mét ®¹o luËt x¸c thùc vµ b¶n th©n nã cã hiÖu lùc ph¸p lý cho dï nã
cã tÝnh chÊt bÒn v÷ng vµ cè ®Þnh h¬n so víi luËt th−êng3. Vµ trong luËt hiÕn ph¸p hiÖn ®¹i,
gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p lµ cÇn thiÕt khi mét b¶n HiÕn ph¸p tån t¹i víi ý nghÜa lµ quy t¾c
thùc ®Þnh cã thÓ ®−îc ®em ra thi hµnh bëi toµ ¸n, h¬n n÷a, ®ã lµ v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý
cao nhÊt trong hÖ thèng ph¸p luËt.
2. Mèi quan hÖ gi÷a HiÕn ph¸p vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c
Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ n−íc cã vÞ trÝ kh¸c nhau
trong mèi quan hÖ víi HiÕn ph¸p, do ®ã ë tÊt c¶ c¸c hÖ thèng ph¸p luËt cã HiÕn ph¸p thµnh
v¨n ®Òu tån t¹i thø bËc cña c¸c v¨n b¶n.
C¨n cø vµo mèi quan hÖ ®èi víi HiÕn ph¸p, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ n−íc ®−îc
chia thµnh hai lo¹i chñ yÕu sau: v¨n b¶n ®−îc quy ®Þnh trùc tiÕp bëi HiÕn ph¸p vµ v¨n b¶n
kh«ng ®−îc quy ®Þnh trùc tiÕp bëi HiÕn ph¸p. Lo¹i v¨n b¶n thø nhÊt lµ nh÷ng ®¹o luËt chÝnh
thøc, c¸c v¨n b¶n kh¸c do NghÞ viÖn ban hµnh. Lo¹i v¨n b¶n thø hai, th−êng lµ nh÷ng v¨n
b¶n hµnh chÝnh vµ t− ph¸p, ®−îc quy ®Þnh bëi v¨n b¶n thuéc lo¹i thø nhÊt.
Víi hÖ thèng thø bËc nh− trªn, viÖc gi¸m s¸t ®èi víi v¨n b¶n tån t¹i ë ba d¹ng sau:
1/gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p nh»m b¶o ®¶m nh÷ng v¨n b¶n cña nhµ n−íc ®−îc ban hµnh
xuÊt ph¸t tõ quy ®Þnh trùc tiÕp cña HiÕn ph¸p ph¶i phï hîp víi HiÕn ph¸p; 2/ gi¸m s¸t t−
ph¸p nh»m b¶o ®¶m ho¹t ®éng hµnh chÝnh phï hîp víi HiÕn ph¸p vµ c¸c ®¹o luËt; 3/ gi¸m
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s¸t t− ph¸p cña toµ ¸n nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c¸c toµ ¸n phï hîp víi HiÕn ph¸p vµ
c¸c ®¹o luËt.
Trong ph¹m vi v¨n b¶n chÞu gi¸m s¸t bëi h×nh thøc thø nhÊt, cã c¸c lo¹i kh¸c nhau. Phæ
biÕn nhÊt lµ nh÷ng ®¹o luËt chÝnh thøc hoÆc c¸c v¨n b¶n cña NghÞ viÖn. Tuy nhiªn, NghÞ
viÖn còng ban hµnh c¸c v¨n b¶n kh«ng ph¶i lµ ®¹o luËt chÝnh thøc nh−ng viÖc ban hµnh
chóng còng ®−îc quy ®Þnh bëi HiÕn ph¸p. Nh÷ng v¨n b¶n nµy bao gåm nh÷ng quy t¾c néi
bé vÒ quy chÕ ho¹t ®éng cña NghÞ viÖn, thËm chÝ c¶ nh÷ng quy t¾c vÒ mèi quan hÖ gi÷a
Th−îng viÖn hoÆc H¹ viÖn víi c¸c c¬ quan nhµ n−íc hiÕn ®Þnh kh¸c.
§èi t−îng chÞu sù gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p cßn lµ nh÷ng nghÞ ®Þnh cña c¬ quan hµnh
ph¸p. Ngoµi ra, ChÝnh phñ nhiÒu n−íc còng ban hµnh mét sè lo¹i v¨n b¶n nhÊt ®Þnh mµ
kh«ng chÞu sù can thiÖp cña c¬ quan lËp ph¸p khi quyÕt ®Þnh vÒ giíi h¹n cña c¸c b¶o ®¶m
hiÕn ph¸p, quyÕt ®Þnh vÒ c¸c quan hÖ quèc tÕ hoÆc khi phñ quyÕt mét ®¹o luËt cña NghÞ
viÖn. Nh÷ng v¨n b¶n nµy ®−îc h×nh thµnh theo lý thuyÕt luËt hµnh chÝnh ch©u ¢u lôc ®Þa.
Theo tiªu chÝ truyÒn thèng cña luËt hµnh chÝnh, nh÷ng v¨n b¶n nµy ®ang ®−îc ph¸t triÓn
nh»m ®−a chóng tr¸nh khái sù gi¸m s¸t hµnh chÝnh v× nh÷ng ý ®å hoÆc ®éng c¬ chÝnh trÞ
còng nh− v× chóng ®−îc ban hµnh bëi ChÝnh phñ. Tuy nhiªn, v¨n b¶n cña ChÝnh phñ ph¶i
phï hîp víi HiÕn ph¸p, do ®ã còng chÞu sù gi¸m s¸t tÝnh hîp hiÕn b»ng con ®−êng t− ph¸p.
Cuèi cïng, c¸c ®iÒu −íc vµ hiÖp ®Þnh quèc tÕ còng lµ ®èi t−îng chÞu sù gi¸m s¸t tÝnh hîp
hiÕn mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc th«ng qua gi¸m s¸t ®èi víi c¸c v¨n b¶n cña NghÞ viÖn vµ cña
ChÝnh phñ nh»m néi luËt ho¸ chóng.
3. QuyÒn lùc bÞ giíi h¹n cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc
Mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña HiÕn ph¸p lµ quy ®Þnh viÖc thiÕt lËp c¸c c¬ quan
nhµ n−íc còng nh− thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan ®ã. HiÕn ph¸p lµ v¨n b¶n thÓ hiÖn ý chÝ cña
nh©n d©n - chñ thÓ cao nhÊt cña quyÒn lùc nhµ n−íc. Th«ng qua HiÕn ph¸p, nh©n d©n trao
quyÒn cho c¸c c¬ quan nhµ n−íc. ChÝnh v× vËy, thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc ph¶i
bÞ giíi h¹n bëi HiÕn ph¸p.
§Æc biÖt, trong nhµ n−íc ph¸p quyÒn, c¸c c¬ quan nhµ n−íc kh«ng ph¶i lµ tèi cao mµ phô
thuéc vµo nh÷ng giíi h¹n ®−îc x¸c ®Þnh trong HiÕn ph¸p. §iÒu nµy ®· ®−îc Gi¸o s− Paul
Duez kh¼ng ®Þnh nh− sau:
"ChÝnh quyÒn nhµ n−íc kh«ng cã quyÒn lùc tèi cao, kÓ c¶ quyÒn lùc cña NghÞ viÖn còng bÞ giíi
h¹n. Ho¹t ®éng lËp ph¸p cña NghÞ viÖn ph¶i tu©n theo c¸c quy t¾c ph¸p lý vµ kh«ng thÓ vi ph¹m
c¸c quy t¾c ®ã...4.
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§Ó thiÕt lËp nguyªn t¾c vÒ sù giíi h¹n quyÒn lùc cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc bëi HiÕn
ph¸p, «ng nhÊn m¹nh:
"SÏ lµ kh«ng ®Çy ®ñ nÕu chØ tuyªn bè nguyªn t¾c giíi h¹n quyÒn lùc. Nguyªn t¾c nµy ph¶i ®−îc
thiÕt lËp, vµ nh÷ng biÖn ph¸p thùc tÕ, hiÖu qu¶ ph¶i ®−îc ban hµnh ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nguyªn
t¾c ®ã"5.

VÒ mÆt lý thuyÕt, quyÒn lùc cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc bÞ giíi h¹n nh− vËy, nh−ng trong
thùc tÕ, t×nh tr¹ng l¹m quyÒn vÉn cã thÓ x¶y ra. Lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng l¹m
quyÒn ®ã? Gi¸m s¸t hiÕn ph¸p chÝnh lµ gi¶i ph¸p cÇn thiÕt cho vÊn ®Ò nµy. §Ó ®¶m b¶o
r»ng, tÊt c¶ c¸c c¬ quan nhµ n−íc tu©n thñ nh÷ng giíi h¹n quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p vµ
kh«ng mét c¬ quan nµo ®−îc coi lµ cã quyÒn lùc v« h¹n, c¬ chÕ gi¸m s¸t hiÕn ph¸p ph¶i
®−îc thiÕt lËp. Gi¸m s¸t t− ph¸p hiÕn ph¸p víi ý nghÜa lµ quyÒn cña c¬ quan t− ph¸p gi¸m
s¸t tÝnh hîp hiÕn cña ho¹t ®éng lËp ph¸p th−êng ®−îc xem lµ "chiÕn th¾ng tét bËc” cña
cuéc ®Êu tranh chèng l¹i quyÒn lùc tuyÖt ®èi cña nhµ n−íc, cô thÓ h¬n lµ chèng l¹i quyÒn
lùc tèi cao cña NghÞ viÖn. NghÞ viÖn, còng nh− c¸c c¬ quan nhµ n−íc kh¸c, ph¶i tu©n thñ
HiÕn ph¸p, do ®ã, c¸c ®¹o luËt cña NghÞ viÖn nÕu vi hiÕn ph¶i bÞ coi lµ v« hiÖu vµ bÞ b·i bá.
Môc ®Ých cña c¬ chÕ gi¸m s¸t tÝnh hîp hiÕn lµ b¶o ®¶m tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬
quan nhµ n−íc phï hîp víi HiÕn ph¸p, vµ c¸c v¨n b¶n ®ã t«n träng c¸c quyÒn vµ tù do c¬
b¶n cña c«ng d©n. §iÒu nµy cµng chøng minh cho nhËn ®Þnh cña gi¸o s− Brewer CarÝas
r»ng: "Nhµ n−íc ph¸p quyÒn vµ d©n chñ ®Ých thùc chØ tån t¹i ë nh÷ng quèc gia cã c¬ chÕ
gi¸m s¸t tÝnh hîp hiÕn cña v¨n b¶n”6./.
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thñ tôc hμnh chÝnh vμ ho¹t ®éng cña c¬ quan
hμnh chÝnh víi viÖc B¶o ®¶m quyÒn cña c«ng d©n
TrÇn Thanh H−¬ng*

C¸c quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n ®· ®−îc ghi nhËn trong HiÕn ph¸p. Tuy nhiªn, c¸c quyÒn
nµy cã dÔ dµng ®−îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ trªn thùc tÕ hay kh«ng l¹i phô thuéc nhiÒu vµo c¸c thñ
tôc hµnh chÝnh vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc. C¸c thµnh tùu còng nh−
nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c quyÒn c¬
b¶n cña c«ng d©n thêi gian qua sÏ ®−îc ph©n tÝch vµ kiÕn nghÞ qua c¸c néi dung sau
Vai trß cña thñ tôc hµnh chÝnh vµ c¬ quan hµnh chÝnh trong viÖc thùc hiÖn quyÒn c¬ b¶n
cña c«ng d©n
QuyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n lµ mét quyÒn tù nhiªn mµ th«ng qua quyÒn ®ã, c«ng d©n thùc
hiÖn nh÷ng hµnh vi (ph¸p luËt kh«ng cÊm) mét c¸ch tù nguyÖn, theo nhËn thøc, ý chÝ cña m×nh,
nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng cña chÝnh c«ng d©n. Tuy nhiªn, c¸c quyÒn cña c«ng d©n
®−îc HiÕn ph¸p vµ luËt quy ®Þnh chØ ®−îc cô thÓ ho¸ th«ng qua nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ tr×nh tù, ph−¬ng tiÖn, c¸ch thøc xö sù cña c«ng d©n còng nh− nghÜa vô t−¬ng øng cña nhµ
n−íc, cña c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc kh¸c trong thùc tÕ.
Trong hÖ thèng c¸c yÕu tè ph¸p lý b¶o ®¶m quyÒn c«ng d©n, thñ tôc hµnh chÝnh (TTHC) vµ
ho¹t ®éng ¸p dông ph¸p luËt cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc (CQHCNN) ®ãng mét vai trß
quan träng.
TTHC t¸c ®éng ®Õn viÖc thùc hiÖn quyÒn tù do c¬ b¶n cña c«ng d©n ë c¸c cÊp ®é kh¸c
nhau. §èi víi nh÷ng quyÒn c¬ b¶n mÆc nhiªn nh−: quyÒn bÝ mËt vÒ th− tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn;
quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ th©n thÓ, danh dù, nh©n phÈm, chç ë..., c«ng d©n chØ thùc hiÖn theo
ý chÝ cña m×nh, kh«ng cÇn xin phÐp, ®¨ng ký víi nhµ n−íc hay xin x¸c nhËn tõ nhµ n−íc, mµ
chØ cÇn nhµ n−íc thÓ hiÖn chøc n¨ng tÝch cùc ®Ó b¶o vÖ nh÷ng quyÒn nµy cña c«ng d©n khi
chóng bÞ x©m h¹i. Cßn víi c¸c quyÒn mµ viÖc thùc hiÖn nã ph¶i ®¨ng ký hoÆc xin phÐp, th×
c«ng d©n cã thùc hiÖn ®−îc quyÒn cña m×nh hay kh«ng phô thuéc nhiÒu vµo TTHC do Nhµ
n−íc ®Æt ra, ch¼ng h¹n nh−: quyÒn tù do ®i l¹i, c− tró, quyÒn lËp héi, quyÒn tù do ng«n luËn,
biÓu t×nh, quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o… NÕu c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Æt ra c¸c yªu cÇu phøc t¹p, c¸c
thñ tôc r−êm rµ, th× c¸c quyÒn nµy sÏ khã thùc hiÖn ®−îc.
Së dÜ cã nh÷ng thÓ thøc luËt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn quyÒn lµ v×, nhu cÇu qu¶n lý b×nh th−êng cña
Nhµ n−íc ®ßi hái c¸c quyÒn ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong trËt tù. §ång thêi, c«ng d©n thùc hiÖn
quyÒn trong sù gi¸m s¸t, tr¸nh nguy c¬ x©m h¹i tíi c¸c lîi Ých chÝnh ®¸ng kh¸c trong x· héi.

Song, trªn thùc tÕ, nhµ n−íc nµo cã hÖ thèng qu¶n lý yÕu kÐm sÏ th−êng ban hµnh nh÷ng quy
®Þnh theo h−íng cã lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh h¬n lµ ®Ó cho quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n
®−îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng vµ hiÖu qu¶.
CQHCNN lµ chñ thÓ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n.
Tr−íc hÕt, CQHCNN ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ mÆt thñ tôc thùc hiÖn c¸c quyÒn c¬ b¶n cña
c«ng d©n ®· ®−îc HiÕn ph¸p ghi nhËn. H¬n n÷a, c¸c CQHCNN xem xÐt vµ gi¶i quyÕt mét c¸ch
kÞp thêi, kh¸ch quan c¸c yªu cÇu vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n, b¶o ®¶m hiÖn thùc ho¸ c¸c quyÒn
cña c«ng d©n ®· ®−îc ghi nhËn.
Nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ
Nh÷ng thµnh tùu
Thêi gian qua, nhËn thøc ®−îc r»ng, viÖc t¹o ra nÒn hµnh chÝnh nhµ n−íc phôc vô lµ vÊn ®Ò
mÊu chèt ®Ó quyÒn c«ng d©n ®−îc thùc hiÖn vµ thùc hiÖn ®−îc dÔ dµng, §¶ng vµ Nhµ n−íc ®·
ban hµnh mét sè nghÞ quyÕt ®Ó c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nh−: NghÞ quyÕt Trung −¬ng t¸m
(khãa VII) vÒ “TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn Nhµ n−íc CHXHCN ViÖt Nam, trung t©m lµ
c¶i c¸ch hµnh chÝnh”, NghÞ quyÕt Trung −¬ng ba (khãa VIII), NghÞ quyÕt 38/CP ngµy
04/5/1994 cña ChÝnh phñ “VÒ viÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc
cña c«ng d©n vµ tæ chøc”... Trªn c¬ së ®ã, hÖ thèng ph¸p luËt vÒ thñ tôc thùc hiÖn quyÒn c¬
b¶n cña c«ng d©n còng ®· ®−îc c¶i tiÕn kh«ng ngõng, gióp cho hÖ thèng thñ tôc hµnh chÝnh
ngµy cµng ®¬n gi¶n vµ râ rµng.
C¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®Æc biÖt trªn mét sè lÜnh vùc träng ®iÓm nh− thµnh lËp doanh nghiÖp vµ
®¨ng ký kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu; xuÊt nhËp c¶nh; cÊp phÐp x©y dùng vµ giÊy chøng nhËn
quyÒn së h÷u nhµ, quyÒn sö dông ®Êt ë ®« thÞ; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o… ®· ®¹t nh÷ng kÕt
qu¶ nhÊt ®Þnh. ChÝnh phñ ®· rµ so¸t, hñy bá, söa ®æi nhiÒu v¨n b¶n chøa ®ùng nh÷ng thñ tôc
kh«ng cßn phï hîp, mang tÝnh s¸ch nhiÔu, g©y phiÒn hµ cho c«ng d©n. ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng
c¸c cÊp ®· g¾n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh víi c¬ chÕ “mét cöa”. Mét sè ®Þa ph−¬ng, ®iÓn h×nh
lµ TP. Hå ChÝ Minh cßn tiÕn hµnh thÝ ®iÓm m« h×nh “mét cöa, mét dÊu”, kho¸n chi hµnh chÝnh
víi kÕt qu¶ tÝch cùc, t¹o ra mét ph−¬ng thøc phôc vô míi cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh. Do ®ã,
®a sè c¸c yªu cÇu cña c«ng d©n ®−îc gi¶i quyÕt ®óng h¹n, phÇn lín thñ tôc ®−îc c«ng khai vµ
gi¶m bít ®−îc c¸c c«ng ®o¹n kh«ng cÇn thiÕt. §ång thêi, tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn, c¸ nh©n
®−îc ph©n ®Þnh râ rµng, th¸i ®é cña c¸n bé c«ng chøc lÞch sù vµ nh· nhÆn h¬n, b−íc ®Çu t¹o
®−îc kh«ng khÝ “ng−êi phôc vô vµ ng−êi ®−îc phôc vô”; nh©n d©n cã ®iÒu kiÖn tham gia gi¸m
s¸t c¸c ho¹t ®éng gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cña chÝnh quyÒn theo h−íng “d©n biÕt, d©n
bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”.
Cïng víi viÖc triÓn khai c¬ chÕ “mét cöa”, c¸c ®Þa ph−¬ng cßn quan t©m ®Õn nhiÒu ho¹t
®éng c¶i c¸ch kh¸c nh−: x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c së, ban, ngµnh ®Ó lµm râ nhiÖm
vô quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan nµy, tr¸nh chång chÐo, g©y khã kh¨n cho ng−êi d©n. Hµ Néi,

TP.Hå ChÝ Minh vµ mét sè ®Þa ph−¬ng ®· x©y dùng biÓu mÉu thñ tôc hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh
vùc träng ®iÓm, tin häc hãa c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý..., nhê ®ã mµ ®· ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc, rót
ng¾n thêi gian gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña c«ng d©n, t¹o thuËn lîi cho c«ng d©n thùc hiÖn c¸c
quyÒn tù do cña m×nh1.
VÒ c¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n−íc, ë trung −¬ng ®· s¾p xÕp l¹i bé, c¬ quan
ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ®Ó lµm râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan nµy, gi¶i
quyÕt nh÷ng chång chÐo, trïng l¾p tr−íc ®©y; thµnh lËp c¸c bé qu¶n lý ®a ngµnh, chuyÓn c¸c c¬
quan thuéc ChÝnh phñ vµo c¸c bé phï hîp hoÆc t¸ch ra thµnh mét sè bé míi, chØ ®Ó l¹i mét sè
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. ë ®Þa ph−¬ng ®· s¾p xÕp, kiÖn toµn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña UBND
vµ c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND c¸c cÊp theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ. ViÖc kiÖn toµn tæ
chøc c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc ®· thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn nhiÒu nhiÖm vô c¶i c¸ch hµnh
chÝnh kh¸c, nh»m hoµn thiÖn mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc vµ c«ng d©n, thiÕt
lËp mét nÒn hµnh chÝnh hiÖn ®¹i, gän nhÑ, ph¸t huy hiÖu qu¶ phôc vô nh©n d©n.
Nh÷ng h¹n chÕ
MÆc dï c«ng cuéc CCHC thêi gian qua ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn,
nh÷ng thay ®æi trong CCHC míi chØ lµ phÇn næi, mang nhiÒu tÝnh h×nh thøc vµ ch−a ®ñ c¶i biÕn
mét c¸ch c¬ b¶n mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh c«ng quyÒn vµ ng−êi d©n. BiÓu hiÖn cô
thÓ nh− sau:
1. Qu¸ tr×nh c¶i c¸ch thñ tôc hμnh chÝnh vÉn tiÕn hμnh chËm, hiÖu qu¶ thÊp, ch−a ®ång bé, thiÕu
kiªn quyÕt. V× vËy, trong nhiÒu lÜnh vùc, TTHC cßn phiÒn hμ, quy tr×nh thñ tôc tuy ®· c«ng khai
nh−ng vÉn khã hiÓu, chång chÐo, ®Æc biÖt lμ trong lÜnh vùc hμnh chÝnh t− ph¸p; g©y bÊt b×nh vμ
lμm gi¶m niÒm tin cña ®a c«ng d©n vμo c«ng chøc, hiÓu sai lÖch vÒ b¶n chÊt cña ®a nhμ n−íc.
HiÖn t−îng c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc, ng−êi thi hμnh c«ng vô thiªn vÒ môc tiªu qu¶n lý,
dμnh thuËn lîi cho m×nh nhiÒu h¬n lμ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng d©n thùc hiÖn quyÒn, nhÊt lμ ë
®Þa ph−¬ng, vÉn cßn tån t¹i.Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ, mét sè ng−êi vµ mét sè c¬
quan, v× lîi Ých c¸ nh©n, côc bé mµ kh«ng muèn ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, c¶i c¸ch bé
m¸y nhµ n−íc, cã xu h−íng dµnh phÇn dÔ cho m×nh vµ ®Èy phÇn khã cho ng−êi d©n víi quan
®iÓm ®· lçi thêi: ph¸p luËt lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lý chø kh«ng ph¶i lµ c«ng cô ®Ó t¹o m«i tr−êng
thuËn lîi cho c«ng d©n thùc hiÖn quyÒn tù do cña m×nh.
Bªn c¹nh ®ã, mét sè c¬ quan nhµ n−íc, c¸n bé c«ng chøc cßn ch−a nhËn thøc ®óng ®−îc
mèi liªn hÖ gi÷a nhµ n−íc-c«ng d©n nªn ®· g©y khã kh¨n cho c«ng d©n thùc hiÖn quyÒn cña
m×nh d−íi nhiÒu h×nh thøc nh−: kh«ng ph©n biÖt r¹ch rßi c¸c mèi quan hÖ, g¾n viÖc vi ph¹m
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nghÜa vô cña ng−êi nµy víi viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng−êi kh¸c, ch¼ng h¹n
nh−, ë Nam §Þnh, cã tr−êng hîp cha nî thuÕ, con kh«ng ®−îc ®¨ng ký kÕt h«n, kh«ng ®−îc x¸c
nhËn lý lÞch lµm hå s¬ nhËp häc2…
H¬n n÷a,, trong qu¸ tr×nh thùc thi nhiÖm vô, c¸c c¬ quan nhµ n−íc nÕu kh«ng qu¶n lý ®−îc
th× th−êng ban hµnh quy ®Þnh cÊm c«ng d©n thùc hiÖn quyÒn cña m×nh. VÝ dô nh−, UBND
huyÖn Hãc M«n ch−a chÊp nhËn giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi lo¹i h×nh hít tãc
nam nh−ng cã sö dông thî n÷ v× cho r»ng “n÷ hít tãc cho nam lµ m¹i d©m tr¸ h×nh”3. Ch−a nãi
®Õn sai ph¹m ë ®©y, chØ xÐt vÒ t− duy “kh«ng qu¶n lý ®−îc lµ cÊm” trong c¸c lÜnh vùc “nh¹y
c¶m” ®· thÊy mét c¸ch suy nghÜ ch−a ®óng ®ang rÊt phæ biÕn trong ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan
qu¶n lý nhµ n−íc hiÖn nay, khiÕn cho quyÒn tù do kinh doanh kh«ng ®−îc ®¶m b¶o vµ c¸c
quyÒn kh¸c cña c«ng d©n bÞ ¶nh h−ëng nghiªm träng.
VÒ ph−¬ng diÖn lÞch sö, viÖc ®Ò cao trËt tù qu¶n lý cña nhµ n−íc lµ tµn tÝch cña mét thêi coi
x©y dùng chñ nghÜa x· héi cã môc ®Ých tù th©n chø kh«ng v× yÕu tè con ng−êi, con ng−êi vµ
ho¹t ®éng s¸ng t¹o cña nã kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých vµ ®éng lùc ph¸t triÓn x· héi, mµ chØ lµ
ph−¬ng tiÖn x©y dùng x· héi. §«i khi, thÓ chÕ thay ®æi lµ ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ vµ bé m¸y, chø
ch−a xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thiÕt thùc cña cuéc sèng, cña ng−êi d©n.
2. NÒn hµnh chÝnh n−íc ta vÉn cßn ®an xen gi÷a nÒn hµnh chÝnh gÇn d©n, phôc vô, chuyªn
nghiÖp vµ hiÖn ®¹i víi nÒn hµnh chÝnh quan liªu, «m ®åm, nÆng vÒ thñ tôc cña c¬ chÕ bao cÊp
cò; mÖnh lÖnh hµnh chÝnh cßn can thiÖp vµo nhiÒu lo¹i quan hÖ x· héi kh«ng cÇn hµnh chÝnh
ho¸. Trong khi, quy tr×nh qu¶n lý ch−a cã sù hç trî kÞp thêi cña c¸c ph−¬ng tiÖn c«ng nghÖ cao,
dÉn ®Õn hiÖu qu¶ qu¶n lý hµnh chÝnh cßn thÊp, bé m¸y hµnh chÝnh cång kÒnh mµ vÉn qu¸ t¶i,
g©y phiÒn hµ cho c«ng d©n trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lîi hîp ph¸p cña m×nh.
3. HiÖu lùc cña c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÖn cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n−íc ch−a cao, mét
sè c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc ch−a tu©n theo ph¸p luËt, kû c−¬ng hµnh chÝnh vµ thiÕu tÝnh
n¨ng ®éng, ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l−îng thô h−ëng dÞch vô c«ng vµ ®¸p øng nhu cÇu
thùc hiÖn quyÒn cña c«ng d©n. Ch¼ng h¹n nh−, trong mét thêi gian dµi, v× c¬ chÕ ®éc quyÒn mµ
c−íc phÝ viÔn th«ng qu¸ cao, kh«ng chØ lµm cho c¸c ngµnh kh¸c t¨ng chi phÝ, gi¶m søc c¹nh
tranh vµ c¶n trë quyÒn tù do kinh doanh trong lÜnh vùc dÞch vô nµy, mµ cßn lµm cho ng−êi d©n
kh«ng ®−îc lùa chän, ph¶i tr¶ mét chi phÝ kh«ng phï hîp so víi dÞch vô mµ lÏ ra hä ph¶i ®−îc
h−ëng. Hay b¶o hiÓm y tÕ (BHYT) ViÖt Nam n¨m 2003 kÕt d− 2000 tû ®ång, trong lóc nhiÒu
bÖnh nh©n BHYT kh«ng khái bÖnh nÕu kh«ng tù bá tiÒn ®Ó mua thuèc ®óng c¨n bÖnh, v× c¸c
bÖnh viÖn chØ ®−îc thanh to¸n theo møc trÇn ®· ®−îc quy ®Þnh nhiÒu n¨m tr−íc ®ã. Cho dï viÖc
qu¶n lý, khai th¸c kÐm hiÖu qu¶ quü BHYT xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n, song ®iÒu ®¸ng
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nãi lµ, ngµnh BHYT ®· kh«ng ®−a ra s¸ng kiÕn ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi, phôc vô nhu cÇu cña
ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm.
Nh÷ng hiÖn t−îng trªn xuÊt ph¸t tõ nhiÒu lý do, trong ®ã cã nh÷ng yÕu kÐm néi t¹i cña hÖ
thèng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n−íc mµ cao nhÊt lµ ChÝnh phñ (ch−a kÞp thêi lµm cho bé m¸y
hµnh chÝnh thÊu suèt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, phï hîp víi sù ®æi
míi kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n−íc vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ch−a ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh g¾n víi
tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp hµnh chÝnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch lín cña nhµ
n−íc, ch−a chñ ®éng t¹o dùng chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m«...). Cßn c¸c bé, ngµnh trung −¬ng th×
qu¸ ®Ò cao qu¶n lý, thiÕu nh¹y c¶m, cßn bÊt cÈn vµ tïy tiÖn trong viÖc dïng quyÒn lùc xö lý c¸c
vÊn ®Ò thuéc lîi Ých céng ®ång vµ cña ng−êi d©n.
Mét sè kiÕn nghÞ
§Ó gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn, chóng t«i xin ®−a ra mét sè kiÕn nghÞ nh− sau:
1. Thñ tôc hµnh chÝnh ph¶i ®−îc c«ng khai, cô thÓ, ®¬n gi¶n vµ thuËn lîi h¬n n÷a ®Ó c«ng
d©n thùc hiÖn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh, song còng ph¶i ph¶i chÆt chÏ ®Ó rµng buéc hµnh
vi cña c¬ quan c«ng quyÒn
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ n−íc ®· quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n
thùc hiÖn quyÒn mét c¸ch dÔ dµng, h−íng tíi x©y dùng x· héi c«ng d©n vµ nhµ n−íc ph¸p
quyÒn. §Ó ®¹t ®−îc ®iÒu nµy, nhµ n−íc cÇn chuyÓn tõ chøc n¨ng “cai trÞ” sang chøc n¨ng “phôc
vô” lµ chñ yÕu, mét mÆt nh»m duy tr× trËt tù x· héi, mét mÆt lµm cho x· héi ph¸t triÓn lµnh
m¹nh, b×nh th−êng, b¶o ®¶m quyÒn con ng−êi, quyÒn c«ng d©n. HiÖn t¹i, chóng ta ®· cã mét
nÒn t¶ng ph¸p lý ban ®Çu t−¬ng ®èi tèt vÒ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh th× cÇn tiÕp tôc c«ng khai
hãa tr×nh tù, thñ tôc, c¸c lo¹i hå s¬, giÊy tê cÇn cã, thêi h¹n gi¶i quyÕt vô viÖc… TiÕp tôc rµ
so¸t, söa ®æi, ®¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh trªn mäi lÜnh vùc, tr−íc tiªn lµ trong c¸c c«ng t¸c
hé tÞch, hé khÈu, c«ng chøng, thÞ thùc, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u
nhµ ë, thñ tôc cung øng ®iÖn, n−íc…, v× ®©y lµ nh÷ng lÜnh vùc liªn quan trùc tiÕp vµ th−êng
xuyªn nhÊt ®Õn quyÒn tù do cña mäi c¸ nh©n trong x· héi.
Nªn thèng nhÊt, ®Èy m¹nh viÖc rµ so¸t c¸c v¨n b¶n kh«ng cßn phï hîp cña c¸c ngµnh, c¸c
cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, lo¹i bá c¸c thñ tôc bÊt hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng d©n thùc hiÖn
c¸c quyÒn hiÕn ®Þnh cña m×nh.
2. X· héi hãa ho¹t ®éng sù nghiÖp vµ dÞch vô hµnh chÝnh c«ng, lo¹i bá c¬ chÕ xin - cho vµ
®Èy m¹nh ho¹t ®éng ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý
§Ó x· héi ho¸ ho¹t ®éng sù nghiÖp vµ dÞch vô hµnh chÝnh c«ng, cÇn chuyÓn giao cho c¸c tæ
chøc x· héi, tæ chøc phi chÝnh phñ hoÆc doanh nghiÖp lµm c¸c dÞch vô kh«ng cÇn thiÕt ph¶i do
c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc thùc hiÖn, bëi vai trß vµ tiÒm n¨ng cña nh©n d©n, céng ®ång
d©n c−, c¸c tæ chøc vµ hiÖp héi ngµy cµng ®−îc kh¼ng ®Þnh..., h¬n n÷a, cÇn h¹n chÕ sù can thiÖp

qu¸ s©u cña nhµ n−íc vµo quan hÖ d©n sù. Nhµ n−íc chØ cÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó
hç trî cho c¸c tæ chøc, cßn c¸c tæ chøc ph¶i hoµn thiÖn m×nh, s½n sµng ®ãn nhËn vµ thùc hiÖn
chøc n¨ng khi nhµ n−íc chuyÓn giao. ViÖc chuyÓn giao vÒ tr−íc m¾t sÏ t¹o ra m«i tr−êng ph¸p
lý v¨n minh, an toµn ®Ó ph¸t triÓn c¸c quan hÖ kinh tÕ, thóc ®Èy c¸c giao dÞch d©n sù trong nÒn
kinh tÕ thÞ tr−êng, ®¶m b¶o quyÒn tù do c¸ nh©n cña c«ng d©n trong x· héi hiÖn ®¹i. VÒ l©u dµi,
gióp nhµ n−íc chuyÓn ®æi mét c¸ch phï hîp sù ph¸t triÓn kinh tÕ, gi¶m thiÓu sù bao trïm cña
nhµ n−íc lªn x· héi, h¹n chÕ sù l¹m dông quyÒn lùc nhµ n−íc ®èi víi c«ng d©n.
CÇn xo¸ bá quan niÖm xin - cho ®· lµm sai lÖch b¶n chÊt cña mèi quan hÖ gi÷a nhµ n−íc c«ng d©n vµ lµm ph¸t sinh hµng lo¹t c¸c tiªu cùc trong thêi gian võa qua. Ph¶i quan niÖm r»ng,
nh÷ng yªu cÇu cña c«ng d©n ®èi víi nhµ n−íc trong viÖc thùc hiÖn quyÒn theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt lµ nh÷ng ®ßi hái chÝnh ®¸ng, thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan nhµ n−íc, c¸n bé, c«ng
chøc nhµ n−íc chø kh«ng thuéc ph¹m trï xin - cho. CÇn ph©n cÊp qu¶n lý râ rµng, tr¸nh chång
chÐo vµ trïng lÆp gi÷a trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng, gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Ó b¶o
®¶m d©n chñ vµ quyÒn cña c«ng d©n. Ph©n cÊp qu¶n lý tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó bé m¸y hµnh
chÝnh nhµ n−íc ho¹t ®éng th«ng suèt vµ hiÖu qu¶, gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c yªu cÇu cña c«ng
d©n, s½n sµng phôc vô c«ng d©n, ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quyÒn vµ lîi Ých
hîp ph¸p cña c«ng d©n. Tuy nhiªn, trong t×nh h×nh hiÖn nay, ph©n cÊp ph¶i ®−îc tiÕn hµnh
trong sù nhÊt qu¸n gi÷a c¬ quan nhµ n−íc trung −¬ng vµ c¬ quan nhµ n−íc ®Þa ph−¬ng, tr¸nh
t×nh tr¹ng sù chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸c cÊp ®Þa ph−¬ng th× ch−a ®¹t ®−îc, mµ tÝnh thèng nhÊt
trong qu¶n lý nhµ n−íc l¹i bÞ ph¸ vì.
3. §æi míi c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhµ n−íc theo kÞp sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
§Ó b¶o ®¶m c¸c quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n, ®èi víi mét sè vÊn ®Ò x· héi, thay v× dïng c¸c
biÖn ph¸p hµnh chÝnh cøng nh¾c, ¸p ®Æt ®Ó gi¶i quyÕt, nªn dïng c¸c biÖn ph¸p kh¸c mÒm m¹i
h¬n theo h−íng “phi hµnh chÝnh hãa” nh− c¸c biÖn ph¸p nh©n d©n tù qu¶n trong lµng x·, khèi
phè, c¸c biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ (vÝ dô trong qu¶n lý hé khÈu, qu¶n lý lao ®éng…).
Khai th¸c theo ®Þnh h−íng nµy võa gióp chÝnh quyÒn tr¸nh ®−îc sù lóng tóng khi ph¶i ®èi phã
víi nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh trong thùc tÕ, võa kÝch thÝch ph¸t triÓn x· héi b»ng quy luËt
kinh tÕ thÞ tr−êng.
*Tr−êng §¹i häc LuËt TP. Hå ChÝ Minh

Có nên chuyển đổi
Viện kiểm sát thành Viện công tố?
Trần Đại Thắng
Viện kiểm sát nhân dân là một cơ quan có vai trò rất quan trọng trong hệ thống cơ quan
tư pháp, do đó, mọi thay đổi hay cải cách hệ thống cơ quan tư pháp nước ta đều ảnh hưởng
trực tiếp tới cơ quan này. Thời gian gần đây, có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề chuyển đổi
Viện kiểm sát nhân dân thành mô hình Viện công tố như ở một số nước, nhất là sau khi có
Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/03/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống
pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49/NQ-TW
ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị. Các ý kiến
tập trung vào hai nội dung cơ bản: (1) Viện kiểm sát nếu chuyển đổi thành Viện công tố sẽ
tiếp tục trực thuộc Quốc hội hay trực thuộc Chính phủ và có vị trí, vai trò như một Bộ hoặc
trực thuộc Bộ Tư pháp (2) Viện công tố sẽ chỉ thực hiện chức năng thực hành quyền công
tố hay thực hiện cả chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp như hiện nay. Xin tập trung
phân tích hai nội dung nêu trên trên phương diện nghiên cứu lý luận trong bối cảnh cải
cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân
Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta được thành lập trên cơ sở Hiến pháp 1959 và
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960, thay cho mô hình Viện công tố trước đó.
Theo quy định tại Điều 1 của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1960, Viện kiểm sát
nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan thuộc Hội
đồng Chính phủ, cơ quan nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà nước và công
dân. Việc điều tra những vụ phạm pháp về hình sự và truy tố trước Toà án nhân dân những
người phạm pháp về hình sự được coi là hoạt động để thực hiện chức năng trên của Viện
kiểm sát. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, cuộc tranh luận về việc Viện kiểm
sát nhân dân có một chức năng hay hai chức năng (chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp
luật hay còn gọi là chức năng kiểm sát chung và chức năng thực hành quyền công tố) và
chức năng nào quan trọng hơn đã diễn ra cả trong giới lý luận và thực tiễn. Hiến pháp 1992
(sửa đổi năm 2001) và Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2002 đã có một bước thay đổi
quan trọng, đó là: Viện kiểm sát nhân dân không thực hiện chức năng kiểm sát chung như
trước nữa, mà thực hiện chức năng cơ bản là thực hành quyền công tố; chức năng kiểm sát
chung được thu hẹp lại, Viện kiểm sát nhân dân chỉ kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo
đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất), mà thực hiện chức năng
cơ bản là thực hành quyền công tố.
Về tổ chức, trải qua tất cả các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992, 1992 (sửa đổi) và các
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân các năm 1960, 1981, 1988, 1992 và 2002, vị trí của
Viện kiểm sát nhân dân vẫn không có gì thay đổi, Viện kiểm sát nhân dân vẫn là một hệ
thống cơ quan trực thuộc Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc
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hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, có trách nhiệm báo cáo định kỳ và bất thường trước Quốc
hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về các hoạt động của ngành.
2. Vị trí của Viện kiểm sát trong tổ chức bộ máy nhà nước
Vị trí của một cơ quan trong tổ chức bộ máy nhà nước phụ thuộc vào lý luận về cách
thức tổ chức và phân chia quyền lực nhà nước, quan niệm về chức năng của nhà nước và
truyền thống lịch sử của bộ máy nhà nước đó. Trước khi phân tích những vấn đề nêu trên,
trước hết, cần tìm hiểu về vị trí của Viện công tố trong tổ chức bộ máy nhà nước của một số
quốc gia trên thế giới.
Hiện nay trên thế giới có hai hệ thống tố tụng hình sự cơ bản được công nhận phổ biến là
tố tụng tranh tụng và tố tụng thẩm cứu. ở các nước theo truyền thống tố tụng tranh tụng như
Anh, Mỹ và úc, Viện công tố được tổ chức trong nhánh quyền hành pháp và trực thuộc Bộ
Tư pháp. Tại Anh, theo Luật Truy tố tội phạm năm 1985, cơ quan công tố Hoàng gia đã
được thiết lập. Theo đạo luật này, người đứng đầu cơ quan công tố là Viện trưởng Viện
công tố, người chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về mọi hoạt động của tổ chức
này, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp là người chịu trách nhiệm trước Nghị viện về hoạt động của
hệ thống cơ quan công tố nói riêng và hoạt động của các cơ quan thực thi luật pháp khác
nói chung. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ kiểm soát toàn bộ đường lối hoạt động
của hệ thống này mà không can thiệp vào các hoạt động cụ thể. Quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ
Tư pháp và Viện trưởng Viện công tố là quan hệ mang tính chất chỉ đạo nhưng không điều
hành mà tôn trọng lẫn nhau. Trước khi đưa ra đường lối chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp thường phải tham vấn ý kiến từ Viện trưởng Viện công tố. ở úc, đạo
luật về Viện trưởng Viện công tố được ban hành năm 1983 cũng thiết lập ra Văn phòng
Viện trưởng cơ quan công tố Liên bang, đứng đầu là Viện trưởng Viện công tố. Tính chịu
trách nhiệm và quan hệ giữa Viện trưởng Viện công tố với Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng
giống như ở Anh. Đặc biệt, theo đạo luật này, những hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp đối với hệ thống cơ quan công tố phải được tham vấn trước đó với Viện trưởng
Viện công tố và được đăng trên Công báo chính thức, được chuyển tới Nghị viện. Riêng ở
Mỹ, không có một cơ quan công tố liên bang chuyên biệt, nhưng có một cơ quan trực thuộc
Bộ Tư pháp liên bang không chỉ có thẩm quyền truy tố tội phạm, mà còn đại diện cho chính
phủ Mỹ trong các vụ tranh chấp mà Chính phủ liên bang là một bên liên quan1.
Tại các nước theo truyền thống tố tụng thẩm cứu như Đức và Pháp, cơ quan công tố
cũng được đặt trong nhánh quyền hành pháp như các nước trên, mặc dù có sự khác nhau
trong mối quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện công tố. Tuy nhiên, do
tính chất hoạt động, Viện công tố là một cơ quan có quy chế hoạt động độc lập, không đơn
thuần thuộc chức năng của hành pháp nhưng cũng không phải tư pháp. Khi nói về cơ quan
này, một số nhà lý luận sử dụng thuật ngữ chuyên môn là bán tư pháp (Quasi-judicial) và
tính chất hoạt động của nó gần với cơ quan toà án hơn là một bộ thuộc Chính phủ2. ở Pháp
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và Italia, Viện công tố trực thuộc Bộ Tư pháp nhưng Công tố viên có quy chế ngạch bậc;
chế độ thuyên chuyển, bổ nhiệm và sự độc lập tương tự như các thẩm phán.
Các nước châu á như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có mô hình tổ chức cơ quan công tố
thuộc quyền hành pháp, trực thuộc Bộ Tư pháp, riêng Thái Lan có hệ thống cơ quan công
tố trực thuộc Thủ tướng Chính phủ và có vị trí pháp lý như một bộ thuộc Chính phủ3.
Ngoài cách thức tổ chức cơ quan công tố như trên, ở một số các quốc gia khác, cơ quan
công tố hay kiểm sát còn được tổ chức độc lập khỏi chính quyền hành pháp và trực thuộc
trực tiếp Quốc hội hay Nghị viện như nước ta, đó là các nước Nga, Trung Quốc, Hung-gari. Như vậy, cách thức tổ chức cơ quan công tố ở các quốc gia rất khác nhau, có thể thuộc
nhánh quyền lực hành pháp hoặc lập pháp, có thể trực thuộc Bộ Tư pháp hoặc trực tiếp Thủ
tướng Chính phủ. Nhưng có thể thấy rằng, ở hầu hết các nước, cơ quan công tố thuộc nhánh
quyền hành pháp, xuất phát từ cách thức tổ chức quyền lực nhà nước theo học thuyết tam
quyền phân lập: Lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhánh quyền lập pháp có chức năng chính
là xây dựng pháp luật, ban hành luật; nhánh quyền hành pháp thực thi pháp luật và nhánh
quyền tư pháp có chức năng xét xử. Ba chức năng này độc lập, kiểm soát và đối trọng lẫn
nhau, đảm bảo không nhánh quyền lực nào được vượt trên hay hạn chế các nhánh quyền
lực khác4. Nghị viện được ban hành luật nhưng không thể tuỳ nghi đưa ra những đạo luật
trái với các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp, bởi còn hai cơ chế khác có thể kiềm chế là
hành pháp mà đại diện thường là Tổng thống có quyền phủ quyết các đạo luật dẫn đến phải
biểu quyết lại, hay toà án có quyền xem xét tính vi hiến của một đạo luật. Hành pháp có
quyền lớn trong việc thực thi pháp luật nhưng lại phải tuân theo các đạo luật do lập pháp
ban hành và có thể bị xét xử bởi toà án khi vi phạm Hiến pháp và luật. Toà án có thẩm
quyền xét xử nhưng phải dựa trên pháp luật do Nghị viện ban hành.
Học thuyết phân chia quyền lực cũng được vận dụng ngay trong tố tụng hình sự. Cơ
quan điều tra và Viện công tố (thuộc nhánh quyền hành pháp) thực hiện quyền điều tra và
truy tố tội phạm ra toà, Toà án (thuộc nhánh quyền tư pháp) xét xử dựa trên pháp luật do
Nghị viện (thuộc nhánh quyền lập pháp) ban hành.
Việc Viện công tố trực thuộc Bộ Tư pháp là một điều dễ hiểu, bởi Bộ trưởng Bộ Tư
pháp chịu trách nhiệm trước Tổng thống (ở các nước theo chế độ Cộng hoà Tổng thống như
Mỹ) hoặc trước Quốc hội hay Nghị viện (ở các nước theo chế độ Cộng hoà Nghị viện hay
quân chủ Nghị viện như Pháp, Anh) về mọi hoạt động thực thi pháp luật, trong đó có cả
hoạt động công tố và hoạt động điều tra. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ở các nước đó là chính
khách, chỉ đưa ra đường lối hoạt động cho toàn bộ các cơ quan trực thuộc, chứ hầu như
không chỉ đạo trực tiếp hoạt động nghiệp vụ cụ thể. Cơ quan công tố được độc lập trong
hoạt động, chỉ tuân theo pháp luật, trong đó tập trung vào sự độc lập của các công tố viên
khi đưa ra quyết định truy tố hay không truy tố.

3

Xem Chỉ dẫn về công tác công tố, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Dự án VIE/95/018 - Tăng cường năng lực
cho ngành kiểm sát tại Việt Nam, Hà nội 2000.
4
Xem Cheryl Sanders, The separation of power, in the Australian Federal Judicial system, Brian Opeskin and
Fiona Wheeler ed., Melbourne University Press (2000), pp.21-29.

3

Quan niệm cơ quan tư pháp nước ta hoàn toàn khác các nước. ở các nước, chỉ có toà án
được coi là cơ quan tư pháp, trong khi, cơ quan tư pháp ở nước ta không chỉ bao gồm toà án
mà còn có các cơ quan khác như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án,
thậm chí có cả các cơ quan bổ trợ tư pháp. Vì vậy, việc chuyển đổi Viện kiểm sát thành
Viện công tố đặt ra rất nhiều vấn đề như: nếu chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố trực
thuộc Chính phủ (dù là trực tiếp trực thuộc Thủ tướng và có vị trí như một Bộ hay trực
thuộc Bộ Tư pháp) thì rõ ràng không có cơ sở nào để Viện công tố kiểm sát hoạt động tư
pháp, đặc biệt là kiểm sát hoạt động xét xử của toà án. Vì như vậy, hành pháp lại kiểm sát
hoạt động tư pháp, một điều không thể chấp nhận được ở bất cứ nhà nước nào. Ngay cả khi,
nếu Viện công tố (mới) trực thuộc Bộ Tư pháp thì mối quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp
và Viện trưởng Viện công tố mới sẽ như thế nào, có giống như ở các nước không hay chỉ là
cơ quan trực thuộc như một Vụ, Cục trực thuộc Bộ và sẽ hoạt động ra sao? Qua tham khảo
từ các nước, có lẽ, mô hình khả dĩ nhất có thể vận dụng nếu Viện kiểm sát chuyển đổi thành
Viện công tố là để cơ quan này trực thuộc Thủ tướng Chính phủ và có quyền hạn như một
Bộ thuộc Chính phủ. Khi đó, cơ quan này sẽ không thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt
động tư pháp nữa (đặc biệt là không thực hiện việc kiểm sát hoạt động xét xử của toà án).
Như vậy, sẽ không tạo ra nhiều xáo trộn trong tổ chức bộ máy nhà nước và cũng phù hợp
với thực tiễn của nhiều quốc gia.
3. Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát
Như đã nói, theo Hiến pháp 1959 và Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân 1960, Viện
kiểm sát chỉ có một chức năng kiểm sát chung, còn hoạt động thực hành quyền công tố
được coi là một quyền năng để thực hiện chức năng bao trùm trên. Từ khi Hiến pháp 1980
và Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân 1981 ra đời, hoạt động thực hành quyền công tố
mới được ghi nhận là một chức năng mới. Đặc biệt là, sau khi có Luật Tổ chức viện kiểm
sát nhân dân 2002, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân đã được quy định rõ ràng, đó là:
thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đối với chức năng thực hành
quyền công tố thì cũng không phải đã thống nhất cả về lý luận và thực tiễn như: phạm vi
quyền công tố đến đâu, hoạt động công tố chỉ có trong tố tụng hình sự hay cả trong các lĩnh
vực khác... Còn đối với chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, một điều dễ nhận thấy là
hoạt động kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát nhân dân chắc chắn sẽ có những thay đổi khi
Nghị quyết 49/NQ-TW xác định, trọng tâm cải cách tư pháp hướng vào hệ thống toà án
nhằm tăng cường tính độc lập của cơ quan này v. Đối với hoạt động kiểm sát công tác thi
hành án thì Viện kiểm sát có được kiểm sát hoạt động thi hành án hay không, nhất là trong
bối cảnh Viện kiểm sát chuyển thành Viện công tố.
Như vậy, chỉ còn vấn đề kiểm sát hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và các cơ quan
khác được giao thực hiện một số hoạt động điều tra. Đây là trọng tâm nếu Viện kiểm sát
chuyển thành Viện công tố trong tương lai, và chắc chắn là vấn đề gây tranh cãi nhất về
chức năng của Viện công tố. Việc Viện kiểm sát thực hiện hoạt động kiểm sát điều tra có
phải là thực hành quyền công tố không hay đó là kiểm sát các hoạt động tư pháp? Nếu Viện
công tố không thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp nữa thì cũng có nghĩa
Viện kiểm sát sẽ không thực hiện hoạt động kiểm sát điều tra nữa. Điều đó dẫn đến hàng
loạt các thay đổi về hoạt động tố tụng điều tra, truy tố, xét xử. Để tìm hiểu vấn đề này, lại
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cần phải xem xét các truyền thống tố tụng điển hình trên thế giới về mối quan hệ giữa cơ
quan công tố và điều tra .
Trong tố tụng tranh tụng
Đối với các nước theo truyền thống tố tụng tranh tụng, việc điều tra, truy tố thuộc quyền
hành pháp. Giữa cơ quan cảnh sát và cơ quan công tố (thuộc nhánh quyền hành pháp) có sự
phân công rõ rệt. Việc điều tra chủ yếu do lực lượng cảnh sát thông thường thực hiện. Cơ
quan công tố chỉ có trách nhiệm truy tố dựa trên hồ sơ, chứng cứ do cảnh sát chuyển tới.
Hai cơ quan này phối hợp hoạt động rất chặt chẽ với nhau, một cơ quan phụ trách về vấn đề
kỹ thuật, truy tìm tội phạm; một cơ quan phụ trách về pháp luật, về tính pháp lý của hoạt
động điều tra, đảm bảo mọi kết quả của hoạt động điều tra được sử dụng một cách có hiệu
quả trước toà.
Trong quan hệ hoạt động, cảnh sát không bị kiểm soát bởi Viện công tố. Mọi hoạt động
điều tra của cảnh sát bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy tắc về
chứng cứ và giá trị pháp lý của các chứng cứ có được chấp thuận hay không. Các biện pháp
cuỡng chế và ngăn chặn áp dụng đối với bị can, bị cáo là do toà án quyết định. Do đó, thẩm
quyền của Viện công tố trong tố tụng chủ yếu là quyết định việc truy tố và bảo vệ cáo trạng
buộc tội trước toà. Hai cơ quan này gần như hoàn toàn độc lập trong hoạt động, không cơ
quan nào kiểm soát cơ quan nào, mọi liên hệ chỉ mang tính phối hợp để đảm bảo việc buộc
tội trước toà có kết quả.
Trong tố tụng điều tra thẩm cứu
Tố tụng hình sự điều tra thẩm cứu (tố tụng điều tra thẩm cứu) được áp dụng phổ biến ở
các nước theo truyền thống pháp luật châu Âu lục địa. Tuy có sự khác nhau ở từng nước,
nhất là trong vài thập kỷ gần đây, nhiều nước có áp dụng một số nhân tố của tố tụng tranh
tụng thì hệ tố tụng này nhìn chung vẫn phụ thuộc vào vai trò trung tâm của thẩm phán để
tìm ra sự thật. Trong tố tụng điều tra thẩm cứu, các cơ quan tố tụng đều làm nhiệm vụ buộc
tội và gỡ tội. Việc xét xử tại toà cũng là một giai đoạn tiếp tục điều tra để tìm ra sự thật của
vụ án. Toà án có thể tự tiến hành chỉ đạo điều tra, thu thập chứng cứ, nhất là sự tồn tại của
thẩm phán điều tra trong tố tụng hình sự của Pháp đối với những vụ đại hình. Viện công tố
là trung tâm của chức năng buộc tội, còn cơ quan cảnh sát thực hiện nhiệm vụ điều tra theo
yêu cầu và sự giám sát của cơ quan công tố. Nói cách khác, cơ quan công tố chỉ đạo hoạt
động điều tra của cảnh sát. Công tố viên can thiệp vào các hoạt động điều tra của cảnh sát
từ rất sớm, ngay từ khi khởi tố vụ án. Sau đó, công tố viên có thể ra chỉ đạo, hướng dẫn cho
cảnh sát trong các hoạt động điều tra cụ thể, thậm chí có thể trực tiếp tiến hành các hoạt
động điều tra, thông thường là đối với các vụ án phức tạp.
Nếu như trong tố tụng tranh tụng, Viện công tố có vai trò quyết định trong việc truy tố
và thực hiện việc buộc tội trước toà (giai đoạn xét xử), thì trong tố tụng thẩm cứu, Viện
công tố có vai trò quan trọng trong quá trình điều tra và truy tố, tức ở giai đoạn tiền xét xử.
Mặc dù trong hệ điều tra thẩm cứu có sự xuất hiện của thẩm phán điều tra, nhưng chức
năng bị ràng buộc bởi thẩm quyền của Viện công tố. Thực chất thẩm phán điều tra chỉ có
vai trò bổ sung cho hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ và làm sáng tỏ hơn tình tiết của
các vụ án phức tạp, kết nối các chứng cứ của quá trình điều tra cho phù hợp với quá trình
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xét xử tại toà. Tuy nhiên, mô hình thẩm phán điều tra không phải là phổ biến ở các nước
trong hệ thống pháp luật này (bởi chỉ có Pháp và trong mức độ nào đó, Italia áp dụng). Qua
đó có thể thấy rằng, hoạt động của Viện công tố trong tố tụng hình sự, đặc biệt là mối quan
hệ của Viện công tố với cơ quan điều tra là do bản chất và đặc điểm theo truyền thống tố
tụng của từng nước quy định. Về bản chất, hệ thống tố tụng hình sự của nước ta theo
truyền thống tố tụng điều tra thẩm cứu, tức theo mô hình cơ quan công tố chỉ đạo cơ quan
điều tra. Trước khi cải cách tư pháp lần thứ nhất diễn ra đầu những năm 1950, đặc biệt là
trước những năm 1960, chúng ta có hệ thống cơ quan công tố ở các cấp bên cạnh các toà đệ
nhất cấp, đệ nhị cấp, toà thượng thẩm và có cả thẩm phán dự thẩm. Sau Hiến pháp 1959, hệ
thống tư pháp đã được thay đổi. Chúng ta không còn mô hình thẩm phán dự thẩm nữa, quan
hệ giữa Viện kiểm sát và cơ quan điều tra cũng như toà án là quan hệ giám sát (do chức
năng kiểm sát chung của Viện kiểm sát) và phối hợp hoạt động trong tiến trình điều tra truy tố - xét xử.
Tại các nước theo hệ thống điều tra thẩm cứu, Viện công tố không thực hiện chức năng
kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhưng Viện công tố vẫn giám sát, chỉ đạo hoạt động điều
tra và hoạt động một cách có hiệu quả. Trong khi ở nước ta, với chức năng kiểm sát các
hoạt động tư pháp như hiện nay, khó có thể nói rằng, Viện kiểm sát đã chỉ đạo, giám sát
được hoạt động điều tra một cách có hiệu quả. Trên thực tế, hoạt động điều tra vẫn mang
tính độc lập, khép kín cho đến khi mọi tình tiết của vụ án đã được sáng tỏ để quyết định
việc truy tố, xét xử. Nguyên nhân chủ yếu là do sự quy định không rõ ràng giữa quan hệ
hành chính và tố tụng; giữa thủ trưởng cơ quan điều tra và điều tra viên, giữa điều tra viên
và Viện kiểm sát...
Việc Viện kiểm sát có kiểm sát hoạt động điều tra hay không, kiểm sát đến mức độ nào,
theo mô hình tố tụng tranh tụng hay điều tra thẩm cứu là một vấn đề lớn không thể giải
quyết trong một đạo luật hay trong một thời gian nhất định. Theo đặc điểm và truyền thống
tố tụng, có thể khẳng định rằng, rất khó áp dụng mô hình của hệ tranh tụng, trong đó, cơ
quan điều tra và Viện công tố hoàn toàn độc lập, tách rời nhau như đã nêu trên vào nước ta.
Tuy nhiên, nếu áp dụng mô hình của hệ điều tra thẩm cứu thì cần phải có những cơ chế để
đảm bảo sự chỉ đạo, giám sát của Viện công tố đối với cơ quan điều tra thực sự có hiệu quả.
Như vậy, vấn đề không nằm ở chỗ, chức năng của Viện kiểm sát sẽ thế nào nếu chuyển
đổi thành viện Viện công tố, mà ở cách nhìn nhận về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; về
bản chất của hệ thống tư pháp hình sự, quan niệm về các cơ quan tư pháp.
ThS, Viện Khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
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ph¸t huy vai trß cña
nhμ khoa häc trong x©y dùng ph¸p luËt
NguyÔn Minh §oan*
tr©n träng víi vai trß cña nhµ khoa häc. B¶n
th©n c¸c nhµ khoa häc còng c¶m thÊy ý kiÕn
cña hä kh«ng ®−îc coi träng, do vËy, hä
còng chØ tham gia nh− tÊt c¶ nh÷ng ng−êi
d©n kh¸c mµ kh«ng nhËn thÊy hÕt vÞ trÝ, vai
trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi ho¹t
®éng x©y dùng ph¸p luËt cña ®Êt n−íc.

Thùc tr¹ng
§Ó ph¸t huy vai trß cña ®éi ngò trÝ thøc
vµo ho¹t ®éng x©y dùng ph¸p luËt, §¹i héi
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø IX ®·
nhÊn m¹nh: "Ph¸t huy n¨ng lùc cña trÝ thøc
trong viÖc thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh, ®Ò tµi
nghiªn cøu cña Nhµ n−íc vµ x©y dùng
®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p
luËt"1.

Nh÷ng n¨m qua, h×nh thøc tham gia chñ
yÕu cña c¸c nhµ khoa häc vµo qu¸ tr×nh x©y
dùng ph¸p luËt lµ tham gia c¸c cuéc héi th¶o
khoa häc hoÆc viÕt bµi cho c¸c t¹p chÝ khoa
häc. Song t¸c dông cña c¸c cuéc héi th¶o,
c¸c bµi viÕt nµy lµ kh«ng nhiÒu. §iÒu nµy
do nhiÒu nguyªn nh©n: thø nhÊt, thµnh phÇn
nh÷ng ng−êi tham dù héi th¶o hÇu hÕt lµ
nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu hoÆc
gi¶ng d¹y, rÊt Ýt nh÷ng ng−êi trùc tiÕp tham
gia so¹n th¶o hoÆc cã quyÒn ban hµnh v¨n
b¶n tham dù; thø hai, thï lao tr¶ cho nh÷ng
ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c nhµ khoa häc tham
dù héi th¶o hoÆc c¸c bµi viÕt liªn quan ®Õn
ho¹t ®éng x©y dùng ph¸p luËt kh«ng cao,
nªn kh«ng khuyÕn khÝch ®−îc sù tham gia
tÝch cùc cña c¸c nhµ khoa häc; thø ba, nhiÒu
tr−êng hîp c¸c ý kiÕn ®ãng gãp t©m huyÕt
cña c¸c nhµ khoa häc kh«ng ®Õn ®−îc víi
nh÷ng ng−êi trùc tiÕp tham gia so¹n th¶o
hoÆc cã quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt ®ã. Cã thÓ nãi, sù giao l−u, hîp
t¸c gi÷a nh÷ng ng−êi trùc tiÕp tham gia so¹n
th¶o hoÆc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt víi nh÷ng nhµ khoa häc, nh÷ng chuyªn
gia thuéc c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c nhau

Chñ tr−¬ng cña §¶ng nh− vËy, song trªn
thùc tÕ, vai trß cña c¸c nhµ khoa häc ViÖt
Nam trong ho¹t ®éng x©y dùng ph¸p luËt
vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. C¸c c¬ quan nhµ
n−íc cã thÈm quyÒn ch−a quan t©m ®óng
møc ®Õn viÖc sö dông tµi n¨ng, trÝ tuÖ cña
®éi ngò c¸c nhµ khoa häc cña ®Êt n−íc vµo
qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸p luËt. Cã rÊt Ýt nhµ
khoa häc ViÖt Nam thuéc c¸c c¬ së ®µo t¹o
vµ nghiªn cøu khoa häc ®−îc trùc tiÕp tham
gia vµo c¸c ban so¹n th¶o c¸c dù ¸n v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt. Ch−a cã mét quy ®Þnh
chÝnh thøc nµo cña ph¸p luËt vÒ sù tham gia
cña c¸c nhµ khoa häc vµo ho¹t ®éng x©y
dùng ph¸p luËt vµ còng ch−a cã mét c¬ chÕ
b¶o ®¶m cho c¸c nhµ khoa häc tham gia cã
chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ vµo ho¹t ®éng x©y
dùng ph¸p luËt. Sù tham gia cña c¸c nhµ
khoa häc vµo x©y dùng ph¸p luËt chñ yÕu
víi t− c¸ch lµ mét c«ng d©n, hä ch−a ®−îc
1

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia,
Hµ Néi 2001, tr.126.
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lµ kh«ng nhiÒu. V× vËy, mét sè t×nh huèng
cña cuéc sèng ®−îc ph¸p luËt quy ®Þnh chñ
yÕu ®−îc nh×n nhËn xem xÐt d−íi gi¸c ®é
chÝnh trÞ hoÆc qu¶n lý nhiÒu h¬n lµ gãc ®é
khoa häc. V× vËy, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶
cña mét sè quy ®Þnh ph¸p luËt ch−a cao,
thiÕu tÝnh khoa häc, khã ®i vµo cuéc sèng,
thiÕu tÝnh æn ®Þnh vµ ph¶i söa ®i, söa l¹i
nhiÒu lÇn.

vÒ lÜnh vùc hay ho¹t ®éng ®ã. V× thÕ, nh÷ng
ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c nhµ khoa häc vµo
qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸p luËt lµ v« cïng
quan träng. Nhµ khoa häc cã thÓ tù m×nh
hoÆc th«ng qua c¸c tæ chøc, hiÖp héi mµ hä
lµ thµnh viªn ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh ban
hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt d−íi nh÷ng h×nh
thøc nh−:
- Tham gia x¸c ®Þnh nhu cÇu ®iÒu chØnh
ph¸p luËt b»ng viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch;
ph¸t hiÖn nh÷ng bÊt cËp cña hÖ thèng ph¸p
luËt hiÖn hµnh hoÆc qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh
ph¸p luËt trªn thùc tÕ; ®Ò xuÊt nh÷ng ý
t−ëng, nh÷ng ý kiÕn vÒ sù ph¸t triÓn cña
ph¸p luËt trong t−¬ng lai; giíi thiÖu nh÷ng
kinh nghiÖm ®iÒu chØnh ph¸p luËt ë c¸c
n−íc kh¸c hoÆc giíi thiÖu nh÷ng thµnh tùu
míi nhÊt trong lÜnh vùc ®iÒu chØnh ph¸p luËt
cña khoa häc ph¸p lý trªn thÕ giíi;

Gi¶i ph¸p
§Ó kh¾c phôc thùc tr¹ng trªn, mét trong
nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng hiÖn nay lµ ph¶i
n©ng cao h¬n n÷a vÞ trÝ, vai trß vµ tr¸ch
nhiÖm cña c¸c nhµ khoa häc trong c«ng t¸c
x©y dùng ph¸p luËt. NhÊt lµ, khi mµ khoa
häc, c«ng nghÖ ®· thùc sù trë thµnh ®éng
lùc vµ ®ang tõng b−íc gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh
®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc, th× sù hîp t¸c
gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn
ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt víi
c¸c nhµ khoa häc l¹i cµng cÇn thiÕt trªn c¬
së t«n träng lÉn nhau vµ cïng v× môc ®Ých
chung.

- §ãng gãp ý kiÕn vµo ch−¬ng tr×nh x©y
dùng ph¸p luËt, tham gia th¶o luËn, ®ãng
gãp vµo c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt; tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh so¹n
th¶o víi t− c¸ch lµ mét thµnh viªn cña ban
so¹n th¶o;

C¸c nhµ khoa häc - nh÷ng chuyªn gia
thuéc c¸c ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng
kh¸c nhau th−êng ®−îc ®µo t¹o tõ rÊt nhiÒu
nguån kh¸c nhau ë trong n−íc, ngoµi n−íc.
Do vËy, hä lµ nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é cao
vÒ ngo¹i ng÷, ph¸p luËt, kinh tÕ vµ c¸c lÜnh
vùc kh¸c cña ®êi sèng x· héi, ®ång thêi hä
còng lµ nh÷ng ng−êi cã sù hiÓu biÕt t−¬ng
®èi tèt vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña n−íc
ngoµi trªn c¸c lÜnh vùc. Do cã chuyªn m«n
s©u vÒ lÜnh vùc hoÆc ngµnh nghÒ cña m×nh,
nªn hä còng trùc tiÕp biÕt ®−îc nh÷ng t¸c
®éng cña ph¸p luËt hiÖn hµnh lªn c¸c quan
hÖ x· héi thuéc lÜnh vùc hä ®ang c«ng t¸c vµ
nh÷ng ®ßi hái cÇn ph¶i cã ®èi víi ph¸p luËt

- ViÕt b¸o, bµi cho c¸c t¹p chÝ khoa häc,
göi th−, ph¸t biÓu trªn c¸c ph−¬ng tiÖn
th«ng tin ®¹i chóng hoÆc c¸c héi th¶o khoa
häc bµn vÒ néi dung, h×nh thøc hoÆc c¸c vÊn
®Ò cã liªn quan ®Õn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt;
- T− vÊn víi t− c¸ch lµ chuyªn gia cho
c¸c ®¹i biÓu Quèc héi hoÆc c¸c Ban so¹n
th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt khi ®−îc
mêi;
- Tham gia ph¶n biÖn c¸c dù th¶o v¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hoÆc tham gia thÈm
®Þnh, ®¸nh gi¸ tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p, tÝnh
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khoa häc, sù râ rµng, m¹ch l¹c cña v¨n b¶n
ph¸p luËt...

còng nh− cña thÕ giíi trong hiÖn t¹i vµ
t−¬ng lai, tõ ®ã x¸c ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch,
nh÷ng ®ßi hái ®èi víi sù ph¸t triÓn cña hÖ
thèng ph¸p luËt ®Êt n−íc. ViÖc ph©n tÝch
chÝnh s¸ch th−êng ®−îc tiÕn hµnh ë nhiÒu
cÊp ®é vµ møc ®é kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n,
c¸c nhµ khoa häc, c¸c chuyªn gia trong
ph¹m vi cÊp bé, ngµnh cã thÓ tham gia ph©n
tÝch nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bé, ngµnh
hoÆc lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch ®Ó ®−a ra
s¸ng kiÕn lËp ph¸p ë ph¹m vi cÊp bé, ngµnh
m×nh. C¸c nhµ khoa häc, c¸c chuyªn gia
còng cã thÓ tham gia vµo ph©n tÝch chÝnh
s¸ch ë c¸c cÊp cao h¬n, nh− cÊp ChÝnh phñ,
Uû ban th−êng vô Quèc héi hoÆc Quèc héi
khi s¸ng kiÕn lËp ph¸p ®· ®−îc ®Ö tr×nh lªn
c¸c c¬ quan nµy. Tuú theo yªu cÇu mµ møc
®é ph©n tÝch cña c¸c nhµ khoa häc dõng l¹i
ë viÖc t×m hiÓu, xem xÐt vÊn ®Ò, ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng, lý gi¶i nh÷ng −u ®iÓm, h¹n chÕ
hay lùa chän tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ hoÆc
ph©n tÝch c¸c gi¶i ph¸p...

Nh− vËy, nhµ khoa häc cã thÓ tham gia
vµo bÊt kú mét giai ®o¹n nµo cña qu¸ tr×nh
x©y dùng ph¸p luËt, tõ viÖc tham gia ph©n
tÝch chÝnh s¸ch, ®Õn viÖc trùc tiÕp so¹n th¶o,
tham gia ®¸nh gi¸, thÈm ®Þnh… Sù tham gia
cña c¸c nhµ khoa häc lµ sù hç trî nh÷ng
luËn cø khoa häc cho c¸c c¬ quan nhµ n−íc
cã thÈm quyÒn trong viÖc ban hµnh ph¸p
luËt. Víi sù gióp ®ì cña c¸c nhµ khoa häc
(c¸c tæ chøc hay hiÖp héi cña hä) th× ch¾c
ch¾n c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn
sÏ so¹n th¶o vµ ban hµnh ®−îc nh÷ng v¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËt khoa häc vµ cã hiÖu
qu¶ h¬n, ®Æc biÖt lµ khi ban hµnh nh÷ng v¨n
b¶n cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò chuyªn
m«n s©u thuéc c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c
nhau. Do vËy, chóng t«i cho r»ng nhµ n−íc
ta nªn quy ®Þnh trong LuËt Ban hµnh v¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËt sù tham gia cã tÝnh
b¾t buéc cña c¸c nhµ khoa häc víi t− c¸ch lµ
nhµ khoa häc vµo ho¹t ®éng x©y dùng ph¸p
luËt, b¾t buéc c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm
quyÒn ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c nhµ
khoa häc vµ b¾t buéc c¸c nhµ khoa häc, c¸c
hiÖp héi khoa häc kü thuËt ph¶i cã ý kiÕn
chÝnh thøc b»ng v¨n b¶n vÒ néi dung khoa
häc cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
tr−íc khi ®−îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn
lùa chän ph−¬ng ¸n cuèi cïng ®Ó ban hµnh.

Néi dung mçi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt th−êng liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu c¸c yÕu
tè, nh−: kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, m«i
tr−êng, liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý, ®Õn
lîi Ých cña nhµ n−íc, lîi Ých cña mçi ng−êi
d©n, ®Õn c¸c tÇng líp x· héi… NÕu c¸c
chÝnh kh¸ch, c¸c nhµ qu¶n lý th−êng ph©n
tÝch, ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò d−íi gãc ®é chÝnh trÞ
vµ qu¶n lý nhiÒu h¬n th× c¸c nhµ khoa häc
ph¶i tËp trung ph©n tÝch, xem xÐt vÊn ®Ò
d−íi gãc ®é khoa häc nhiÒu h¬n. Ch¼ng
h¹n, ph©n tÝch cña c¸c nhµ khoa häc vÒ tÝnh
kinh tÕ hay ¶nh h−ëng vÒ m«i tr−êng…cña
gi¶i ph¸p lùa chän. Nh− vËy, viÖc ban hµnh
bÊt kú mét quy ®Þnh hay mét v¨n b¶n quy
ph¹m ph¸p luËt nµo cÇn ph¶i ®−îc c©n nh¾c
vÒ mäi ph−¬ng diÖn, sao cho ph−¬ng ¸n ®−a

Quan träng h¬n c¶ lµ, tham gia ph©n
tÝch chÝnh s¸ch ®Ó quyÕt ®Þnh cã nªn ®−a ra
s¸ng kiÕn lËp ph¸p hay kh«ng. ViÖc ph©n
tÝch chÝnh s¸ch cã t¸c dông cung cÊp nh÷ng
th«ng tin, sù hiÓu biÕt x¸c thùc t×nh h×nh,
thùc tr¹ng vµ xu h−íng ph¸t triÓn cña t×nh
h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ®Êt n−íc
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ra lµ phï hîp nhÊt. §iÒu nµy chØ cã thÓ thùc
hiÖn tèt khi biÕt ph¸t huy vai trß cña c¸c nhµ
khoa häc vµo qu¸ tr×nh so¹n th¶o c¸c v¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.

nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lý, c¸c nhµ chuyªn m«n,
c¸c nhµ khoa häc, ®¹i diÖn cña c¸c ®èi
t−îng chÞu sù t¸c ®éng cña v¨n b¶n, cña c¸c
cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan ®Ó ®−a ra ®−îc
®Ò c−¬ng chi tiÕt cña v¨n b¶n. V× thÕ, viÖc
tham gia cña c¸c nhµ khoa häc vµo giai
®o¹n nµy lµ rÊt quan träng vµ chñ yÕu nhÊt.
C¸c nhµ khoa häc ph¶i lµ mét trong nh÷ng
thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu khi bµn tíi
nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn
v¨n b¶n thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña
®êi sèng x· héi. Sau khi ®· thèng nhÊt ®−îc
c¸c nguyªn t¾c, c¸c t− t−ëng, quan ®iÓm chØ
®¹o vÒ néi dung cña v¨n b¶n th× viÖc chuyÓn
ho¸ chóng thµnh c¸c quy t¾c xö sù chung
chØ cßn lµ nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt
kü thuËt cña c¸c luËt gia lµ nh÷ng ng−êi
chuyªn so¹n th¶o v¨n b¶n. Víi c¸ch lµm
nµy, Nhµ n−íc nªn thµnh lËp Ban so¹n th¶o
gåm ®éi ngò nh÷ng chuyªn gia võa cã kü
n¨ng vµ kü thuËt cao chuyªn lµm c«ng viÖc
so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó
n¨ng suÊt vµ kü thuËt lËp ph¸p tèt h¬n, cã
tÝnh chuyªn nghiÖp h¬n. C¸ch lµm nµy còng
tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng côc bé vÒ lîi Ých khi
so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo
kiÓu v¨n b¶n cña ngµnh nµo th× giao cho
ngµnh ®ã so¹n th¶o mµ l©u nay chóng ta vÉn
lµm.

Chóng ta ®Òu biÕt, ph¸p luËt lµ mét hÖ
thèng nªn mçi v¨n b¶n hay quy ®Þnh ph¸p
luËt lu«n cã sù liªn hÖ g¾n bã chÆt chÏ víi
c¸c v¨n b¶n hay quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c,
®ång thêi, mçi v¨n b¶n hay quy ®Þnh ph¸p
luËt lu«n tån t¹i trong nh÷ng m«i tr−êng
nhÊt ®Þnh, chóng chÞu sù chi phèi cña m«i
tr−êng, nh−ng còng cã ¶nh h−ëng rÊt lín
®Õn m«i tr−êng. Do vËy, nhiÖm vô cña nhµ
lµm luËt lµ lµm sao ph¶i x©y dùng ®−îc
nh÷ng quy ph¹m hay v¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt phï hîp nhÊt, cã hiÖu qu¶ cao nhÊt
trong sù liªn hÖ vµ rµng buéc chÆt chÏ víi
c¸c quy ®Þnh kh¸c trong hÖ thèng ph¸p luËt.
Ch¼ng h¹n, ¶nh h−ëng cña quy ph¹m hay
v¨n b¶n ®èi víi c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c
trong hÖ thèng ph¸p luËt cña ®Êt n−íc hoÆc
c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt quèc tÕ; ®Õn t×nh
h×nh tµi chÝnh, ®Õn c¸c chÝnh s¸ch vÒ kinh
tÕ, x· héi, m«i tr−êng cña ®Êt n−íc; ¶nh
h−ëng ®Õn c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c ngµnh,
c¸c cÊp, gi÷a nhµ n−íc víi t− nh©n, víi x·
héi… V× vËy, viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn
ph¶i cã sù tham gia cña nhiÒu chñ thÓ, nhiÒu
chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh,
c¸c cÊp kh¸c nhau.

Víi c¸ch tiÕp cËn nh− trªn, chóng t«i cho
r»ng, cÇn ph¶i thay ®æi quy tr×nh lËp ph¸p
theo h−íng n©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm
cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh v¨n
b¶n trong viÖc ®−a ra nh÷ng nguyªn t¾c, t−
t−ëng, quan ®iÓm chØ ®¹o vÒ néi dung cña
v¨n b¶n. Bëi víi c¸ch lµm nh− hiÖn nay,
chóng ta ®· giao cho ban so¹n th¶o qu¸
nhiÒu tr¸ch nhiÖm vµ c«ng viÖc, cßn c¸c c¬
quan cã thÈm quyÒn ban hµnh th× bÞ chi phèi

Nh− vËy, quan träng h¬n c¶ lµ ph©n tÝch
chÝnh s¸ch ®Ó ®−a ra ®−îc nh÷ng nguyªn
t¾c, nh÷ng t− t−ëng, quan ®iÓm chØ ®¹o vÒ
néi dung, h×nh thøc cña v¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt. §©y ph¶i lµ c«ng viÖc chñ yÕu
cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ban
hµnh v¨n b¶n. C¸c c¬ quan nµy ph¶i tæng
hîp ®−îc ý kiÕn cña c¸c chÝnh kh¸ch, c¸c

4

qu¸ nhiÒu bëi c¸c quan ®iÓm cña Ban so¹n
th¶o ®· ®−îc thÓ hiÖn trong b¶n dù th¶o nªn
dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµ "C¸c ®¹i biÓu Quèc
héi rÊt h¨ng h¸i tranh luËn nh÷ng dù th¶o
luËt, dµnh hµng giê vµo nh÷ng chi tiÕt nhá
nh− nªn ®Æt dÊu chÊm hay dÊu ph¶y ë chç
nµo trong mét ®o¹n" cßn "khi ph¸t sinh
nh÷ng vÊn ®Ò lín, Quèc héi th−êng chuyÓn
cho ChÝnh phñ gi¶i quyÕt"2. C¸c vÊn ®Ò cã
tÝnh chÊt kü thuËt, theo chóng t«i, lµ thuéc
tr¸ch nhiÖm cña ban so¹n th¶o, khi ®· ®−a
dù th¶o luËt ra tr×nh ®Ó th«ng qua th× kh«ng
®−îc phÐp cßn nh÷ng lçi vÒ kü thuËt. C¸c c¬
quan cã thÈm quyÒn ban hµnh, víi sù gióp
®ì cña c¸c nhµ khoa häc, sù tham gia cña
c¸c c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan, cña nh©n
d©n hoÆc c¸c ®èi t−îng bÞ t¸c ®éng ph¶i cã
tr¸ch nhiÖm ®−a ra ®−îc "ph«i" (c¸c nguyªn
t¾c, t− t−ëng, quan ®iÓm chØ ®¹o vÒ néi dung
c¬ b¶n cña v¨n b¶n) cña v¨n b¶n cÇn ban
hµnh. Sau khi “ph«i” ®· ®−îc th«ng qua th×
Ban so¹n th¶o chØ dùa vµo ®ã t¹o ra s¶n
phÈm lµ “dù th¶o v¨n b¶n" ®Ó c¬ quan cã
thÈm quyÒn lùa chän vµ quyÕt ®Þnh cuèi

®ang ®−îc xem xÐt. C¸c vÊn ®Ò hoÆc c¸c c©u
hái mµ nhµ lµm luËt quan t©m nªn göi tr−íc
b»ng v¨n b¶n cho c¸ nh©n nhµ khoa häc
hoÆc cho c¸c hiÖp héi mµ nhµ khoa häc
®ang céng t¸c ®Ó cã sù chuÈn bÞ tr−íc hoÆc
còng cã thÓ lµ hái vµ tr¶ lêi trùc tiÕp ngay
t¹i cuéc häp.

cïng. ë giai ®o¹n cuèi, khi c¬ quan cã thÈm
quyÒn tiÕn hµnh th¶o luËn, xem xÐt tæng thÓ
còng nh− néi dung tõng ®iÒu, kho¶n ®Ó
th«ng qua nÕu thÊy cÇn thiÕt th× cã thÓ yªu
cÇu (mêi) c¸c nhµ khoa häc tham gia víi t−
c¸ch lµ chuyªn gia ®Ó hä tr×nh bµy c¸c th«ng
tin cÇn thiÕt mµ c¸c nhµ lµm luËt yªu cÇu
hoÆc ®Ó c¸c nhµ khoa häc cã ý kiÕn nhËn xÐt
(bµy tá quan ®iÓm cña m×nh) vÒ c¸c vÊn ®Ò

Thø hai, kÕt qu¶ tËp hîp, tæng hîp ph¶i
®−îc chuyÓn toµn bé ®Õn Ban so¹n th¶o, ®Õn
c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn nh− Uû ban
th−êng vô Quèc héi, Quèc héi, c¬ quan
thÈm tra, thÈm ®Þnh vµ c¸c c¬ quan h÷u
quan kh¸c ®Ó nghiªn cøu tiÕp thu.

§Ó c¸c nhµ khoa häc cã thÓ “nãi th¼ng,
nãi thËt”, th× Nhµ n−íc cÇn ph¶i t¹o ra c¬
chÕ lÊy ý kiÕn ®Ó c¸c nhµ khoa häc, c¸c tæ
chøc khoa häc cã thÓ tù do thÓ hiÖn quan
®iÓm cña m×nh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm
khoa häc vÒ nh÷ng ý kiÕn ®ã. ViÖc tËp hîp,
tæng hîp c¸c ý kiÕn cña c¸c nhµ khoa häc cã
vai trß rÊt quan träng ®èi víi viÖc tiÕp thu
cña c¸c c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn.
§èi víi viÖc nµy cÇn ph¶i:
Thø nhÊt, tËp hîp tÊt c¶ c¸c ý kiÕn mét
c¸ch chÝnh x¸c, kh¸ch quan, kÓ c¶ ý kiÕn
®ång t×nh lÉn ý kiÕn ph¶n ®èi (kh«ng nªn
chØ c¨n cø vµo sè l−îng ý kiÕn) mµ quan
träng lµ tÝnh khoa häc cña ý kiÕn nªn ph¶i
tËp hîp mét c¸ch ®Çy ®ñ dï chØ lµ mét ý
kiÕn cã quan ®iÓm kh¸c;

Nh− vËy, bé phËn tËp hîp ý kiÕn ph¶i ®éc
lËp, thùc sù v« t− vµ kh«ng bÞ chi phèi bëi
lîi Ých, quan ®iÓm chØ ®¹o cña mét c¸ nh©n,
c¬ quan hay tæ chøc nµo. §iÒu 41 LuËt ban
hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh:

2

Xem: Ph¸t biÓu cña «ng DONALD CHIASSON gi¸m
®èc th−êng tró dù ¸n PIAP t¹i Héi th¶o do PIAP vµ
Uû ban ph¸p luËt cña Quèc héi ViÖt Nam tæ chøc vÒ
"N©ng cao hiÖu qu¶ thùc hiÖn LuËt ban hµnh v¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËt", ngµy 8/ 4/2003 t¹i §µ
N½ng.

"ý kiÕn tham gia vÒ dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt ph¶i ®−îc nghiªn cøu
®Ó tiÕp thu chØnh lý dù ¸n, dù th¶o v¨n b¶n",
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song viÖc quy ®Þnh chi tiÕt ®Ó thùc hiÖn vÊn
®Ò nµy th× ch−a ®Çy ®ñ. Ph¸p luËt còng
kh«ng quy ®Þnh vÒ viÖc c¸c c¬ quan, bé
phËn tæ chøc lÊy ý kiÕn ph¶i ph¶n håi nh÷ng
ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n
nh− thÕ nµo. Theo chóng t«i, viÖc ph¶n håi ý
kiÕn ®ãng gãp lµ thÓ hiÖn sù t«n träng cña
c¬ quan lÊy ý kiÕn ®èi víi nh÷ng tæ chøc c¸
nh©n ®−îc lÊy ý kiÕn.

v¨n b¶n, kh«ng g©y ra nh÷ng bÊt ngê ®èi víi
c¸c ®èi t−îng chÞu sù t¸c ®éng cña v¨n b¶n
hoÆc cã liªn quan ®Õn v¨n b¶n. ViÖc c«ng
khai c¸c ý kiÕn ®ãng gãp vµ sù tiÕp thu cña
c¬ quan cã thÈm quyÒn cßn cã t¸c dông ®Ó
toµn thÓ nh©n d©n biÕt ®−îc lý do t¹i sao c¸c
ý kiÕn ®−îc xö lý nh− vËy, ®ång thêi nh©n
d©n còng thÊy ®−îc kh¶ n¨ng (n¨ng lùc) cña
c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cho nh©n d©n trong
viÖc tiÕp thu, xö lý c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®èi víi viÖc ban hµnh
c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.

ViÖc lÊy ý kiÕn t− vÊn cña c¸c chuyªn gia
nªn b»ng h×nh thøc göi v¨n b¶n vµ yªu cÇu
tr¶ lêi trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. Khi ®·
cã ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia th× c¸c c¬ quan
lÊy ý kiÕn b¾t buéc ph¶i cã ph¶n håi (trao
®æi l¹i víi ng−êi ®−îc lÊy ý kiÕn). ThËm chÝ
cã nh÷ng ý kiÕn c¬ quan lÊy ý kiÕn cÇn ph¶i
ph¶n håi râ rµng lµ cã tiÕp thu hay kh«ng
tiÕp thu vµ lý do t¹i sao. ChØ th«ng qua sù
ph¶n håi th× ph−¬ng ¸n tèi −u míi ®−îc thÓ
hiÖn mét c¸ch râ rµng, ®ång thêi còng thÓ
hiÖn ®−îc tÝnh d©n chñ, c«ng khai, minh
b¹ch cña ph¸p luËt còng nh− sù tr©n träng
®èi víi ng−êi ®−îc lÊy ý kiÕn. §èi víi
nh÷ng ý kiÕn kh¸c biÖt nhau vÒ c¬ b¶n th×
cã thÓ tæ chøc tranh luËn c«ng khai trªn c¸c
diÔn ®µn (tham luËn ë c¸c cuéc héi th¶o, bµi
viÕt trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ hoÆc tranh luËn
trùc tiÕp trªn ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh,
trªn m¹ng th«ng tin ®iÖn tö…).

Víi viÖc c«ng khai, minh b¹ch qu¸ tr×nh
x©y dùng ph¸p luËt nh− trªn th× c«ng viÖc
cña c¸c bé phËn phôc vô cho ho¹t ®éng ban
hµnh ph¸p luËt sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Trong
tr−êng hîp cÇn ph¶i huy ®éng nhiÒu nh©n
lùc cho viÖc chuÈn bÞ c¸c dù ¸n luËt quan
träng, th× nguån bæ sung chñ yÕu sÏ lµ c¸n
bé, gi¸o viªn cña c¸c c¬ së ®µo t¹o luËt häc.
ViÖc huy ®éng nµy võa cã t¸c dông tËn
dông ®−îc trÝ tuÖ, c«ng søc cña ®éi ngò c¸n
bé, gi¸o viªn ®ã, võa gióp cho hä cã ®iÒu
kiÖn hiÓu s©u, n¾m b¾t ®−îc nhiÒu th«ng tin
h¬n vÒ néi dung, tinh thÇn c¸c quy ®Þnh
ph¸p luËt, phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu vµ
gi¶ng d¹y ®−îc tèt h¬n.
§Ó ph¸t huy ®−îc vai trß, sù ®ãng gãp
cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c hiÖp héi khoa häc
vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n−íc
nãi chung, vµo qu¸ tr×nh ban hµnh ph¸p luËt
nãi riªng th× thêi gian tíi, Nhµ n−íc cÇn
n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña
c¸c viÖn nghiªn cøu quèc gia, c¸c tr−êng ®¹i
häc, c¸c hiÖp héi khoa häc vµ kü thuËt. Ph¸t
huy tÝnh s¸ng t¹o, tÝnh d©n chñ trong c¸c
ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. "§èi víi
trÝ thøc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thu nhËn

ViÖc c«ng khai, minh b¹ch c¸c th«ng tin
liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh so¹n th¶o vµ ban
hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt sÏ cµng
lµm cho ph¸p luËt cña Nhµ n−íc ta thùc sù
thÓ hiÖn ý chÝ cña nh©n d©n. ViÖc c«ng khai
nµy võa thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ võa cã môc
®Ých tham kh¶o, tranh thñ ý kiÕn cña c¸c
nhµ khoa häc, cña nh©n d©n, ®ång thêi còng
kiÓm tra ®−îc d− luËn x· héi ®èi víi dù th¶o
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th«ng tin, tiÕp cËn c¸c thµnh tùu míi cña
khoa häc, c«ng nghÖ vµ v¨n ho¸ thÕ giíi,
n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, kiÕn thøc
chuyªn m«n. KhuyÕn khÝch tù do s¸ng t¹o,
ph¸t minh, cèng hiÕn. Ph¸t hiÖn, båi d−ìng,
sö dông ®óng vµ ®·i ngé xøng ®¸ng c¸c tµi
n¨ng"3. VÒ phÇn m×nh, c¸c nhµ khoa häc,
c¸c tæ chøc vµ c¸c hiÖp héi khoa häc ViÖt
Nam còng cÇn ph¶i ®i s©u nghiªn cøu nh÷ng
vÊn ®Ò lín cña ®Êt n−íc, khu vùc vµ toµn
cÇu, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc
tiÔn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, cung cÊp
nh÷ng luËn cø cho viÖc ho¹ch ®Þnh ®−êng
lèi, chiÕn l−îc, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕx· héi, ph¸t huy nh©n tè con ng−êi vµ v¨n
ho¸ ViÖt Nam. C¸c nhµ khoa häc, c¸c tæ
chøc vµ c¸c hiÖp héi khoa häc ViÖt Nam cÇn
chñ ®éng tham gia tÝch cùc, cã tr¸ch nhiÖm
vµ cã hiÖu qu¶ vµo c«ng t¸c x©y dùng ph¸p
luËt cña ®Êt n−íc.

- Thµnh lËp c¸c ban so¹n th¶o v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt chuyªn nghiÖp víi ®éi
ngò nh÷ng chuyªn gia tµi n¨ng cã ®ñ n¨ng
lùc vµ kü thuËt chuyÓn ho¸ nh÷ng t− t−ëng,
quan ®iÓm chØ ®¹o cña c¸c cÊp cã thÈm
quyÒn thµnh nh÷ng dù th¶o v¨n b¶n quy
ph¹m ph¸p luËt hoµn chØnh nhÊt víi kü thËt
ph¸p lý cao nhÊt;

KiÕn nghÞ

- §æi míi chÝnh s¸ch ®µo t¹o, sö dông vµ
®·i ngé ®éi ngò trÝ thøc, träng dông vµ t«n
vinh nh©n tµi trong x©y dùng ph¸p luËt.

- Cung cÊp cho c¸c nhµ khoa häc nh÷ng
th«ng tin cÇn thiÕt vµ cã c¬ chÕ d©n chñ thùc
sù b¶o ®¶m ®Ó nhµ khoa häc cã thÓ gãp
®−îc nh÷ng ý kiÕn cã gi¸ trÞ, thiÕt thùc vµo
viÖc x©y dùng, hoµn chØnh hÖ thèng ph¸p
luËt cña ®Êt n−íc.
- C«ng khai ho¸, d©n chñ ho¸ qu¸ tr×nh
x©y dùng ph¸p luËt. B¶o ®¶m c¬ chÕ tranh
luËn c«ng khai, ph¶n håi b¾t buéc cña
nh÷ng ng−êi lÊy ý kiÕn ®èi víi nh÷ng ng−êi
gãp ý kiÕn vµo viÖc ban hµnh v¨n b¶n quy
ph¹m ph¸p luËt.

- Bæ sung c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ sù
tham gia b¾t buéc cña c¸c nhµ khoa häc vµo
quy tr×nh x©y dùng ph¸p luËt, t¹o ®iÒu kiÖn
®Ó c¸c nhµ khoa häc tham gia nhiÒu h¬n,
tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ vµo viÖc x©y dùng
ph¸p luËt;

- Sö dông hîp lý nguån kinh phÝ cho qu¸
tr×nh x©y dùng ph¸p luËt. Nhµ n−íc cã thÓ
sÏ tèn thêi gian, tiÒn cña, c«ng søc nhiÒu
h¬n, nh−ng víi sù tham gia nhiÖt t×nh, cã
tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ khoa häc th× ch¾c
ch¾n sÏ ban hµnh ®−îc c¸c v¨n b¶n quy
ph¹m ph¸p luËt cã chÊt l−îng cao.

- N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña Quèc héi vµ
c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn trong
viÖc ph©n tÝch, ®−a ra c¸c nguyªn t¾c, c¸c t−
t−ëng, quan ®iÓm chØ ®¹o vÒ néi dung, ph¹m
vi, ®èi t−îng ®iÒu chØnh cña v¨n b¶n sÏ ban
hµnh;

*TS, §¹i häc LuËt Hµ Néi

3 )

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia,
Hµ Néi 2001, tr.125-126.
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Pháp luật đầu tư xây dựng ở nước ta: Thực trạng và giải pháp
Bùi Sĩ Hiển*
Có một thực tế hiện nay là số lượng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động
đầu tư xây dựng ở nước ta nhiều nhưng rất chồng chéo, thiếu tính đồng bộ, hệ thống.
Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư nói chung, đầu tư xây dựng nói riêng, vẫn đang bộc
lộ nhiều yếu kém. Phân tích về thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế này, tác giả
cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần ban hành Luật Đầu tư xây dựng và quan trọng hơn là
thực thi chúng một cách nghiêm chỉnh, minh bạch, tạo lực đẩy mới cho mọi thành phần
kinh tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở nước ta
Hoạt động đầu tư xây dựng ở nước ta hiện nay đang được điều chỉnh bằng nhiều văn bản ở
các cấp độ pháp lý khác nhau. Trong khi nội dung các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng
hiện hành chưa bao quát một cách có hệ thống, đồng bộ và đầy đủ các hoạt động đầu tư xây
dựng trong nước, khi chúng ta chưa có Luật Đầu tư để áp dụng chung cho các doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì
Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Nghị quyết số 36/2004/QH11 về công tác đầu tư xây
dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được xem là những văn bản có tính pháp lý cao
nhất, cùng với các văn bản khác do các bộ, ngành và địa phương ban hành, đã tạo thành
một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng làm cơ sở pháp lý để các
cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong nước cũng như nước ngoài thực
hiện việc đầu tư và quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên phạm vi cả nước. (Xem hộp
1)
Hộp 1
Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày
31/7/2000, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003, Nghị định số 62/1998/NĐ-CP ngày
15/8/1998.
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn vốn trong nước được điều chỉnh bởi Luật Khuyến khích
đầu tư trong nước và Nghị định ố 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình, thay thế các quy định về hoạt động xây dựng tại Quy chế quản lý đầu tư và xây
dựng ban hành kèm theo các Nghị định của Chính phủ: số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999, số
12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003; thay thế các nội dung
về đấu thầu xây dựng quy định tại Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định của Chính
phủ: số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 66/2003/NĐCP ngày 12/6/2003.
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam được điều chỉnh bởi Nghị định
số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999.
Chính phủ ban hành các Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 v/v ban hành
Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Nghị định số
77/1997/NĐ-CP ngày 18/6/1997 v/v quản lý đầu tư theo hình thức BOT trong nước; Nghị
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định số 36/1997/NĐ-CP ngày 24/4/1997 v/v ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế
xuất và Khu công nghệ cao; Nghị định 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 thay thế Nghị
định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; Nghị
quyết số 01/2005/NQ-CP (Phần II) ngày 14/01/2005 v/v nâng cao hiệu quả đầu tư, chống
thất thoát và lãng phí trong đầu tư.
Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XI thông qua Nghị quyết số 36/2004/QH11 về công
tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước, v.v
1. Những mục tiêu đạt được.
Một số mục tiêu chủ yếu đã đạt được trong tổ chức quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
là:
Một là, tạo điều kiện đưa hoạt động đầu tư xây dựng trong cả nước đi vào trật tự và thích
ứng với nền kinh tế thị trường mở cửa, hợp tác và hội nhập. Khuyến khích nhiều thành
phần kinh tế huy động các nguồn lực đầu tư phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần của dân theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Tạo
điều kiện cho các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư
nhà nước đúng mục tiêu, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, phát huy được hiệu quả, góp
phần xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Hai là, từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch ngành và quy
hoạch vùng lãnh thổ; góp phần cải tiến công tác kế hoạch hoá theo hướng gắn với các yếu
tố thị trường, tăng thêm quyền tự chủ cho các cơ sở và doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư
phát triển, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước vào quá trình đầu
tư.
Ba là, góp phần cải cách một bước các thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư, thực
hiện phân cấp, giao quyền, tạo chủ động mạnh hơn cho các bộ, ngành và địa phương về
thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quyết định chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư
cũng như bố trí vốn đầu tư thực hiện các công trình dự án không phân biệt dự án nhóm A,
B, C.
Trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, các cơ quan quản lý nhà nước không còn
trực tiếp quyết định đầu tư các dự án mang tính sản xuất - kinh doanh. Nhà nước chỉ thực
hiện cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá, quản lý đầu tư theo quy hoạch. Quản lý nhà nước
đối với hoạt động đầu tư xây dựng không phải là làm một dự án đầu tư cụ thể, mà phải
quản lý cả xã hội trong hoạt động đầu tư, phải nghĩ ra những cách thức phù hợp nhằm cải
thiện tình hình xã hội trong hoạt động đầu tư. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng là làm
ra pháp luật về đầu tư xây dựng, tạo ra khung pháp lý, đưa ra các tiêu chuẩn, quy phạm, tiêu
chí về đầu tư, chất lượng, tiến độ, tiền vốn, tổ chức bộ máy… giúp đỡ, hướng dẫn, kiểm tra,
đôn đốc, giám sát và chấn chỉnh toàn bộ quá trình đầu tư từ khâu quy hoạch, kế hoạch đến
khâu thực hiện các dự án đầu tư cụ thể và đồng thời, phải hướng dẫn, kiểm tra việc thực
hiện pháp luật về đầu tư xây dựng trong toàn xã hội1.
1
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2. Những mặt hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn quá trình thực hiện đầu tư xây dựng những
năm qua cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề cần phải được xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
nhằm đáp ứng được yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng giai đoạn hiện nay. Điều đó thể
hiện ở một số điểm chủ yếu sau đây:
Một là, các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng thời gian qua, chủ yếu là văn bản dưới
luật, trong đó không ít nội dung quy định chưa nhất quán, chưa đủ cụ thể, thiếu các chế tài
đủ mạnh, thậm chí còn nhiều nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, chắp vá, thiếu thống nhất,
đồng bộ và không ổn định. Chỉ trong một thời gian ngắn (hơn 20 năm), trong một lĩnh vực
quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng, đã có tới 08 văn bản quy phạm pháp luật ở cấp
Chính phủ được lần lượt ban hành, bổ sung thay thế cho nhau, chưa kể đến sự thay đổi,
thay thế của các quyết định, thông tư và chỉ thị của các bộ, ngành và địa phương ban hành
liên quan đến đầu tư xây dựng. Việc thay đổi, thay thế này, mặt tốt, làm cho pháp luật kịp
thời phù hợp với tình hình mới, song cũng gây nên tình trạng bất ổn định trong quá trình
quản lý nhà nước bằng pháp luật và theo pháp luật.
Hai là, việc thực hiện phân cấp, giao quyền là nhằm tạo chủ động nhiều hơn cho các bộ,
ngành, địa phương trong quyết định chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư; yêu cầu đầu tư
phải quyết liệt, tập trung, đúng thời cơ, đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả cao, ngăn chặn
lãng phí, thất thoát và phù hợp với tiến trình cải cách hành chính của đất nước. Những nội
dung nêu trên, cần được hoàn thiện hơn cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về đầu
tư xây dựng, một mặt, tạo ra sự thông thoáng về cơ chế, đơn giản hóa về thủ tục, mặt khác,
bảo đảm sự đối xử công bằng giữa các thành phần kinh tế, bảo đảm công khai, minh bạch,
rõ ràng, chặt chẽ và có hiệu quả đối với từng nhiệm vụ quản lý cụ thể. Quy chế quản lý đầu
tư và xây dựng thời gian qua chưa đáp ứng của yêu cầu này, cụ thể là :
- Chưa phân biệt rõ nội dung quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp (quản lý vĩ mô
và quản lý tác nghiệp) về đầu tư xây dựng; chưa làm rõ yêu cầu về quản lý đầu tư đối với
doanh nghiệp nhà nước. Cơ chế phân công, phân cấp, phối hợp trong quản lý nhà nước về
đầu tư xây dựng hiện nay chưa rõ ràng, cụ thể, chưa đề cao trách nhiệm các bộ, ngành và
địa phương, nhất là về trách nhiệm cá nhân.
- Chưa quy định đầy đủ và chưa phân định rõ ràng quyền và trách nhiệm của các chủ
thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng: giữa chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định
đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu, ban QLDA, các cơ quan chức năng trong những khâu cụ
thể của quá trình quản lý đầu tư như: quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu
tư (thiết kế, quản lý dự án, đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư, v.v). Những quy định này
trong các văn bản hiện hành vừa thừa, vừa thiếu, lại vừa yếu.
- Chưa làm rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực để phân bổ nguồn lực; chưa quy định rõ
phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa
phương phù hợp với cơ chế thị trường; chưa công khai hoá hoạt động đầu tư trong các khâu
của quá trình đầu tư, đặc biệt là công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng
vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Chưa chú ý tới tính chuyên nghiệp hoá của tổ chức tư vấn trong quản lý đầu tư xây
dựng phù hợp với hai hình thức quản lý dự án hiện hành; chưa chú ý đúng mức tới việc tiêu
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chuẩn hoá đội ngũ cán bộ tư vấn đầu tư và quản lý hoạt động tư vấn xây dựng; thiếu các
quy định cụ thể về việc sử dụng tư vấn chuyên nghiệp trong các khâu chuẩn bị đầu tư, thẩm
định, quản lý dự án, giám sát, đánh giá đầu tư; thiếu các quy định bảo đảm tính độc lập,
khách quan, cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức tư vấn, nhà thầu trong việc tham gia
vào quá trình đầu tư.
- Các quy định trong quy chế về quản lý đầu tư và xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu
cải cách hành chính về phân cấp, giao quyền, về bộ máy quản lý ở các cấp, về quy trình,
thủ tục, kỷ cương hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng. Hiện tại, việc phân cấp thẩm
quyền quyết định đầu tư triệt để, song phân cấp quản lý về phê duyệt quy hoạch, kế hoạch,
thiết kế, dự toán, môi trường… còn nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện chủ động cho các cấp,
các nhà đầu tư.
Ba là, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật và pháp luật trong đầu tư xây dựng chưa nghiêm
túc, thể hiện sự buông lỏng trong quản lý. Nhiều cán bộ quản lý - điều hành thiếu trách
nhiệm, kém phẩm chất, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ bớt xén, tham nhũng, gây thất thoát
tiền của nhân dân, làm giảm chất lượng công trình. Tình trạng đầu tư dàn trải tích tụ nhiều
năm chưa được khắc phục gây lãng phí lớn và dẫn đến hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu
tư chưa cao, đặc biệt là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Việc sử dụng vốn tín dụng đầu
tư phát triển, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, lãng phí thất thoát nhiều
đã và đang diễn ra mang tính phổ biến trong thời gian qua, năm sau tăng nhiều hơn năm
trước, nhưng chưa được phát hiện, báo cáo kịp thời và chưa có đủ chế tài đủ mạnh để xử lý
nghiêm minh những hành vi vi phạm.
Bốn là, tình trạng khép kín trong quá trình đầu tư ở các bộ, ngành và địa phương còn khá
phổ biến. Một số nội dung đã được đề cập trong pháp luật hiện hành về dân chủ, công khai
trong quản lý về quy hoạch, kế hoạch, cân đối và phân bố các nguồn lực (tài nguyên, đất
đai, tiền vốn, lao động, trí tuệ…), quản lý khai thác các dự án, nhưng chưa có các tiêu chí
cụ thể.
Năm là, pháp luật về đầu tư nước ngoài của chúng ta thay đổi quá nhiều, thiếu ổn định.
Chỉ từ năm 1987 đến năm 2000, đã có 4 lần sửa đổi, bổ sung mà vẫn chưa thực sự hoàn
thiện. Đầu tư quốc tế vào lĩnh vực xây dựng thời gian qua chiếm tỷ trọng cao trong tổng
mức đầu tư nước ngoài vào nước ta, chủ yếu là vào các công trình theo Luật Đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam. Các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và/hoặc tư vấn xây
dựng công trình tại Việt Nam ngày càng nhiều, phù hợp với xu thế tiến tới hội nhập, song,
các văn bản pháp luật về lĩnh vực này còn thiếu và chất lượng chưa cao, tạo tư tưởng không
yên tâm của nhà đầu tư nước ngoài, gây tâm lý nhà đầu tư hiện nay là phải thăm dò, chờ
đợi ...
3. Nguyên nhân chủ yếu
Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng kém hiệu quả trong quản lý đầu tư xây
dựng là:
- Chất lượng các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập;
- Việc thực hiện các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng chưa nghiêm;
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- Công tác quản lý đầu tư xây dựng ở các ngành, các cấp, ở nhiều cán bộ còn nhiều yếu
kém;
- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá về đầu tư xây dựng chưa được triển
khai tốt ở các cơ quan nhà nước, các ngành, các cấp và địa phương.
4. Một số giải pháp
Ban hành Luật Đầu tư xây dựng chung
Trên cơ sở xác định và phân định rõ chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ,
giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý đầu tư xây dựng; tách bạch rõ ràng và
rành mạch hơn nữa nội dung giữa quản lý hành chính nhà nước và quản trị kinh doanh ở
doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư xây dựng; quy định rõ hơn nữa việc phân cấp, giao
quyền, trách nhiệm của từng chủ thể tham gia quá trình đầu tư, cần phải triển khai ngay
việc tổng rà soát, đánh giá lại và hệ thống hoá các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng
hiện hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, hình thành một hệ thống văn bản
pháp luật về đầu tư xây dựng đầy đủ hơn, thống nhất hơn, đồng bộ hơn, có tính pháp lý cao
hơn, sát hợp với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, phù hợp với luật
pháp về đầu tư xây dựng quốc tế hiện nay. Trước hết, cần có một văn bản riêng biệt ở cấp
độ luật về đầu tư xây dựng để tạo “sân chơi chung” cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động. Trong
đạo luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành cần quy định rõ một số vấn đề quan trọng
sau đây :
- Đối với giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Cần quy định công tác kế hoạch hoá đầu tư xây dựng cơ bản như một chế định đặc biệt
trong các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng ở giai đoạn trước khi chuẩn bị đầu tư. Kế
hoạch hóa đầu tư xây dựng được coi là một công cụ quản lý đầu tư quan trọng nhằm bảo
đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Kế hoạch phải được công khai hóa để nhân dân
biết, theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện đầu tư. Cũng cần quy định rõ nội dung và
trình tự của công tác kế hoạch đầu tư, trong đó quy định rõ những vấn đề liên quan đến việc
cấp phát vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục đích,
đúng quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đầu tư có hiệu quả.
Cần có những quy định cụ thể ngăn cấm việc cho phép đầu tư hoặc quyết định đầu tư khi
chưa xác định rõ nguồn vốn, khi chưa có kết quả thẩm định dự án. Coi chỉ tiêu về số lượng
công trình hoàn thành và tiến độ thực hiện các công trình là chỉ tiêu pháp lệnh trong các kế
hoạch đầu tư. Coi chỉ tiêu về chất lượng công trình, về quy hoạch và tổng mức đầu tư là
yêu cầu bắt buộc mà chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm. Cần quy định cụ thể về các nội
dung liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư đối với một dự án đầu tư cụ thể (từ khâu lập dự án,
thẩm định, quyết định đầu tư…) nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án; cần có
tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả dự án đầu tư làm cơ sở cho việc xem xét quyết định
đầu tư. Công khai, minh bạch các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng; công khai, minh
bạch quá trình quản lý đầu tư xây dựng kể từ khâu chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư,
thẩm định, duyệt dự toán, khảo sát, thiết kế, đấu thầu đến nghiệm thu, thanh quyết toán;
công khai các kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý qua thanh tra, kiểm tra. Cần có
quy định cụ thể về trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc tham gia ý kiến về dự án đầu
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tư xây dựng. Các dự án được quyết định đầu tư cần được công khai hoá trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
- Đối với giai đoạn thực hiện đầu tư
Cần tách bạch rõ ràng và rành mạch hơn nữa nội dung giữa quản lý hành chính nhà nước
và quản trị kinh doanh ở doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong tất cả các
khâu quản lý đầu tư xây dựng; xác định rõ ràng, cụ thể hơn nữa nội dung quản lý nhà nước
và thẩm quyền quyết định đầu tư đối với từng loại dự án đầu tư mà Nghị định 16/2005/NĐCP đã quy định; làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng Bộ, giữa các bộ, ngành, địa
phương trong việc quản lý đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước (bao gồm vốn ngân sách,
vốn tín dụng nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước) và vốn không phải nhà
nước; quy định rõ hơn nữa việc phân cấp, giao quyền, trách nhiệm (pháp lý và vật chất) của
từng chủ thể tham gia quá trình đầu tư : chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, người thẩm
định, người giám sát thi công đối với chất lượng, tiến độ, giải phóng mặt bằng, lập và duyệt
thiết kế - tổng dự toán, trách nhiệm về kế hoạch vốn, đấu thầu, thi công, mua sắm, lắp đặt
và hạn mức chi phí được duyệt.
Quy định về trách nhiệm và thẩm quyền quyết định đối với việc thay đổi, điều chỉnh
tổng mức đầu tư trên cơ sở bảo đảm hiệu quả dự án đầu tư, điều kiện và giới hạn của việc
điều chỉnh tổng mức đầu tư, vì đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng của quá trình đầu tư
xây dựng. Quy định khi phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư phải tiến hành giám sát, đánh giá
đầu tư, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc điều chỉnh dự án và biện
pháp xử lý của các bên liên quan trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều
chỉnh dự án đầu tư. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với
việc điều chỉnh lại dự án do quyết định không đúng. Quy định lộ trình loại bỏ dần tình trạng
khép kín trong đầu tư xây dựng cơ bản.
Trong các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng cũng cần quy định rõ việc chấm dứt
vĩnh viễn tình trạng các bộ quản lý ngành giới thiệu nhà thầu. Quy định cụ thể hơn nữa việc
đấu thầu chọn chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
phải chịu trách nhiệm về các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư của nhà thầu
do mình chỉ định thầu.
- Đối với chủ đầu tư và ban quản lý dự án (đại diện chủ đầu tư)
Trong các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng, cần quy định rõ Chủ đầu tư đối với các
dự án công. Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước không được làm chủ đầu tư đối với
các dự án công để tránh tình trạng cơ quan quản lý nhà nước vừa là chủ thể thực hiện vừa là
đối tượng bị quản lý.
Tiêu chuẩn hoá cán bộ quản lý dự án (QLDA); điều kiện, tiêu chuẩn là ban QLDA, là
chủ đầu tư; quy định năng lực và tính chuyên nghiệp của chủ đầu tư và ban QLDA, quyền
hạn, trách nhiệm và năng lực cá nhân của từng cán bộ quản lý dự án. Các dự án có thể thuê
ban QLDA; quy định rõ hơn trách nhiệm của chủ đầu tư và ban QLDA trong từng hình
thức quản lý dự án cụ thể.
- Đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng
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Cần luật hoá vấn đề trách nhiệm và chế tài trách nhiệm của các tổ chức tư vấn đối với
từng dịch vụ cụ thể của quá trình đầu tư: thẩm định, giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý dự
án, đặc biệt ở khâu quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp hoá công tác quản lý nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng; luật hoá các tiêu chuẩn về năng lực, trách
nhiệm nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ tư vấn đầu tư xây dựng.
Cần có những quy định cụ thể chống khép kín trong đầu tư đối với hoạt động tư vấn trên
nguyên tắc bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động tư vấn, cụ thể là: các dự án
của bộ, ngành này phải sử dụng tư vấn của các bộ, ngành khác trong các khâu thẩm định,
giám sát đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng; các tổ chức tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng,
tư vấn giám sát của một dự án, công trình nhất thiết không được thuộc cùng một cơ quan
chủ quản (bộ, ngành, tỉnh, thành phố), từng bước hình thành tổ chức tư vấn độc lập.
- Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư
Cần có quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh
giá đầu tư. Việc giám sát đầu tư phải được thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình đầu
tư xây dựng với những nội dung cơ bản sau đây :
- Giám sát việc đầu tư theo đúng quy hoạch, kế hoạch; giám sát việc khai thác, vận hành
dự án nhằm bảo đảm đầu tư tập trung, đúng định hướng, đúng mục tiêu, đạt hiệu quả.
- Giám sát khâu chuẩn bị đầu tư và quyết định đầu tư (lập dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm
định, quyết định đầu tư) nhằm bảo đảm thủ tục pháp lý và tính khả thi của các quyết định
đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện dự án đầu tư nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp
luật (thủ tục xây dựng, chất lượng, tiến độ, giải phóng mặt bằng, thực hiện phương án tái
định canh, định cư, ổn định đời sống nhân dân; tổ chức đấu thầu, hoạt động xây lắp, mua
sắm, giới hạn chi phí dự án…).
- Đối với các chế tài xử lý vi phạm
Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn
vị, bộ, ngành và địa phương trong cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, cần quy định bổ sung
đầy đủ các chế tài đủ mạnh đối với tất cả các khâu của quá trình đầu tư nhằm nâng cao
trách nhiệm và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý đầu tư, đồng thời khuyến khích,
động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm hoạt
động đầu tư đúng pháp luật, có hiệu quả, ngăn chặn thất thoát, lãng phí. Quy định về trách
nhiệm cá nhân của người quyết định đầu tư theo hướng :
- Chỉ quyết định đầu tư các dự án khi đã xác định rõ nguồn vốn, khi đã có kết quả thẩm
định dự án, đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm hiệu quả và
không trái với các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.
- Người quyết định đầu tư không được kiêm nhiệm làm chủ đầu tư dự án. Người quyết
định đầu tư sẽ phải xử phạt hành chính, cách chức, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm (pháp
lý, vật chất) khi quyết định những dự án đầu tư sai, gây lãng phí tiền bạc của Nhà nước.
- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với việc điều chỉnh
lại dự án do quyết định không đúng, không để tình trạng người quyết định đầu tư sai nhưng
vẫn đứng ngoài cuộc như hiện nay.
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Đổi mới quy trình soạn thảo, cơ chế thẩm tra, thẩm định và thực thi pháp luật về đầu
tư xây dựng
Cần đổi mới quy trình soạn thảo, thẩm định trước khi trình ký ban hành văn bản pháp
luật về đầu tư xây dựng. Chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc vào nhiều
yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau, trong đó yếu tố tuân thủ quy trình từ việc hoạch
định chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản cho đến việc soạn thảo, thẩm tra, thẩm định,
xem xét thông qua và ban hành, công bố văn bản… có vai trò rất quan trọng.
Nhằm nâng cao chất lượng văn bản pháp luật nói chung, trong đó có văn bản pháp luật
về đầu tư xây dựng nói riêng, cần nhanh chóng đổi mới quy trình soạn thảo, thẩm tra, thẩm
định trước khi trình ký ban hành, khắc phục tính cục bộ, thiếu khách quan trong việc chuẩn
bị văn bản, đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đặc biệt là cơ quan có thẩm quyền thẩm
định pháp lý trong quá trình xây dựng và trình ký ban hành, phát huy tính dân chủ, huy
động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản ngay trong quá trình soạn thảo.
Cần có những văn bản quy phạm xác định nguyên tắc và cơ chế pháp lý bảo đảm sự tham
gia có hiệu quả của nhân dân, của đội ngũ cán bộ công chức, các nhà khoa học, các chuyên
gia và mọi lực lượng xã hội vào quá trình xây dựng và trình ban hành văn bản pháp luật về
đầu tư xây dựng, theo đó, các cơ quan nhà nước được giao chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo
văn bản cần tăng cường việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trước
khi nó được trình ban hành, đặc biệt những người là đối tượng điều chỉnh của văn bản pháp
luật. Công khai hoá quá trình tiếp thu ý kiến nhân dân của các cơ quan được giao chủ trì
soạn thảo văn bản.
Về thẩm tra, thẩm định, phải hình thành cơ chế nhằm tăng cường việc kiểm tra, thẩm
định tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ cũng như tính khả thi và ổn định lâu
dài của văn bản trước khi trình ký ban hành. Ngay trong quá trình soạn thảo, xem xét thông
qua văn bản pháp luật phải khẳng định và thể chế hoá nguyên tắc: một khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định có ý kiến chưa đồng tình thông qua dự thảo văn bản, thì phải
làm rõ nguyên nhân tại sao “chưa đồng tình” trước khi ký ban hành hoặc trước khi trình cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ký ban hành. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp trên
(cấp Bộ Tư pháp và cấp Chính phủ) chỉ tiến hành thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật về đầu tư xây dựng sau khi đã có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ
quan có thẩm quyền thẩm định cùng cấp trình văn bản. Phải gắn kết trách nhiệm cụ thể của
cơ quan có thẩm quyền thẩm định pháp lý văn bản với chất lượng và tính khả thi của văn
bản khi được ban hành. Bảo đảm tôn trọng và thực hiện nghiêm minh pháp luật ban hành.
Xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng đầy đủ, thống nhất, đồng
bộ, hợp hiến hợp pháp, ổn định lâu dài là việc đã khó, nhưng việc bảo đảm các văn bản
pháp luật đó được thực thi nghiêm chỉnh trong đời sống còn là việc khó khăn và phức tạp
hơn rất nhiều. Việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống là
nhằm làm cho doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tham gia
các hoạt động đầu tư xây dựng biết luật để tự mình tổ chức công việc đầu tư xây dựng hàng
ngày theo pháp luật, đồng thời để kiểm tra lại việc làm luật, thi hành và áp dụng luật của
các cơ quan và cán bộ công chức nhà nước trong tổ chức quản lý nhà nước các hoạt động
đầu tư xây dựng. Bằng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thường xuyên rà soát, hệ
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thống hoá, nhà nước sẽ điều chỉnh nội dung các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng cho
sát hợp với yêu cầu đòi hỏi của quản lý, phù hợp với luật pháp quốc tế về đầu tư xây dựng,
làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, góp
phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đang
tiến tới hội nhập nền kinh tế quốc tế ./.
*TS, Phó Vụ trưởng Vụ KHTK - Bộ Xây dựng
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Dự thảo luật sở hữu trí tuệ

sự giao thoa giữa các đối tượng của Quyền Sở hữu trí tuệ
Nguyễn Bá Bình∗
Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) của nước ta được xây dựng theo hướng phân chia
mảng điều chỉnh cho từng loại đối tượng của quyền SHTT. Sự phân tách này tạo ra những
“chỗ trống” trong dự thảo. “Chỗ trống” cần phải giải quyết là: khi một đối tượng thoả
mãn được các đặc tính của nhiều loại tài sản trí tuệ (tài sản trí tuệ “đa tính chất”) thì xử lý
thế nào? Trả lời câu hỏi đó, trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa kiểu dáng công nghiệp
(KDCN) với các đối tượng khác của quyền SHTT, tác giả kiến nghị giải pháp xử lý sự giao
thoa giữa các đối tượng quyền SHTT nói chung
KDCN với sáng chế, giải pháp hữu ích
KDCN cũng giống như sáng chế (SC) hay giải pháp hữu ích (GPHI) (Xem hộp 1) là
những sản phẩm của hoạt động sáng tạo do con người thực hiện. Tuy nhiên, trong khi SC
và GPHI là những ý tưởng kỹ thuật được tạo ra bằng cách sử dụng quy luật của tự nhiên và
được bảo hộ theo quan điểm kỹ thuật thì KDCN được bảo hộ theo quan điểm về thẩm mỹ1.
Hộp 1: Theo Điều 782, 783, 784 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 1995 thì:
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có
khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp
dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét,
hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu
để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Như vậy, KDCN và SC, GPHI là những sáng tạo thuộc hai lĩnh vực khác nhau, một bên
là nghệ thuật trang trí, còn một bên là kỹ thuật, do đó không thể đồng thời được hưởng hai
sự bảo hộ - một sự bảo hộ của pháp luật về SC, GPHI và một sự bảo hộ của pháp luật về
KDCN. Luật pháp về KDCN sẽ không được áp dụng khi hình dáng của một vật không còn
có tính cách trang trí và không có tác dụng đem đến một kết quả công nghiệp, thủ công
nghiệp. Tiêu chuẩn để phân biệt pháp luật áp dụng cho các đối tượng của quyền SHTT này
là: nếu có thể đạt được cùng một kết quả với một hình dáng khác, thì kết quả không tuỳ
thuộc vào hình dáng đó, lúc này hình dáng có thể bảo hộ bởi pháp luật về KDCN. Ngược
lại, chỉ có hình dáng đó mới tạo được kết quả mong muốn, hình dáng không thể tách rời
khỏi hiệu quả kỹ thuật, lúc này hình dáng sẽ không thể được bảo hộ bởi pháp luật về
KDCN, mà phải là pháp luật về SC, GPHI2. Đây chỉ là phân tích về mặt lý thuyết, trên thực
tế, việc áp dụng pháp luật rất khó khăn (ví dụ, một loại tã vệ sinh của trẻ em có thể được
chủ sở hữu đăng ký dưới dạng SC, GPHI hoặc KDCN). Vì thế, pháp luật của một số nước

1

Japan Patent Office - Asia-Pacific Industrial Property Center - JIII (2000), Sách giáo khoa về quyền SHCN,
tr. 109.
2
Nguyễn Mạnh Bách, Tìm hiểu Luật Dân sự - Quyền Sở hữu trí tuệ, Nxb Tổng hợp Đồng Nai, Đồng Nai 2001.

(Nhật Bản) đã quy định khả năng chuyển đổi đơn SC, GPHI thành đơn KDCN và ngược lại
(Điều 13 Luật KDCN năm 1959 của Nhật Bản). Như vậy, pháp luật thực định của một số
nước đã thừa nhận khả năng “mập mờ” trong việc phân định đối tượng cụ thể phải là SC,
GPHI hay KDCN.
KDCN với nhãn hiệu hàng hoá
Nhãn hiệu hàng hoá (NHHH) bản thân nó không có tính sáng tạo. Vì vậy, khác với pháp
luật về NHHH với mục đích trực tiếp là đảm bảo duy trì uy tín kinh doanh của người sử
dụng NHHH thì pháp luật về bảo hộ KDCN nhằm mục đích bảo hộ sự sáng tạo là kết quả
của hoạt động sáng tạo do con người thực hiện3.
Tuy nhiên, KDCN cũng có tác dụng để phân biệt một sản phẩm này với sản phẩm khác
cùng loại. Do đó, một hình hoạ hay mẫu mã có thể được sử dụng như một NHHH và được
hưởng sự bảo hộ đồng thời bởi các điều khoản pháp luật về KDCN và NHHH. Ví dụ, bao
bì của Mì ăn liền VIFON có thể đăng ký với tư cách là NHHH, nhưng cũng có thể đăng ký
bảo hộ với danh nghĩa KDCN.
Trong các trường hợp có sự đan xen giữa KDCN với NHHH thì trường hợp NHHH ba
chiều là rất phức tạp. NHHH ba chiều được thừa nhận ở rất nhiều nước trên thế giới. Pháp
luật Việt Nam không đề cập rõ đến loại NHHH này nhưng nếu nhìn về mặt câu chữ thì có
sự thừa nhận4. Các dấu hiệu và hình ảnh ba chiều thường tạo ra ấn tượng rất mạnh, dễ tác
động và in sâu vào tâm trí người tiêu dùng nên chúng có khả năng phân biệt rất cao (Ví dụ:
ngôi sao ba cánh nổi nằm trong vòng tròn của xe Meccedes, hình con sư tử đứng hai chân
nổi của xe Peugeot, hình con ngựa bay đúc nguyên khối của xe Rolls-Royce). Tuy vậy,
dạng điển hình nhất của các dấu hiệu hình ba chiều là hình dáng hàng hoá hoặc bao bì.
Trong những trường hợp đó, nếu chúng đáp ứng được cả các điều kiện của KDCN và
NHHH thì nó đều có khả năng được bảo hộ bởi luật pháp về các lĩnh vực này. Vấn đề là,
trong số các điều kiện để được bảo hộ, tính khác biệt mà pháp luật về KDCN của nước ta
đòi hỏi là cho mọi nhóm hàng hoá, còn đối với NHHH thì chỉ áp dụng trong cùng nhóm
hàng. Hơn nữa, hiện nay pháp luật nước ta chỉ không chấp nhận bảo hộ cho NHHH tương
tự với KDCN đã được bảo hộ hoặc đã nộp đơn trước (điểm g Khoản 1 Điều 6 Nghị định
63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp), chứ không
đòi hỏi điều tương tự với KDCN. Như vậy, để “lách luật”, với cùng đối tượng, nếu chủ sở
hữu nộp đơn đăng ký NHHH trước, sau đó tiếp tục nộp đơn đăng ký bảo hộ KDCN thì
cùng một lúc, nó có thể được hưởng cả hai sự bảo hộ (theo pháp luật về NHHH và theo
pháp luật về KDCN).
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Japan Patent Office, Sđd, tr. 113.
Đối với Việt Nam, quy định về NHHH ở Điều 785 BLDS không bao gồm một cách rõ ràng thuật ngữ “các
dấu hiệu ba chiều” hay “hình ảnh ba chiều” vào phạm trù của NHHH. Nhưng nếu giải thích rộng ra thì thuật
ngữ “hình ảnh” mà Điều 785 đề cập đến bao gồm cả hình ảnh hai chiều và hình ảnh ba chiều. Vì vậy, có thể
nói, pháp luật hiện hành của nước ta cũng giống như pháp luật các nước khác đều công nhận và bảo hộ
NHHH ba chiều. Tuy nhiên, các văn bản dưới luật cụ thể hoá BLDS về vấn đề này lại chưa quy định cụ thể về
các điều kiện cần thiết để một NHHH ba chiều có thể được đăng ký.
4
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KDCN với đối tượng của quyền tác giả
KDCN có mối liên hệ khá mật thiết với đối tượng của quyền tác giả, đặc biệt là với tác
phẩm tạo hình và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Nhiều khi, một đối tượng vừa đáp ứng được
tiêu chuẩn bảo hộ của một KDCN, vừa đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hộ về quyền tác giả.
Tuy nhiên, cần phải thận trọng để không bị nhầm lẫn rằng, một đối tượng cụ thể có thể thoả
mãn cả hai cơ chế bảo hộ: pháp luật về KDCN và pháp luật về bản quyền. Ví dụ, ông X
sáng tạo ra một tác phẩm tạo hình, tác phẩm sẽ được bảo hộ quyền tác giả. Vậy, liệu tác
phẩm này có được bảo hộ dưới danh nghĩa KDCN không?
Câu trả lời tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp bình thường thì nó sẽ
không thể được bảo hộ với tư cách là KDCN, ngay cả khi bức tượng được tạo ra hàng loạt.
Bởi giá trị mà sản phẩm có được chỉ đơn thuần là giá trị thẩm mỹ do kiểu dáng bức tượng
mang lại, việc làm ra hàng loạt bức tượng chỉ được coi là sự nhân bản tác phẩm. Tuy nhiên,
nếu dùng kiểu dáng bức tượng vào việc tạo ra sản phẩm một loại đèn trang trí (gồm kiểu
dáng bức tượng kết hợp với việc gắn các loại bóng đèn lên đó) thì kiểu dáng bức tượng sẽ
được bảo hộ với tính chất là KDCN. Khi đó, sản phẩm không chỉ có giá trị thẩm mỹ, mà
còn có giá trị sử dụng (như một chiếc đèn). Thực tế ở Việt Nam đã xảy ra một tranh chấp
liên quan đến việc bảo hộ theo KDCN hay đối tượng quyền tác giả (Xem hộp 2):
Hộp 2: Bengay là một sản phẩm kem xoa bóp của nước ngoài được Bộ Y tế cấp phép lưu hành ở
Việt Nam từ tháng 1/1995. Đến tháng 10/1999, sản phẩm này tiếp tục được Cục Quản lý dược Việt
Nam cấp phép lưu hành. Trong khi đó, khoảng năm 2000, kem xoa bóp Gấu Misa của Công ty dược
Quang Minh và Sungaz của Công ty dầu Trường Sơn mới có mặt ở thị trường Việt Nam. Bao bì sản
phẩm Gấu Misa được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ tác phẩm nghệ
thuật vào ngày 19/7/2002; Sungaz thì được Cục SHTT cấp Bằng độc quyền KDCN cho cả hộp bao
bì và tuýp đựng dầu vào ngày 31/10/2003. Đến tháng 8/2004, Công ty dầu Trường Sơn cho là kem
xoa bóp Gấu Misa của Công ty dược Quang Minh nhái KDCN sản phẩm Sungaz của mình nên
khiếu nại lên Cục SHTT. Công ty dược Quang Minh lại tố cáo ngược lại là sản phẩm Sungaz nhái
KDCN của Bengay, “không có tính mới” đối với trong nước, chứ chưa nói đến thế giới5.

Có thể thấy là vụ việc trên rất phức tạp, trong đó yếu tố làm cho vụ việc trở nên khó giải
quyết hơn là tranh chấp liên quan đến cả pháp luật về bản quyền và pháp luật về KDCN.
Mỗi bên đều được bảo hộ bởi một cơ chế khác nhau, vậy ai là người vi phạm? Câu trả lời
thực sự khó khăn khi mà pháp luật hiện hành chưa đề cập đến giải pháp xử lý những trường
hợp có sự giao thoa.
Trong những trường hợp tương tự, cần phải thấy rõ một số vấn đề cơ bản như sau:
KDCN là sáng tạo có tính chất trang trí nhưng được đem áp dụng trong sản xuất công
nghiệp, thủ công nghiệp; đó là nghệ thuật ứng dụng trong công nghiệp, thủ công nghiệp.
Trên khía cạnh nghệ thuật, các hình hoạ, mẫu mã là các tác phẩm nghệ thuật được bảo
hộ bởi quyền tác giả như được quy định tại Điều 745 và các điều tiếp theo đến hết Điều 772
của BLDS. Do đó, nếu một hình hoạ, mẫu mã hội đủ các tiêu chuẩn để được hưởng sự bảo
hộ của pháp luật về quyền SHCN thì đồng thời cũng được hưởng sự bảo hộ của pháp luật
về quyền tác giả. Ngược lại, nếu hình hoạ, mẫu mã không đủ các điều kiện của Điều 784 và
5

Theo báo Pháp luật TPHCM, ngày 7/1/2005, tr.11.
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các điều tiếp theo đến hết Điều 825 của BLDS 1995 thì chỉ có thể áp dụng các Điều 745 và
các điều tiếp theo đến hết Điều 772 của BLDS. Chế độ bảo hộ khác nhau tuỳ theo người ta
dựa trên cơ sở nào6.
Các đối tượng thoả mãn các điều kiện bảo hộ theo pháp luật về KDCN cũng hoàn toàn
có thể được bảo hộ theo pháp luật về bản quyền. Do vậy, các KDCN có mối quan hệ với
pháp luật về bản quyền. Giả định, một kiểu dáng cụ thể có các yếu tố hay các đặc điểm
được bảo hộ bởi cả hai hệ thống pháp luật - pháp luật về bản quyền và pháp luật về KDCN,
người sáng tạo có thể yêu cầu sự bảo hộ đồng thời của cả hai luật hay không? Nếu có, tác
giả có thể viện dẫn đến sự bảo hộ của một trong hai hệ thống pháp luật hay cả hai hệ thống
pháp luật cùng một lúc. Điều này cũng có nghĩa, nếu tác giả không nhận được sự bảo hộ
của pháp luật về KDCN do thất bại trong việc đăng ký kiểu dáng thì vẫn có thể được sự bảo
hộ của pháp luật về bản quyền, là sự bảo hộ có được mà không phải theo bất cứ thủ tục nào.
Hơn nữa, sau khi đã hết thời hạn bảo hộ của kiểu dáng đã được đăng ký, kiểu dáng đó vẫn
được bảo hộ theo pháp luật về bản quyền.
Do đó, cần phải phân biệt khái niệm “đồng thời” (cumulation) với khái niệm “cùng tồn
tại” (co-existence). Sự cùng tồn tại của việc bảo hộ có nghĩa, người sáng tạo ra kiểu dáng
(tác giả) có thể lựa chọn sự bảo hộ hoặc của pháp luật về KDCN hoặc của pháp luật về bản
quyền. Nếu tác giả đã chọn một hệ thống pháp luật này thì không thể viện đến sự bảo hộ
của hệ thống pháp luật kia. Nếu tác giả đã đăng ký KDCN thì khi hết thời hạn bảo hộ không
thể viện đến sự bảo hộ của pháp luật về bản quyền.
Trên thế giới, thực tế, hệ thống bảo hộ đồng thời bởi cả hai hệ thống pháp luật: pháp luật
về KDCN và pháp luật về bản quyền có tại Pháp và Đức; còn hệ thống cùng tồn tại có tại
phần lớn các nước khác7.
Kiến nghị
Như vậy, qua sự phân tích về mối quan hệ giữa KDCN với các đối tượng của quyền
SHTT, theo chúng tôi, dự thảo Luật SHTT cần quy định rõ cách thức xử lý các trường hợp
có sự giao thoa giữa các đối tượng quyền SHTT để việc giải quyết tranh chấp sẽ dễ dàng
hơn. Cách quy định nên giống đa số các nước, đó là việc chọn pháp luật áp dụng theo cơ
chế “cùng tồn tại” như đã đề cập ở trên. Theo đó, một đối tượng của quyền SHTT khi đã
được bảo hộ theo pháp luật về đối tượng quyền SHTT này thì không thể được bảo hộ theo
pháp luật về đối tượng quyền SHTT khác./.
*

Th.s, Giảng viên ĐH Luật- Hà Nội.
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Nguyễn Mạnh Bách, S đd.
Japan Patent Office - Asia-Pacific Industrial Property Center - JIII (2000), Bảo hộ KDCN cẩm nang dành
cho doanh nhân, tr. 8.
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VÉn cßn nhiÒu luËn cø ch−a thuyÕt phôc
trong dù th¶o Bé luËt thi hμnh ¸n

TrÇn V¨n Thu©n*

Bé luËt Thi hµnh ¸n lµ mét Bé luËt lín, ®iÒu chØnh tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc vÒ thi hµnh ¸n
(THA). §Õn nay, sau qu¸ tr×nh x©y dùng Dù th¶o, vÉn cßn cã nh÷ng quan niÖm, c¸ch ®Æt
vÊn ®Ò kh¸c nhau vÒ nhiÒu quy ®Þnh míi cña Dù ¸n. Nh»m gãp thªm ý kiÕn cho viÖc hoµn
thiÖn Dù ¸n Bé luËt nµy, t¸c gi¶ trao ®æi mét sè néi dung vÒ m« h×nh qu¶n lý nhµ n−íc ®èi
víi THA; c¬ quan qu¶n lý; c¬ quan THA vµ c¶nh s¸t t− ph¸p

1. Qu¶n lý nhµ n−íc vÒ THA; m« h×nh c¬
quan qu¶n lý THA vµ c¬ quan THA

giam sang Bé T− ph¸p qu¶n lý vµ trùc tiÕp
thùc hiÖn c«ng t¸c THA ph¹t tï.

a) Qu¶n lý nhµ n−íc vÒ thi hµnh ¸n

ViÖc giao Bé T− ph¸p gióp ChÝnh phñ
thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ c«ng t¸c
THA d©n sù vµ THA h×nh sù lµ cÇn thiÕt,
nh»m t¹o sù thèng nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n
lý nhµ n−íc vÒ THA, ®ång thêi, nh»m thÓ
chÕ ho¸ c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ vÊn ®Ò
nµy.

Theo §iÒu 21 dù th¶o Bé luËt Thi hµnh
¸n ( gäi chung lµ Dù th¶o hay Dù ¸n), ChÝnh
phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ THA
d©n sù, THA h×nh sù; Bé T− ph¸p chÞu tr¸ch
nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý
nhµ n−íc vÒ THA d©n sù, h×nh sù trong
ph¹m vi c¶ n−íc; Uû ban nh©n d©n (UBND)
c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n−íc vÒ THA
ë ®Þa ph−¬ng. Bªn c¹nh ®ã, §iÒu 22 Dù th¶o
quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé T−
ph¸p trong qu¶n lý nhµ n−íc vÒ THA, trong
®ã cã thÈm quyÒn qu¶n lý hÖ thèng tæ chøc
vµ ho¹t ®éng, quyÕt ®Þnh thµnh lËp, gi¶i thÓ
c¸c c¬ quan THA. Trong Tê tr×nh vÒ dù ¸n
Bé luËt THA ngµy 19/9/2005 cña ChÝnh phñ
tr×nh Uû ban Th−êng vô Quèc héi (Tê tr×nh)
còng nªu viÖc chuyÓn giao “trän gãi” vÒ tæ
chøc, bé m¸y qu¶n lý c¸c tr¹i giam, c¸c tr¹i

Tuy nhiªn, néi dung cña viÖc thèng nhÊt
qu¶n lý nhµ n−íc vµ c¸ch thøc thÓ hiÖn vÊn
®Ò nµy nh− thÕ nµo th× trong Dù th¶o còng
vÉn cßn cã nh÷ng c¸ch hiÓu ch−a thèng
nhÊt. Cã ý kiÕn cho r»ng, chøc n¨ng qu¶n lý
nhµ n−íc vÒ THA kh«ng ®ång nhÊt víi ho¹t
®éng tæ chøc thùc hiÖn cô thÓ vµ trùc tiÕp
trong lÜnh vùc nµy. V× vËy, viÖc thèng nhÊt
qu¶n lý nhµ n−íc vÒ c«ng t¸c THA kh«ng
hoµn toµn ®ång nghÜa víi viÖc trùc tiÕp thùc
hiÖn toµn bé c«ng t¸c ®ã. Xin ®−a vÝ dô vÒ
viÖc qu¶n lý nhµ n−íc theo h−íng nµy trong
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nhiÒu lÜnh vùc kh¸c vµ xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu
cña thùc tiÔn (Xem Hép 1).
Hép 1: Trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ
an ninh quèc gia, theo LuËt An ninh quèc gia
n¨m 2004, t¹i §iÒu 30- Thèng nhÊt qu¶n lý nhµ
n−íc vÒ an ninh quèc gia, th× bªn c¹nh viÖc quy
®Þnh ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ
an ninh quèc gia, Bé C«ng an chÞu tr¸ch nhiÖm
tr−íc ChÝnh phñ trong viÖc chñ tr× thùc hiÖn
qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an ninh quèc gia, LuËt cßn
quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña Bé Quèc phßng, Bé
Ngo¹i giao, c¸c bé, c¬ quan ngang bé trong viÖc
qu¶n lý nhµ n−íc vÒ an ninh quèc gia. §ång
thêi, vÒ tæ chøc bé m¸y, LuËt quy ®Þnh c¸c c¬
quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia
thuéc lùc l−îng C«ng an nh©n d©n vµ Qu©n ®éi
nh©n d©n (§iÒu 22). T−¬ng tù, trong lÜnh vùc
qu¶n lý nhµ n−íc vÒ phßng, chèng ma tuý, theo
quy ®Þnh cña LuËt Phßng, chèng ma tuý n¨m
2000, th× mÆc dï Bé C«ng an ®−îc giao gióp
ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ
phßng, chèng ma tuý (Kho¶n 2 §iÒu 37), nh−ng
tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c nµy l¹i
®−îc giao cho c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ nh− Bé Lao ®éng-Th−¬ng
binh vµ x· héi, Bé y tÕ, Bé C«ng nghiÖp, Bé
gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t
triÓn n«ng th«n, c¸c c¬ quan H¶i quan, Bé ®éi
biªn phßng, C¶nh s¸t biÓn (c¸c ®iÒu 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44); hoÆc nhiÖm vô thèng nhÊt
qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ho¹t ®éng gi¸m ®Þnh t−
ph¸p ®−îc giao cho Bé T− ph¸p nh−ng theo quy
®Þnh cña Ph¸p lÖnh gi¸m ®Þnh t− ph¸p n¨m
2004, th× viÖc trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng
gi¸m ®Þnh t− ph¸p l¹i ®−îc giao cho c¸c tæ chøc
gi¸m ®Þnh t− ph¸p thuéc Bé y tÕ, Bé Quèc
phßng, Bé C«ng an thùc hiÖn v.v…

Nh− vËy, thùc tiÔn ho¹t ®éng lËp ph¸p
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy, trong
nhiÒu v¨n b¶n luËt, ph¸p lÖnh, néi dung
qu¶n lý nhµ n−íc cã sù kh¸c biÖt kh¸ c¬ b¶n

nÕu so s¸nh víi néi dung qu¶n lý nhµ n−íc
quy ®Þnh trong dù th¶o Bé luËt THA. Do
vËy, thùc tiÔn nµy cÇn ®−îc nghiªn cøu,
®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn vµ cÇn ®−îc coi
lµ mét tiªu chÝ, th−íc ®o quan träng trong
x©y dùng Dù ¸n, nh»m b¶o ®¶m thÓ chÕ ho¸
®Çy ®ñ, ®óng ®¾n c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng.
MÆt kh¸c, §¶ng l·nh ®¹o Nhµ n−íc vµ
x· héi lµ mét nguyªn t¾c hiÕn ®Þnh cã ý
nghÜa ®Æc biÖt quan träng, nhÊt lµ trong ho¹t
®éng x©y dùng ph¸p luËt. Ph¸p luËt, do vËy
lµ ph−¬ng tiÖn chñ yÕu ®Ó thÓ chÕ ho¸
®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng.
NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3 BCHTW
§¶ng kho¸ VIII ngµy 18/6/1997 vÒ ph¸t huy
quyÒn lµm chñ nh©n d©n, tiÕp tôc x©y dùng
nhµ n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
Nam trong s¹ch, v÷ng m¹nh, NghÞ quyÕt sè
49 ngµy 02/06/2005 cña Bé ChÝnh trÞ ®·
nhÊn m¹nh tíi yªu cÇu chuÈn bÞ c¸c ®iÒu
kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, ®éi ngò c¸n bé ®Ó
giao cho Bé T− ph¸p gióp ChÝnh phñ thèng
nhÊt qu¶n lý c«ng t¸c THA. V× vËy, t×nh
h×nh vµ kÕt qu¶ cô thÓ cña c«ng t¸c chuÈn bÞ
nµy sÏ lµ c¬ së cho viÖc ®−a ra c¸c quy ®Þnh
míi trong Dù ¸n vÒ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ
THA.
H¬n n÷a, NghÞ quyÕt sè 48-NQ/TW ngµy
24/5/2005 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ChiÕn l−îc
x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt
ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h−íng ®Õn
n¨m 2020 ®· chØ râ: “C¸c dù ¸n luËt, ph¸p
lÖnh chØ ®−îc xem xÐt, th«ng qua khi cã gi¶i
tr×nh râ rµng vÒ c¬ chÕ, biÖn ph¸p, c¸c
nguån lùc b¶o ®¶m tæ chøc thùc hiÖn.” Cã
thÓ nãi, ®©y lµ ®Þnh h−íng quan träng cÇn
qu¸n triÖt mµ viÖc thùc thi theo h−íng nµy lµ
nh»m t¹o tiÒn ®Ò ®Ó c¸c dù ¸n luËt, ph¸p
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lÖnh khi ®−îc th«ng qua cã thÓ nhanh chãng
®i vµo cuéc sèng.
Trong khi ®ã, viÖc thay ®æi m« h×nh tæ
chøc, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¬ quan
qu¶n lý THA, c¬ quan THA cã liªn quan vµ
t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng, hiÖu qu¶
cña ho¹t ®éng THA. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu
ph¶i nghiªn cøu, cã gi¶i tr×nh râ rµng ®Ó quy
®Þnh vÒ c¬ cÊu tæ chøc, thÈm quyÒn cô thÓ
cña c¸c c¬ quan, ng−êi cã thÈm quyÒn trong
ho¹t ®éng qu¶n lý THA, ho¹t ®éng THA ®Ó
®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, ®ång bé trong tæ
chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng c¸c c¬ quan
qu¶n lý THA, c¬ quan THA vµ ®¸p øng yªu
cÇu thùc tÕ cña ho¹t ®éng THA.
b) HÖ thèng c¬ quan qu¶n lý thi hµnh ¸n
Tê tr×nh vµ Dù th¶o (§iÒu 24) ®−a ra
ph−¬ng ¸n x©y dùng hÖ thèng c¬ quan qu¶n
lý THA nh− sau: (Xem Hép 2).
Hép 2: “1. C¬ quan qu¶n lý thi hµnh ¸n thuéc
Bé T− ph¸p cã chøc n¨ng gióp Bé tr−ëng thùc
hiÖn qu¶n lý nhµ n−íc vÒ thi hµnh ¸n.
2. C¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh cã chøc n¨ng
gióp Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cïng cÊp, c¬
quan qu¶n lý thi hµnh ¸n thuéc Bé t− ph¸p thùc
hiÖn qu¶n lý nhµ n−íc vÒ thi hµnh ¸n vµ trùc tiÕp
tæ chøc thi hµnh ¸n theo thÈm quyÒn.
3. C¬ quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn cã chøc
n¨ng gióp Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cïng cÊp,
c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh thùc hiÖn qu¶n lý
nhµ n−íc vÒ thi hµnh ¸n vµ trùc tiÕp tæ chøc thi
hµnh ¸n theo thÈm quyÒn.
ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tæ chøc, chøc
n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña
hÖ thèng c¸c c¬ quan qu¶n lý thi hµnh ¸n.”

Chóng t«i cho r»ng, cÇn c©n nh¾c kü viÖc
quy ®Þnh hÖ thèng c¬ quan qu¶n lý THA
nh− Dù th¶o. Bëi v×, trong c«ng t¸c qu¶n lý

nhµ n−íc vÒ THA, c¸c c¬ quan nµy chØ lµ c¬
quan tham m−u, cã chøc n¨ng gióp Bé
tr−ëng Bé T− ph¸p vµ Chñ tÞch UBND cÊp
tØnh, cÊp huyÖn trong viÖc thùc hiÖn ho¹t
®éng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ THA. Tham kh¶o
Ph¸p lÖnh THA d©n sù n¨m 2004 cho thÊy,
mÆc dï cã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh
phñ, Bé T− ph¸p, UBND cÊp tØnh, cÊp huyÖn
trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vÒ THA,
nh−ng Ph¸p lÖnh còng kh«ng quy ®Þnh hÖ
thèng c¬ quan qu¶n lý THA riªng, mµ chØ
quy ®Þnh c¬ quan t− ph¸p ®Þa ph−¬ng gióp
UBND cïng cÊp vµ c¬ quan t− ph¸p cÊp trªn
trong viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ THA d©n sù
(Kho¶n 3 §iÒu 58 Ph¸p lÖnh).
Bªn c¹nh ®ã, vÒ c¬ cÊu tæ chøc, mèi quan
hÖ gi÷a c¬ quan qu¶n lý THA, c¬ quan THA
ë cÊp tØnh, huyÖn còng cÇn ®−îc c©n nh¾c.
Theo Dù th¶o, ë cÊp tØnh võa cã c¬ quan
THA cÊp tØnh thuéc hÖ thèng c¬ quan qu¶n
lý THA (§iÒu 24), võa cã c¬ quan THA d©n
sù tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng
thuéc hÖ thèng c¬ quan THA (§iÒu 152),
®ång thêi, cã c¶ c¬ quan THA h×nh sù
kh«ng ph¶i ph¹t tï cÊp tØnh (trang 11 Tê
tr×nh). ë cÊp huyÖn, võa cã c¬ quan THA
cÊp huyÖn thuéc hÖ thèng c¬ quan qu¶n lý
THA (§iÒu 24), võa cã c¶ c¬ quan THA d©n
sù huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh
thuéc hÖ thèng c¬ quan THA (§iÒu 152),
®ång thêi, cã c¶ c¬ quan THA h×nh sù
kh«ng ph¶i ph¹t tï cÊp huyÖn (trang 11 Tê
tr×nh). Nh− vËy, theo Tê tr×nh vµ Dù th¶o,
th× trong c«ng t¸c THA, cã ba lo¹i c¬ quan
thuéc hai hÖ thèng c¬ quan kh¸c nhau (c¬
quan qu¶n lý vµ c¬ quan thi hµnh) trong
cïng mét cÊp hµnh chÝnh (cÊp tØnh, cÊp
huyÖn). Quy ®Þnh nµy cña Dù th¶o ch−a
thèng nhÊt víi néi dung ®−îc nªu t¹i trang
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10 cña Tê tr×nh lµ “C¬ quan thi hµnh ¸n cÊp
tØnh, cÊp huyÖn võa cã chøc n¨ng tham
m−u, qu¶n lý, võa trùc tiÕp tæ chøc thi hµnh
¸n theo thÈm quyÒn cña mçi cÊp.”
Ngoµi ra, theo §iÒu 171 Dù th¶o, cßn cã
c¶ “c¬ quan qu¶n lý thi hµnh ¸n h×nh sù cã
thÈm quyÒn”. Trong khi ®ã, c¸c vÊn ®Ò vÒ
c¬ cÊu tæ chøc, mèi quan hÖ c«ng t¸c, ph©n
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô…gi÷a c¸c c¬
quan nµy ch−a ®−îc quy ®Þnh trong Dù th¶o.
Do ®ã, ®Ó tr¸nh sù trïng lÆp, chång chÐo vÒ
tæ chøc, bé m¸y, chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¸c
quy ®Þnh nµy cÇn nghiªn cøu ®Ó ®iÒu chØnh
l¹i cho phï hîp trªn tinh thÇn c¶i c¸ch hµnh
chÝnh.
c) HÖ thèng c¬ quan thi hµnh ¸n
Theo Tê tr×nh, hÖ thèng c¬ quan THA
®−îc quy ®Þnh nh− sau: (Hép 3).
C¬ quan thi hµnh ¸n d©n sù gåm cã: a) C¬
quan thi hµnh ¸n d©n sù tØnh, thµnh phè trùc
thuéc trung −¬ng; b) C¬ quan thi hµnh ¸n d©n sù
huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh.
C¬ quan thi hµnh ¸n h×nh sù gåm cã: a) Héi
®ång thi hµnh ¸n tö h×nh; b) Tr¹i giam ®èi víi
h×nh ph¹t tï; c) C¬ quan, tæ chøc, Uû ban nh©n
d©n n¬i ng−êi bÞ kÕt ¸n lµm viÖc hoÆc c− tró ®èi
víi c¸c h×nh ph¹t kh¸c kh«ng ph¶i ph¹t tï; d) C¬
quan thi hµnh h×nh ph¹t trôc xuÊt thuéc Bé T−
ph¸p; ®) C¬ quan thi hµnh ¸n h×nh sù kh«ng ph¶i
ph¹t tï cÊp tØnh; C¬ quan thi hµnh ¸n h×nh sù
kh«ng ph¶i ph¹t tï cÊp huyÖn.
Dù th¶o kh«ng quy ®Þnh vÒ tæ chøc c¬ quan
THA d©n sù, tæ chøc THA h×nh sù trong qu©n
®éi.

Theo chóng t«i, m« h×nh tæ chøc c¬ quan
THA cã ý nghÜa quan träng, t¸c ®éng trùc
tiÕp ®Õn chÊt l−îng, hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c
THA. V× vËy, cÇn lµm râ kÕt qu¶ tæng kÕt

thùc tiÔn c«ng t¸c THA h×nh sù, THA d©n
sù do Bé C«ng an, Bé Quèc phßng thùc hiÖn
trong thêi gian qua, trong ®ã, ph¶i ®¸nh gi¸
cô thÓ nh÷ng −u ®iÓm, nh−îc ®iÓm cña m«
h×nh tæ chøc c¬ quan THA ®Ó tõ ®ã lµm c¨n
cø cho viÖc x©y dùng Dù ¸n. KÕt qu¶ trong
ho¹t ®éng thùc tiÔn sÏ lµ mét trong nh÷ng
c¬ së quan träng ®Ó chøng minh tÝnh hiÖu
qu¶, hîp lý cña m« h×nh tæ chøc thùc hiÖn.
H¬n n÷a, viÖc ®æi míi vÒ m« h×nh tæ chøc,
qu¶n lý trong c«ng t¸c THA cßn nh»m phôc
vô cho môc ®Ých gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n,
v−íng m¾c vµ bÊt cËp trong c«ng t¸c nµy,
tiÕp tôc kÕ thõa nh÷ng quy ®Þnh mµ thùc
tiÔn ®· kiÓm nghiÖm lµ cßn phï hîp, cã hiÖu
qu¶ ®Ó ph¸p ®iÓn ho¸ trong Dù ¸n, nh»m
n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c THA.
Thµnh lËp c¬ quan thi hµnh h×nh ph¹t
trôc xuÊt: Dù th¶o quy ®Þnh viÖc thµnh lËp
C¬ quan thi hµnh h×nh ph¹t trôc xuÊt trong
hÖ thèng c¬ quan THA vµ theo Tê tr×nh, th×
c¬ quan nµy thuéc Bé T− ph¸p. HiÖn nay,
ph¸p luËt quy ®Þnh C¬ quan qu¶n lý xuÊt
nhËp c¶nh thuéc Bé C«ng an lµ c¬ quan
®−îc giao nhiÖm vô thi hµnh h×nh ph¹t trôc
xuÊt. Ngoµi ra, C¬ quan nµy cßn thi hµnh c¶
viÖc trôc xuÊt hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña
Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Thùc
tÕ cho thÊy, trong thêi gian qua, viÖc thùc
hiÖn trôc xuÊt chñ yÕu lµ trôc xuÊt hµnh
chÝnh, cßn viÖc thi hµnh h×nh ph¹t trôc xuÊt
víi t− c¸ch lµ h×nh ph¹t chÝnh, hoÆc h×nh
ph¹t bæ sung theo quy ®Þnh cña Bé luËt H×nh
sù n¨m 1999 hÇu nh− ch−a ®−îc thùc hiÖn
(trong thùc tiÔn xÐt xö h×nh sù trong thêi
gian qua cho thÊy, toµ ¸n Ýt khi ¸p dông h×nh
ph¹t nµy). Do ®ã, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay,
viÖc quy ®Þnh nh− Dù th¶o vÒ viÖc thµnh lËp
riªng c¬ quan thi hµnh h×nh ph¹t trôc xuÊt
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thuéc Bé T− ph¸p trong khi cã rÊt Ýt vô viÖc
trôc xuÊt h×nh sù ph¶i thi hµnh nªn ch¨ng
cÇn ®−îc c©n nh¾c, b¶o ®¶m tÝnh thùc sù cÇn
thiÕt. Bëi v×, nÕu theo ph−¬ng ¸n nµy, ®ång
thêi, sÏ cã hai c¬ quan cïng lµm nhiÖm vô
trôc xuÊt: C¬ quan qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh
thuéc Bé C«ng an lµm nhiÖm vô trôc xuÊt
hµnh chÝnh, C¬ quan thi hµnh h×nh ph¹t trôc
xuÊt thuéc Bé T− ph¸p lµm nhiÖm vô trôc
xuÊt h×nh sù. §iÒu nµy ch−a thùc sù phï hîp
víi chñ tr−¬ng c¶i c¸ch hµnh chÝnh.
Quy ®Þnh tr¹i giam lµ c¬ quan THA ph¹t
tï (§iÒu 295 Dù th¶o): theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt, hiÖn nay, ngoµi viÖc chÊp hµnh
h×nh ph¹t trong c¸c tr¹i giam, ng−êi bÞ kÕt
¸n ph¹t tï (víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ ®−îc
ph¸p luËt quy ®Þnh) cßn chÊp hµnh h×nh ph¹t
tï c¶ trong c¸c ph©n tr¹i qu¶n lý ph¹m nh©n
trong tr¹i t¹m giam thuéc C«ng an cÊp tØnh,
chÊp hµnh h×nh ph¹t tï trong buång qu¶n lý
ph¹m nh©n t¹i nhµ t¹m gi÷ cña C«ng an cÊp
huyÖn. §©y lµ quy ®Þnh cÇn thiÕt, nh»m ®¸p
øng nh÷ng yªu cÇu thùc tiÔn trong c«ng t¸c
qu¶n lý t¹m giam, t¹m gi÷ l©u nay. Tr−êng
hîp chuyÓn c¸c tr¹i giam, bé m¸y qu¶n lý
tr¹i giam sang Bé T− ph¸p, th× vÊn ®Ò nµy
nªn ®−îc ®Æt ra vµ nghiªn cøu ®Ó tr¸nh g©y
v−íng m¾c, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c t¹m
giam, t¹m gi÷ do Bé C«ng an thùc hiÖn.
Dù ¸n kh«ng ®Ò cËp ®Õn tæ chøc c¬ quan
THA trong qu©n ®éi. NhiÒu ý kiÕn cho r»ng,
viÖc chuyÓn ho¹t ®éng THA trong qu©n ®éi
giao cho Bé T− ph¸p thùc hiÖn sÏ ®Æt ra mét
lo¹t vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt song l¹i ch−a
®−îc nªu ra ®Ó xö lý trong Dù th¶o nh−: c¬
chÕ tæ chøc thi hµnh c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh
cña toµ ¸n qu©n sù c¸c cÊp, bëi v× c¸c toµ ¸n
qu©n sù hiÖn nay vÒ c¬ b¶n kh«ng ®−îc tæ
chøc theo cÊp hµnh chÝnh, trong khi c¸c c¬

quan THA l¹i ®−îc tæ chøc theo cÊp hµnh
chÝnh (tØnh vµ huyÖn); chøc n¨ng cña viÖn
kiÓm s¸t qu©n sù c¸c cÊp trong kiÓm s¸t
ho¹t ®éng THA, kiÓm s¸t giam, gi÷; vai trß
qu¶n lý, chØ ®¹o cña chØ huy c¸c cÊp ®èi víi
c«ng t¸c THA… Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c
THA trong qu©n ®éi cã nh÷ng ®iÓm hÕt søc
®Æc thï liªn quan ®Õn tæ chøc, ho¹t ®éng vµ
bè trÝ lùc l−îng trong qu©n ®éi mµ trong
tr−êng hîp kh«ng tæ chøc c¬ quan THA
trong qu©n ®éi sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.
Do ®ã, cÇn cã ph−¬ng ¸n gi¶i quyÕt nh÷ng
vÊn ®Ò nµy.
C¬ quan THA h×nh sù kh«ng ph¶i ph¹t tï
cÊp tØnh, c¬ quan THA h×nh sù kh«ng ph¶i
ph¹t tï cÊp huyÖn: Trong Tê tr×nh, c¸c c¬
quan nµy thuéc hÖ thèng c¬ quan THA h×nh
sù (®iÓm ® trang 11). Tuy nhiªn, trong Dù
th¶o (ch−¬ng XVI-NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña
c¬ quan, tæ chøc THA h×nh sù) l¹i kh«ng cã
®iÒu kho¶n nµo quy ®Þnh cô thÓ vÒ nhiÖm
vô, quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan nµy. NhiÒu ý
kiÕn cho r»ng, viÖc thµnh lËp thªm tæ chøc
bé m¸y c¸c c¬ quan nµy nh− quy ®Þnh cña
Dù th¶o trong khi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña
nã ch−a ®−îc x¸c ®Þnh râ lµ ch−a hîp lý.
MÆt kh¸c, ®iÒu ®¸ng l−u ý liªn quan ®Õn néi
dung nµy lµ, NghÞ quyÕt 49 ngµy
02/06/2005 cña Bé ChÝnh trÞ ®· ®Ò cËp ®Õn
néi dung “x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña Uû
ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn vµ cña c¬
quan chuyªn m«n cña Uû ban nh©n d©n
tØnh, thµnh phè trong viÖc thi hµnh c¸c h×nh
ph¹t kh«ng ph¶i lµ h×nh ph¹t tï ®Ó thùc hiÖn
nghiªm tóc c¸c b¶n ¸n cña Toµ ¸n.” Do ®ã,
®©y lµ vÊn ®Ò cÇn ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu
lµm râ vµ trao ®æi thªm.
Kinh nghiÖm quèc tÕ, t¹i trang 11 Tê
tr×nh, C¬ quan so¹n th¶o cã nªu “phÇn lín
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c¸c n−íc nh− Trung Quèc, Th¸i Lan,
Singapore, NhËt B¶n, Ph¸p, Mü, CHLB
§øc, Thuþ §iÓn, §an M¹ch, Nga, v.v… ®Òu
giao cho Bé T− ph¸p thèng nhÊt qu¶n lý thi
hµnh ¸n, kÓ c¶ qu¶n lý THA h×nh sù vµ c¸c
tr¹i giam”. Tuy nhiªn, theo tµi liÖu tham
kh¶o vÒ “Ph¸p luËt THA ë mét sè n−íc trªn
thÕ giíi vµ trong khu vùc” kÌm theo Dù ¸n,
th× l¹i nªu râ “ë Singapore, viÖc tæ chøc
THA d©n sù do Toµ ¸n ®¶m nhiÖm…Bé
phËn THA thuéc Toµ ¸n tèi cao vµ Toµ ¸n
cÊp d−íi”. Cßn ë NhËt B¶n, “c¬ quan THA
lµ mét c¬ quan t− ph¸p ®éc lËp thuéc Toµ
s¬ thÈm. C¬ quan THA gåm cã toµ THA (lµ
mét ph©n toµ chuyªn tr¸ch cña toµ d©n sù
thuéc Toµ ¸n s¬ thÈm) vµ chÊp hµnh viªn”.
ë CHLB §øc, “Toµ ¸n khu vùc lµ c¬ quan
chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh c¸c b¶n ¸n, quyÕt
®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Toµ ¸n”
v.v… Râ rµng, kinh nghiÖm n−íc ngoµi vÒ
vÊn ®Ò nµy rÊt ®a d¹ng, cã nhiÒu kh¸c biÖt
vµ do vËy, nªn ®−îc nh×n nhËn, tham kh¶o
mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ, thùc chÊt.
Bªn c¹nh ®ã, qua nghiªn cøu b−íc ®Çu,
cã thÓ thÊy ph−¬ng ¸n thay ®æi m« h×nh tæ
chøc c¬ quan qu¶n lý THA, c¬ quan THA…
thùc chÊt cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn vÊn ®Ò
tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n
cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y nhµ n−íc
(nh− Bé C«ng an, Bé Quèc phßng, Bé T−
ph¸p…). Do ®ã, viÖc thay ®æi vÒ m« h×nh tæ
chøc, qu¶n lý c«ng t¸c THA còng ®ång thêi
®Æt ra yªu cÇu cÇn xem xÐt mét c¸ch tæng
thÓ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm
quyÒn…cña c¸c c¬ quan nµy trªn c¬ së quy
®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Ch¼ng h¹n,
hiÖn nay, theo Kho¶n 2, §iÒu 111, Bé luËt
Tè tông h×nh sù, c¸c ®iÒu 23, 25 Ph¸p lÖnh
Tæ chøc ®iÒu tra h×nh sù cã quy ®Þnh cho

phÐp ngoµi c¸c c¬ quan ®iÒu tra chuyªn
tr¸ch, trong c«ng an nh©n d©n, qu©n ®éi
nh©n d©n cßn cã c¸c c¬ quan kh¸c, trong ®ã
cã Côc c¶nh s¸t b¶o vÖ vµ hç trî t− ph¸p,
tr¹i giam (thuéc Bé C«ng an), tr¹i giam
(trong qu©n ®éi nh©n d©n) ®−îc giao nhiÖm
vô tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng ®iÒu tra. Tuy
nhiªn, theo quy ®Þnh cña Dù th¶o, c¸c c¬
quan nµy kh«ng thuéc c«ng an nh©n d©n,
còng kh«ng thuéc qu©n ®éi nh©n d©n, th×
thÈm quyÒn vÒ mÆt tè tông cña c¸c c¬ quan
nµy sÏ ®−îc xö lý nh− thÕ nµo? V× vËy, liªn
quan ®Õn ph−¬ng ¸n thay ®æi vÒ m« h×nh tæ
chøc c¬ quan qu¶n lý THA, c¬ quan THA,
th× viÖc tiÕn hµnh rµ so¸t mét c¸ch tæng thÓ,
toµn diÖn c¸c quy ®Þnh cô thÓ cña ph¸p luËt
vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n…cña
c¸c c¬ quan nµy ®Ó cã ph−¬ng ¸n xö lý tho¶
®¸ng còng nªn ®−îc ®Æt ra.
2. C¶nh s¸t t− ph¸p
VÞ trÝ, tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n
cña c¶nh s¸t t− ph¸p trong THA ®−îc quy
®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 25, 315, 316 vµ 317 Dù
th¶o. Tê tr×nh nªu ra hai lo¹i ý kiÕn kh¸c
nhau vÒ m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý lùc
l−îng c¶nh s¸t t− ph¸p. Dù th¶o ®−îc x©y
dùng theo lo¹i ý kiÕn thø hai, theo ®ã, lùc
l−îng c¶nh s¸t t− ph¸p ®−îc thµnh lËp vµ ®Æt
d−íi sù qu¶n lý, ®iÒu ®éng cña Bé T− ph¸p,
sù ph©n c«ng nhiÖm vô, ®iÒu hµnh cña c¸c
c¬ quan THA vµ ®−îc tæ chøc tõ trung −¬ng
®Õn ®Þa ph−¬ng. Tê tr×nh lý gi¶i viÖc thùc
hiÖn theo ph−¬ng ¸n nµy sÏ b¶o ®¶m sù chñ
®éng cho c«ng t¸c THA.
VÒ vÊn ®Ò nµy, cã nhiÒu ý kiÕn t¸n thµnh
nh− quy ®Þnh cña Dù ¸n víi nh÷ng lý do ®·
®−îc nªu trong Tê tr×nh. Tuy nhiªn, chóng
t«i cho r»ng, quy ®Þnh nh− Dù ¸n vÒ c¶nh
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s¸t t− ph¸p cÇn ®−îc c©n nh¾c thªm, v× mét
sè lý do sau:
Thø nhÊt, hiÖn nay, lùc l−îng c¶nh s¸t
b¶o vÖ vµ hç trî t− ph¸p lµ lùc l−îng vò
trang, do Bé C«ng an qu¶n lý. Lùc l−îng
nµy cã nhiÖm vô b¶o vÖ c¸c phiªn toµ, dÉn
gi¶i ng−êi lµm chøng, b¾t gi÷, ¸p gi¶i bÞ can,
bÞ c¸o, ng−êi ®· cã quyÕt ®Þnh THA theo
yªu cÇu cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông cã
thÈm quyÒn; b¶o vÖ nhµ t¹m gi÷, tr¹i t¹m
giam thuéc c«ng an nh©n d©n; hç trî thi
hµnh b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh h×nh sù, d©n sù vµ
b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh kh¸c do ph¸p luËt quy
®Þnh theo yªu cÇu cña c¬ quan THA cã thÈm
quyÒn; trùc tiÕp thi hµnh ¸n tö h×nh; qu¶n lý
kho vËt chøng thuéc c«ng an nh©n d©n.
Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ngoµi nhiÖm
vô hç trî THA, lùc l−îng c¶nh s¸t b¶o vÖ vµ
hç trî t− ph¸p cßn cã mét lo¹t c¸c nhiÖm vô
kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu tra, truy tè,
xÐt xö. Do ®ã, ®Ó cã c¬ së thùc tiÔn, th× viÖc
tæng kÕt vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña lùc
l−îng c¶nh s¸t b¶o vÖ vµ hç trî t− ph¸p
thuéc c«ng an nh©n d©n trong thêi gian qua,
trong ®ã nªu cô thÓ nh÷ng −u ®iÓm, nh÷ng
v−íng m¾c, bÊt cËp n¶y sinh do vÊn ®Ò phèi
hîp, ®iÒu ®éng lùc l−îng c¶nh s¸t b¶o vÖ vµ
hç trî t− ph¸p trong mèi quan hÖ phèi hîp
víi c¸c c¬ quan toµ ¸n, viÖn kiÓm s¸t, vµ c¬
quan THA (Bé T− ph¸p) lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Tê tr×nh cã ®−a ra lËp luËn lµ, nÕu theo
ph−¬ng ¸n lùc l−îng c¶nh s¸t t− ph¸p ®−îc
tæ chøc trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i Côc c¶nh s¸t
b¶o vÖ vµ hç trî t− ph¸p thuéc Bé C«ng an,
th× “c¸c c¬ quan THA d©n sù kh«ng chñ
®éng vµ vÉn lÖ thuéc vµo sù phèi hîp, ®iÒu
®éng lùc l−îng cña c¬ quan c«ng an trong
triÓn khai c«ng t¸c THA” (trang 13). Tuy
nhiªn, nÕu theo h−íng nµy, trong tr−êng

hîp viÖc qu¶n lý, chØ huy, ®iÒu ®éng lùc
l−îng c¶nh s¸t t− ph¸p ®−îc giao cho Bé T−
ph¸p, th× viÖc triÓn khai c«ng t¸c cña c¸c c¬
quan toµ ¸n, viÖn kiÓm s¸t còng khã cã thÓ
®−îc ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch chñ ®éng
trong tr−êng hîp cÇn cã sù phèi hîp cña
c¶nh s¸t t− ph¸p (theo quy ®Þnh cña Dù th¶o
th× c¶nh s¸t t− ph¸p do c¸c c¬ quan THA tõ
trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng qu¶n lý, ®iÒu
®éng) trong viÖc b¶o vÖ phiªn toµ, hç trî
ho¹t ®éng xÐt xö v.v… MÆt kh¸c, thùc tiÔn
cho thÊy, trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, xÐt xö,
nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng vô ¸n h×nh sù lín,
ngoµi lùc l−îng c¶nh s¸t b¶o vÖ vµ hç trî t−
ph¸p, cßn ph¶i huy ®éng vµ cã sù phèi hîp
gi÷a nhiÒu lùc l−îng cña c«ng an nh©n d©n
tham gia trong viÖc b¶o vÖ phiªn toµ, dÉn
gi¶i bÞ can, bÞ c¸o. Do ®ã, yÕu tè phèi hîp
trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña lùc l−îng
c¶nh s¸t b¶o vÖ vµ hç trî t− ph¸p víi c¸c lùc
l−îng kh¸c cã vai trß quan träng, b¶o ®¶m
®Ó lùc l−îng nµy ®¶m ®−¬ng hiÖu qu¶ nhiÖm
vô cña m×nh.
Thø hai, viÖc chuyÓn lùc l−îng c¶nh s¸t
t− ph¸p tõ Bé C«ng an sang Bé T− ph¸p lµ
viÖc chuyÓn mét lùc l−îng vò trang sang
cho mét c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc cã tÝnh
chÊt d©n sù qu¶n lý. Do ®ã, c¸c yªu cÇu vÒ
biªn chÕ, kinh phÝ, trô së, còng nh− c¸c ®iÒu
kiÖn b¶o ®¶m vÒ mÆt vËt chÊt kh¸c còng sÏ
®−îc ®Æt ra vµ yªu cÇu ®−îc gi¶i quyÕt tho¶
®¸ng. Xin ®¬n cö yªu cÇu vÒ biªn chÕ cho
c«ng t¸c qu¶n lý tr¹i giam. Theo b¸o c¸o
cña ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c THA n¨m 2004,
chØ tÝnh riªng trong n¨m 2004, Bé C«ng an
®· ph¶i bæ sung thªm sè l−îng lín chiÕn sü
nghÜa vô cho c¸c tr¹i giam; n¨m 2005, sè
l−îng nµy l¹i tiÕp tôc t¨ng. NÕu giao lùc
l−îng c¶nh s¸t t− ph¸p cho Bé T− ph¸p qu¶n
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lý, vÊn ®Ò biªn chÕ sÏ ®−îc xö lý nh− thÕ
nµo, cã ®−îc tiÕp tôc bæ sung c¸c chiÕn sü
nghÜa vô kh«ng? §iÒu nµy cÇn ®−îc lµm râ
vµ cã ph−¬ng ¸n xö lý theo quan ®iÓm c¶i
c¸ch hµnh chÝnh nh− ®· ®−îc nªu trong Tê
tr×nh, ®ång thêi, còng ph¶i b¶o ®¶m phï hîp
víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ hiÖn nay.
Thø ba, NghÞ quyÕt sè 08-NQ/TW ngµy
2/1/2002 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ mét sè nhiÖm
vô träng t©m c«ng t¸c t− ph¸p trong thêi
gian tíi quy ®Þnh "Thµnh lËp C¶nh s¸t t−
ph¸p trªn c¬ së tæ chøc vµ lùc l−îng hiÖn cã
ë ngµnh C«ng an ®Ó chuyªn lµm nhiÖm vô
b¶o vÖ phiªn toµ, dÉn gi¶i bÞ can, bÞ c¸o,
b¶o vÖ tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, nhµ t¹m
gi÷, hç trî trong c«ng t¸c thi hµnh ¸n h×nh
sù, d©n sù…Tr−íc m¾t, Bé C«ng an qu¶n lý
lùc l−îng C¶nh s¸t t− ph¸p." Nh− vËy, theo
tinh thÇn cña NghÞ quyÕt nµy, th× viÖc Bé
C«ng an tiÕp tôc qu¶n lý lùc l−îng c¶nh s¸t
t− ph¸p trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ hîp lý.
Tõ nh÷ng lý do trªn, ®Ó tiÕp tôc thÓ chÕ
ho¸ NghÞ quyÕt sè 08 cña Bé ChÝnh trÞ,
chóng t«i t¸n thµnh ý kiÕn: trong giai ®o¹n
hiÖn nay, lùc l−îng c¶nh s¸t t− ph¸p vÉn nªn
do Bé C«ng an qu¶n lý. §iÒu ®ã còng phï
hîp víi chñ tr−¬ng c¶i c¸ch hµnh chÝnh,
kh«ng lµm t¨ng biªn chÕ, ®ång thêi, kh«ng
g©y x¸o trén vÒ tæ chøc, bé m¸y, nhÊt lµ
trong khi ch−a cã ®ñ c¬ së lý luËn vµ thùc
tiÔn cã tÝnh thuyÕt phôc cao lµm c¬ së cho
viÖc thay ®æi vÒ m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý
lùc l−îng nµy./.
* ThS. Vô Ph¸p luËt- V¨n phßng Quèc
héi

Luật sư Nhà nước làm trợ giúp pháp lý
Trong quá trình xây dựng Dự án Luật về luật sư và Pháp lệnh trợ giúp pháp lý đã có ý kiến
đặt vấn đề nên có chế định luật sư công để thực hiện trợ giúp pháp lý. Đồng thời, cũng đã có
nhiều ý kiến trao đổi xung quanh đề nghị này. uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cũng đã có ý
kiến ban đầu và đề nghị cung cấp thêm thông tin. Tạp chí NCLP xin giới thiệu bài viết của
một nhà nghiên cứu theo quan điểm nên tổ chức luật sư công để thực hiện trợ giúp pháp lý.
Minh Ngọc*

Luật sư công thực hiện trợ giúp pháp lý: một số lý do từ nhà nước và xã hội
Thực tế pháp luật về luật sư và pháp luật về trợ giúp pháp lý của một số nước trên thế
giới cho thấy, song song với việc phát triển đội ngũ luật sư hành nghề tự do, nhiều nước cũng
quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ luật sư công để thực hiện trợ giúp pháp lý như: Philippin,
Hàn Quốc, Nam úc, Hà Lan, Pháp, Mỹ, Israrel, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen…
Tra cứu chế định về luật sư công ở những nước này, có thể tìm thấy trong luật về trợ
giúp pháp lý. Pháp luật về luật sư chỉ điều chỉnh đối với luật sư hành nghề tự do, đồng thời có
quy định những nguyên tắc để họ thực hiện trợ giúp pháp lý. Có nhiều lý do dẫn đến sự cần
thiết quy định luật sư công làm trợ giúp pháp lý ở những nước này, trong đó có lý do truyền
thống và lý do bảo đảm quyền được bào chữa của những người không đủ tiền thuê luật sư.
Luật sư tư chủ yếu làm cho người có đủ tiền để trả lệ phí. Người nghèo không có tiền thuê thì
nhà nước, hoặc dùng ngân sách để thuê luật sư cho họ, hoặc tổ chức đội ngũ luật sư nhà nước
để đảm nhiệm công việc này thường xuyên, không phụ thuộc vào đội ngũ luật sư tư, hoặc
không chủ động kinh phí bảo đảm việc thuê luật sư. Bản chất của quy định trong luật các
nước về vai trò của luật sư tự do tham gia trợ giúp pháp lý là khuyến khích tinh thần tự
nguyện và “trách nhiệm xã hội” của họ.
Không thể nói tới nghĩa vụ bắt buộc luật sư hành nghề tự do phải thực hiện trợ giúp
pháp lý, và do đó, nhà nước không thể can thiệp bằng cách phân công công việc trợ giúp pháp
lý cụ thể cho họ. Trợ giúp pháp lý về bản chất khác với hoạt động bào chữa của luật sư tư ở
chỗ, nó không tạo thu nhập xứng với đầu tư trí tuệ và dịch vụ của luật sư mà là hoạt động có
giá trị xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, thuộc lĩnh vực dịch vụ công mà nhà nước phải bảo
đảm cung ứng cho đối tượng đặc biệt.
Do vậy, nhiều nước có chế định luật sư công trong pháp luật trợ giúp pháp lý, vì nó
phù hợp với tính chất đặc thù, nhạy cảm của hoạt động này, phù hợp với điều kiện kinh tế và
chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của nhà nước giúp cho người nghèo, những người yếu thế
trong xã hội (cũng giống như có bệnh viện cho người nghèo, trường học dành cho con em các
hộ nghèo, vùng nghèo).
Lập luận ngược về luật sư công trợ giúp pháp lý
Có ý kiến cho rằng, nếu tổ chức luật sư công sẽ trái với Pháp lệnh cán bộ, công chức.
Hơn nữa, trong hành nghề, luật sư cần phải độc lập nhưng do là viên chức, nên họ phải tuân
theo lệnh của cấp trên. Ngoài ra, nếu vi phạm pháp luật sẽ khó áp dụng pháp luật để xử lý vi
phạm (theo pháp luật về công vụ hay quy định về nghề nghiệp).
Chúng tôi cho rằng, nhìn nhận trên đây chưa đầy đủ. Cần phân biệt trách nhiệm nghề
nghiệp trong quan hệ nghề luật, quan hệ tố tụng với trách nhiệm và quan hệ hành chính. ở
đây, cũng giống như các nghề khác: thẩm phán, điều tra viên, giám định viên, công chứng,
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bác sỹ…luật sư công vừa là công chức nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân về hoạt
động nghề nghiệp, độc lập trước pháp luật về vụ việc nhưng họ chịu sự phân công công việc
của thủ trưởng. Quan hệ phân công cũng giống như luật sư tư, độc lập về vụ việc nhưng chịu
sự phân công, điều tiết công việc của Trưởng văn phòng.
Pháp lệnh cán bộ, công chức cấm cán bộ, công chức kiêm nhiệm một số nghề nghiệp
tư mà nghề đó có thể làm ảnh hưởng tới hoạt động công vụ, trong đó cấm kiêm nhiệm làm
nghề tư vấn pháp luật, làm luật sư hành nghề tự do. Lý do là vì cán bộ, công chức là người
đang đảm nhận công vụ, nếu cho phép họ kiêm nhiệm luật sư hành nghề tự do, được nhận
khách hàng, thoả thuận giá vì mục đích kiếm lời sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng công vụ mà
cán bộ, công chức đó đang đảm nhận, không làm tròn trách nhiệm công vụ. Mặt khác, ở
cương vị thực hiện công vụ, người đó có nguy cơ lợi dụng vị trí công tác để trục lợi, làm ảnh
hưởng đến hoạt động bình thường của nhà nước. Đó là lý lẽ thuyết phục của quy định cấm
này. Còn pháp luật trợ giúp pháp lý của các nước có luật sư công làm trợ giúp pháp lý xuất
phát từ quan điểm xác định, trợ giúp pháp lý là hoạt động sự nghiệp công, là trách nhiệm của
nhà nước làm cho người nghèo. Như vậy, có luật sư nhà nước chuyên trách về trợ giúp pháp
lý nhưng các luật sư này cũng không được kiêm nhiệm làm luật sư tư.
Thực tiễn ở nước ta, cán bộ, công chức không được kiêm làm Giám đốc doanh nghiệp
tư nhân nhưng lại được làm Giám đốc doanh nghiệp nhà nước chuyên trách trong một số lĩnh
vực. Ngay cả trong hệ thống y tế, chúng ta cũng có bác sỹ làm việc tại các bệnh viện công lập
và các bác sỹ tư; vấn đề này cũng diễn ra tương tự tại hệ thống giáo dục quốc dân, có cả
trường công và trường tư, người làm việc trong cơ sở công là viên chức nhà nước, còn người
làm trong cơ sở tư thì không là người hành nghề tự do cũng không là viên chức.
Vậy cho phép luật sư công thực hiện trợ giúp pháp lý có mâu thuẫn với nguyên tắc độc
lập của luật sư không? Chúng tôi cho rằng, không có sự mâu thuẫn, vì trước hết, khi hành
nghề họ phải tuân theo các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm cá nhân về các công
việc mà họ đảm nhận theo chức trách của mình. Vị thế của luật sư công trong trợ giúp pháp lý
cũng tương tự như hoạt động xét xử của thẩm phán, đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật về
cán bộ, công chức theo chế độ công vụ, đồng thời khi tiến hành hoạt động nghề nghiệp, họ
phải được độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nếu vi phạm quy tắc nghiệp vụ thì bị kỷ luật
nghề nghiệp, nếu vi phạm quy chế công vụ bị xử lý theo quy chế công chức, nếu phạm tội
phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hình sự.
Hiện nay, trợ giúp pháp lý là một loại hình dịch vụ công (Theo Quyết định số
181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phân loại, xếp hạng các tổ
chức sự nghiệp dịch vụ công), thuộc trách nhiệm của nhà nước, do nhà nước chịu trách nhiệm
cung ứng thì những người làm việc trong các tổ chức trợ giúp pháp lý của nhà nước nên là đội
ngũ viên chức nhà nước.
Sự phù hợp với chủ trương xã hội hoá:

Chủ trương xã hội hóa mà nước ta đang thực hiện không phải là tư nhân hoá
và cũng không phải là, nhà nước “khoán trắng” dịch vụ công cho xã hội. Xã hội hoá ở bất kỳ
quốc gia nào trong bối cảnh hiện đại cũng bao gồm sự đa dạng hoá các chủ thể theo nhiều
cách kết hợp đa dạng và phù hợp với giai đoạn lịch sử. Nhà nước có thể đảm nhận một số
dịch vụ công và giao một số dịch vụ cho các chủ thể ngoài nhà nước thực hiện. Cũng có thể,
nhà nước và xã hội cùng phối hợp thực hiện một số dịch vụ công như xã hội hoá trong lĩnh
vực y tế, giáo dục, văn hoá, văn nghệ v.v.. để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Trong quá
trình xã hội hoá này, các tổ chức sự nghiệp của nhà nước vẫn là nòng cốt để bảo đảm được
năng lực điều tiết của nhà nước với các thị trường dịch vụ đặc biệt liên quan tới công bằng xã
hội này. Mặt khác, luật sư tư ở Việt Nam cũng chưa đủ lớn mạnh tới mức có thể thực hiện trợ
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giúp pháp lý hiệu quả. Trong bối cảnh đó, nhà nước nên có lực lượng luật sư công cùng đảm
nhiệm nhiệm vụ trợ giúp pháp lý song song với việc khuyến khích trách nhiệm xã hội tự
nguyện của giới luật sư tư.
Có quan điểm khác cho rằng, thành lập luật sư công là trái với chủ trương tinh giản biên
chế. Nghị quyết 08/NQ -TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ “Xác định lại biên chế cho phù hợp
với yêu cầu, nhiệm vụ, tuỳ từng nơi, từng đơn vị, nếu do nhiệm vụ đòi hỏi thì cần tăng biên
chế hợp lý để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ”. Như vậy, phải hiểu tinh giản biên chế theo hướng
cải cách hành chính là nơi nào cần giảm thì giảm, nơi nào cần tăng phải tăng cho phù hợp với
nhu cầu công việc. Việc thực hiện cải cách tư pháp đã tăng đáng kể cán bộ tư pháp. Nếu tổ
chức thêm luật sư công cũng không phải là tăng đồng loạt biên chế luật sư cho các tổ chức trợ
giúp pháp lý, mà bồi dưỡng và đào tạo, sử dụng chính đội ngũ chuyên viên trợ giúp pháp lý
trở thành luật sư công hoặc tuyển dụng luật sư tự do vào làm cho nhà nước. Thực tế đây chỉ là
hoán đổi chức danh và giao đủ thẩm quyền để họ hoàn thành nhiệm vụ.
Xét về khả năng đáp ứng cung – cầu trong dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người nghèo, có
thể nhận thấy rằng, hiện nay chỉ có luật sư hành nghề tự do tham gia tố tụng, còn chế định bào
chữa viên và người đại diện hợp pháp vẫn chưa được hướng dẫn, nên người dân chỉ có một
kênh dịch vụ để lựa chọn. Từ đó, không đáp ứng nhu cầu bào chữa và hỗ trợ pháp lý do thiếu
luật sư và luật sư lại phân bố không đều ở các vùng miền1. Thế nhưng lại có ý kiến cho rằng,
nếu có thêm đội ngũ luật sư công làm trợ giúp pháp lý thì không có nhiều việc, gây cạnh tranh
trong thị trường dịch vụ pháp lý với luật sư tư, luật sư tư bị mất khách hàng; vì đến năm 2010
sẽ đào tạo được 12.500 luật sư hành nghề tự do và có thể huy động đội ngũ này vào công tác
trợ giúp pháp lý. Chúng tôi thấy tính toán này khá xa thực tế. Sau bốn năm thi hành Pháp lệnh
luật sư (2001), chúng ta mới có được gần 1000 luật sư trong đó có 500 luật sư chính thức và
gần 500 luật sư tập sự, số lượng luật sư lại chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và trung tâm
tỉnh lỵ. Nơi có nhiều đối tượng thuộc diện cần được trợ giúp pháp lý nhất lại là nơi thiếu luật
sư nhất, đó là cấp huyện và đặc biệt là các Toà án ở các huyện vùng nông thôn, miền núi.
Hàng năm, hệ thống các cơ sở đào tạo luật của nước ta đào tạo được khoảng 3000 cử nhân
luật, trong số đó không phải ai cũng muốn trở thành luật sư và hành nghề luật sư. Như vậy,
trong năm năm nữa khó mà đạt tới con số 12.500 luật sư, trong khi đó phải đáp ứng nhu cầu
tăng lên của trợ giúp pháp lý ở các địa phương. Riêng tính số đối tượng thuộc diện được trợ
giúp pháp lý ngày càng tăng do chuẩn nghèo được nâng lên, đã có thể nhìn thấy thách thức về
nguồn lực cán bộ và về thẩm quyền của các Trung tâm trợ giúp pháp lý.
Ngoài ra, nhà nước cũng cần nghiên cứu để thể chế hoá quy định bào chữa viên nhân
dân, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội có thể tham gia bào chữa, đại diện cho
hội viên, thành viên của mình trong tố tụng.
Nếu tổ chức tốt luật sư công để thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ có thêm một kênh dịch vụ
pháp lý của nhà nước nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu và tăng thêm sự lựa chọn của xã hội, bù
đắp những thiếu hụt do phân bổ luật sư không đều. Mặt khác, nhà nước sẽ chủ động trong
việc tạo ra và cung cấp dịch vụ công tới đối tượng chính sách mà nhà nước đã khuyến khích
và quy định sự trợ giúp miễn phí. Cách tiếp cận này chính là đa dạng hoá các nguồn cung cấp
dịch vụ, tính xã hội hoá cao, có nhiều thành phần, chủ thể trong xã hội cùng tham gia cung
ứng dịch vụ pháp luật.
Với việc mở rộng thẩm quyền xét xử vụ án hình sự cho Toà án cấp huyện đến 15 năm
tù và Bộ luật Tố tụng dân sự quy định việc chuyển nghĩa vụ chứng minh vụ việc cho các
đương sự, thì nhu cầu cần có luật sư trợ giúp pháp lý là rất lớn. Nếu không có sự trợ giúp
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pháp lý, những người nghèo có trình độ kém sẽ bị thiệt thòi vì không tự bảo vệ được mình
trong các vụ kiện dân sự hoặc dân sự trong hình sự. Hiện nay, mới chỉ có khoảng 1/10 số vụ
án có luật sư bảo vệ cho bị cáo và đương sự. Khảo sát của tổ chức SCS (Cứu trợ nhi đồng
Thụy Điển) tại thành phố Hồ Chí Minh năm 20022 cho thấy, có luật sư chỉ trong một tháng
nhận đại diện, bào chữa cho 25 vụ, như vậy, các vụ này liệu có bảo đảm chất lượngvà luật sư
có còn thời gian để tham gia trợ giúp pháp lý?
Cần có luật sư bên cạnh tòa án (trên 700 toà) và đặc biệt là việc tham gia tư vấn tiền tố
tụng để giúp các đương sự hiểu rõ về quy trình tố tụng, bảo đảm quyền bào chữa và quyền có
đại diện, khắc phục tình trạng oan sai, kháng cáo phải xử phúc thẩm nhiều, phình biên chế tòa
án. Luật sư trợ giúp pháp lý là viên chức sẽ khắc phục được tình trạng thiếu luật sư, tình trạng
luật sư làm không có trách nhiệm, tình trạng thiếu kinh phí trả cho luật sư, tạo ra sự chủ động
cho tổ chức trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu luật sư từ hai kênh: đội ngũ luật sư xã hội và
luật sư nhà nước.
Hiện nay, đội ngũ luật sư tự do hoạt động chủ yếu với tính chất dịch vụ có thu phí và
chỉ có thể thực hiện 01 - 02 vụ việc trợ giúp pháp lý/năm với mục đích từ thiện. Đội ngũ này
khó có thể trợ giúp pháp lý với số lượng nhiều và có trách nhiệm được, bởi mức thù lao của
nhà nước trả cao nhất chỉ là 210.000 đồng/vụ, trong khi vụ thấp nhất của luật sư tư cũng
khoảng vài triệu đồng (nhà nước trả bằng khoảng 1/10 so với nhận phí từ khách hàng bên
ngoài).

Điều kiện đảm bảo:
Có ý kiến lo ngại rằng, luật sư công với mức lương thấp, thu nhập kém thì khó bảo
đảm được chất lượng vụ việc, khó làm việc lâu dài cho nhà nước. Thực ra, luật sư dù hành
nghề tự do hay làm cho nhà nước đều có mặt bằng trình độ như nhau, đều phải qua tập sự
nghề và qua thi tuyển. Một vị bộ trưởng hay vụ trưởng cũng như luật sư viên chức, lương có
thể thấp hơn nhiều so với bên ngoài nhưng không thể lấy thang bậc lương để đánh giá chất
lượng công việc và cho rằng, lĩnh vực công lập khó thu hút được người tài. Thực tế hiện nay
cho thấy, có nhiều người giỏi chấp nhận lương thấp để được làm việc trong cơ quan nhà nước,
đóng góp cho xã hội, ổn định công việc và có cơ hội rèn luyện kỹ năng của mình.
Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách là một chủ trương đúng đắn
của Đảng và nhà nước, thể hiện bản chất của dân, do dân, vì dân của chế độ ta và tính nhân
bản, văn minh của yêu cầu phát triển xã hội. Vì vậy, việc thể chế hoá pháp luật để bảo đảm
cho hoạt động này thực thi có hiệu quả là cần thiết, góp phần thực hiện công bằng xã hội và
thúc đẩy điều kiện phát triển cơ chế tranh tụng của hoạt động tố tụng.
Mong rằng, những trao đổi trên đây phần nào lý giải sự cần thiết phải xây dựng chế
định luật sư công trong hệ thống pháp luật, đồng thời giải toả một số vướng mắc, bức xúc
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về nghề luật sư ở Việt Nam.
* Bộ Tư pháp
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dù th¶o luËt ®Çu t−

§¶m b¶o b×nh ®¼ng trong ho¹t ®éng ®Çu t−

PGS.TS. §Æng V¨n Thanh

Nh÷ng n¨m qua, Quèc héi ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc ®Çu t−,
t¹o ra khung ph¸p lý quan träng ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− phï hîp víi sù ph¸t triÓn
kinh tÕ-x· héi, ®¸p øng tõng b−íc yªu cÇu héi nhËp cña nÒn kinh tÕ, t¹o m«i tr−êng thuËn
lîi, hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− c¶ trong vµ ngoµi n−íc. V× vËy, viÖc huy ®éng c¸c
nguån lùc ®Çu t− cho t¨ng tr−ëng kinh tÕ ngµy cµng hiÖu qu¶.
Tæng vèn ®Çu t− huy ®éng trong 5 n¨m (2001-2005) ®· ®¹t h¬n 980 ngh×n tû
®ång, chiÕm h¬n 37,5% tæng s¶n phÈm trong n−íc, riªng n¨m 2005 ®¹t 38,2%, gãp phÇn
quan träng vµo thµnh tùu t¨ng tr−ëng kinh tÕ (GDP) b×nh qu©n 7,5%/n¨m. Cã thÓ nãi, viÖc
huy ®éng nguån lùc ®Çu t− cho t¨ng tr−ëng kinh tÕ ngµy cµng gia t¨ng lµ minh chøng cho
sù ®óng ®¾n, sù thµnh c«ng cña ®−êng lèi ®æi míi; ®ång thêi thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ cña hÖ
thèng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ ®Çu t−. LuËt ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (ban hµnh
n¨m 1987, söa ®æi bæ sung qua c¸c n¨m 1991, 1992,1996, 2000), LuËt khuyÕn khÝch ®Çu
t− trong n−íc (1997), LuËt Doanh nghiÖp (1999), LuËt Doanh nghiÖp nhµ n−íc (2003),
LuËt Hîp t¸c x· (2003) vµ nhiÒu luËt chuyªn ngµnh kh¸c ®· t¹o m«i tr−êng ph¸p lý ngµy
cµng hÊp dÉn vµ th«ng tho¸ng h¬n ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t−.
§Çu t− trùc tiÕp tõ n−íc ngoµi ®· vµ ®ang gãp phÇn thóc ®Èy c«ng cuéc héi nhËp
quèc tÕ, mµ ®Ønh cao lµ viÖc ViÖt Nam ®ang tiÕn tíi gia nhËp tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi
(WTO). §Çu t− n−íc ngoµi chÝnh lµ chÊt keo g¾n kÕt ViÖt Nam víi c¸c n−íc vµ vïng l·nh
thæ trªn thÕ giíi. ChØ tÝnh tõ n¨m 1998 ®Õn nay, c¶ n−íc ®· cÊp giÊy phÐp ®Çu t− cho h¬n
6.400 dù ¸n, víi tæng sè vèn ®¨ng ký (kÓ c¶ vèn bæ sung trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng) trªn
60,5 tû USD. Trõ nh÷ng dù ¸n ®· hÕt h¹n hoÆc gi¶i thÓ, bÞ rót giÊy phÐp, hiÖn cßn 5.600
dù ¸n, víi tæng sè vèn ®Çu t− ®¨ng ký gÇn 49 tû USD, trong ®ã ®· thùc hiÖn gÇn 26 tû
USD. ChØ trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2005, vèn ®Çu t− trùc tiÕp tõ n−íc ngoµi (kÓ c¶ cÊp míi
vµ t¨ng thªm) ®· ®¹t kÕt qu¶ kh¸ víi 4.092,4 triÖu USD, t¨ng 37,5% so víi cïng kú n¨m
ngo¸i, trong ®ã cã 570 dù ¸n ®−îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t− míi víi tæng sè vèn ®¨ng ký
2.643 triÖu USD, t¨ng 10% sè dù ¸n vµ t¨ng 65% vÒ vèn ®¨ng ký (b×nh qu©n 4,63 triÖu
USD/dù ¸n). §ã lµ nguån "vèn quý" cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.
Víi chÝnh s¸ch −u ®·i, khuyÕn khÝch, b¶o ®¶m vµ hç trî ®Çu t− cña nhµ n−íc, ®·
cã gÇn 200.000 doanh nghiÖp d©n doanh míi ®−îc thµnh lËp, gãp phÇn n©ng cao tû träng
vèn ®Çu t− khu vùc t− nh©n trong n−íc lªn møc gÇn 30% tæng sè vèn ®Çu t− ph¸t triÓn, t¹o
hµng triÖu viÖc lµm míi cho ng−êi lao ®éng.
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Tuy nhiªn, yªu cÇu míi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, cña
c«ng cuéc ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ
quèc tÕ ®· vµ ®ang ®ßi hái ph¶i tiÕp tôc hoµn thiÖn khung khæ ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch ®Çu
t− nh»m t¨ng c−êng huy ®éng mäi nguån lùc c¶ trong vµ ngoµi n−íc. Víi môc tiªu t¨ng
tr−ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng, sím ®−a ®Êt n−íc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, ®ßi
hái tæng nguån vèn ®Çu t− toµn x· héi cho kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006-2010 tèi thiÓu ph¶i ®¹t
2.200 ngh×n tû ®ång (t−¬ng ®−¬ng 139,4 tû USD), b»ng kho¶ng 40% GDP. §ã lµ mét
nhiÖm vô khã kh¨n vµ nÆng nÒ. V× vËy, chóng ta ph¶i tiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ
thÞ tr−êng, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, t¹o ra m«i tr−êng ®Çu t− thuËn lîi, ®¶m b¶o sù
b×nh ®¼ng, tù do trong ®Çu t− vµ kinh doanh, g¾n c¶i c¸ch trong n−íc víi më cöa héi
nhËp, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ t¹o sù hÊp dÉn cho c¸c nhµ ®Çu t− thuéc mäi thµnh
phÇn kinh tÕ. Cho ®Õn nay, hÖ thèng ph¸p luËt vÒ ®Çu t− vµ m«i tr−êng kinh doanh t¹i ViÖt
Nam ®· ®−îc thiÕt lËp vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn. Nh÷ng sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn ®Çu
t−, kinh doanh nh− ®iÒu kiÖn gia nhËp thÞ tr−êng, c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra vµ ho¹t ®éng
qu¶n lý doanh nghiÖp gi÷a c¸c lo¹i h×nh ®Çu t− thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· ®−îc thu
hÑp ®¸ng kÓ, thËm chÝ nhiÒu chÝnh s¸ch ®· ®¹t tíi sù hoµ ®ång. MÆc dï vËy, vÉn cßn thiÕu
sù nhÊt qu¸n vÒ chÝnh s¸ch ®Çu t−; vÉn cßn t×nh tr¹ng ph©n biÖt ®èi xö bÊt hîp lý trªn v¨n
b¶n hoÆc trªn thùc tÕ gi÷a c¸c nhµ ®Çu t−. Thªm vµo ®ã, sù ph¸t triÓn ®a d¹ng, n¨ng ®éng
cña c¸c ho¹t ®éng ®Çu t−, cña c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· lµm béc
lé nh÷ng h¹n chÕ vµ bÊt cËp cña hÖ thèng ph¸p luËt. Sù h¹n chÕ vµ bÊt cËp nµy ®· vµ sÏ
¶nh h−ëng tíi viÖc ph¸t huy c¸c nguån lùc cho ®Çu t− ph¸t triÓn. Do vËy, ph¶i tiÕp tôc c¶i
thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− kinh doanh, m«i tr−êng ph¸p lý ®Ó cñng cè niÒm tin vµ khÝch lÖ
c¸c nhµ ®Çu t−, t¹o thuËn lîi ®Ó thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc. §ã còng lµ
nh÷ng ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc x©y dùng vµ ban hµnh LuËt §Çu t− (chung)
nh»m tiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng theo yªu cÇu thùc tiÔn cña ho¹t ®éng
®Çu t− vµ yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. LuËt §Çu t− (chung) tiÕp tôc thÓ hiÖn râ h¬n
c¸c chÝnh s¸ch −u ®·i, khuyÕn khÝch cã tÝnh c¹nh tranh cao h¬n, kh¼ng ®Þnh sù ®¶m b¶o,
hç trî cña nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t−, võa phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ ViÖt Nam
võa phï hîp víi lé tr×nh c¸c cam kÕt quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp.
T− t−ëng chØ ®¹o lín nhÊt trong viÖc x©y dùng LuËt §Çu t− (chung) lµ xo¸ bá c¸c
ph©n biÖt ®èi xö bÊt hîp lý gi÷a c¸c nhµ ®Çu t− thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, t«n träng
quyÒn tù do kinh doanh, quyÒn tù quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý cña c¸c nhµ ®Çu t−, c¸c nhµ
doanh nghiÖp. LuËt §Çu t− (chung) còng ®æi míi mét c¸ch c¨n b¶n ph−¬ng thøc qu¶n lý
cña nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t−, ho¹t ®éng kinh doanh theo h−íng h¹n chÕ sù can
thiÖp hµnh chÝnh, t¨ng c−êng khuyÕn khÝch, hç trî, h−íng dÉn vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn
cho c¸c nhµ ®Çu t−, c¸c th−¬ng nh©n.
Tr−íc hÕt, LuËt §Çu t− (chung) kh¼ng ®Þnh quyÒn cña c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc tù do
kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm, ®−îc tù chñ
quyÕt ®Þnh ®Çu t− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®−îc ®èi xö b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt; ¸p
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dông nguyªn t¾c ®èi xö quèc gia, ®èi xö tèi huÖ quèc theo cam kÕt t¹i c¸c ®iÒu −íc quèc
tÕ mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn.
Thø hai, vÒ b¶o ®¶m ®Çu t−: LuËt §Çu t− (chung) quy ®Þnh b¶o ®¶m ®Çu t− ®èi víi
vèn vµ tµi s¶n; b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ; b¶o ®¶m më cöa thÞ tr−êng vµ ®Çu t− liªn quan
®Õn th−¬ng m¹i; b¶o ®¶m gi¸ phÝ do nhµ n−íc kiÓm so¸t ®−îc ¸p dông mét c¸ch thèng
nhÊt; b¶o ®¶m lîi Ých cña c¸c nhµ ®Çu t− trong tr−êng hîp nhµ n−íc thay ®æi chÝnh s¸ch,
ph¸p luËt vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp. LuËt §Çu t− (chung) kh¼ng ®Þnh, tµi s¶n hîp ph¸p cña
nhµ ®Çu t− kh«ng bÞ quèc h÷u ho¸, kh«ng bÞ tÞch thu b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh. Tr−êng
hîp v× lý do an ninh quèc phßng, nhµ n−íc tr−ng thu, tr−ng mua tµi s¶n cña nhµ ®Çu t−,
ph¶i tu©n thñ tr×nh tù, thÓ thøc vµ thñ tôc cña ph¸p luËt, nhµ ®Çu t− ®−îc thanh to¸n vµ båi
th−êng tho¶ ®¸ng trªn c¬ së kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c nhµ ®Çu t−.
Thø ba, vÒ nguyªn t¾c kh«ng ph©n biÖt ®èi xö: LuËt §Çu t− (chung) t¹o ra mét m«i
tr−êng ®Çu t−, m«i tr−êng kinh doanh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ ®Çu t−. HÇu hÕt c¸c chÕ tµi
trong dù ¸n LuËt §Çu t− (chung) ®Òu ®−îc thiÕt kÕ chung cho c¸c chñ thÓ, kh«ng ph©n
biÖt nhµ ®Çu t−, doanh nh©n trong n−íc hay ngoµi n−íc.TÊt nhiªn, cÇn ph¶i hiÓu sù b×nh
®¼ng gi÷a c¸c nhµ ®Çu t−, c¸c doanh nh©n lµ b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi ®Çu t−, c¬ héi tiÕp xóc
víi c¸c −u ®·i cña nhµ n−íc, b×nh ®¼ng trong c¸c ®iÒu kiÖn gia nhËp thÞ tr−êng, quyÕt
®Þnh ®Çu t− vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t−... C¸c chÕ tµi cña LuËt kh«ng hµm chøa nh÷ng sù
ph©n biÖt ®èi xö bÊt hîp lý vµ xo¸ bá hÕt nh÷ng quy ®Þnh kh«ng b×nh ®¼ng, bÊt hîp lý
gi÷a c¸c nhµ ®Çu t−, c¸c nhµ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, gi÷a c¸c nhµ ®Çu
t− trong n−íc vµ ngoµi n−íc.
Tuy nhiªn, nh− mäi quèc gia kh¸c, nhµ n−íc vÉn ph¶i cã quy ®Þnh vÒ nh÷ng lÜnh
vùc, ngµnh nghÒ kinh doanh vµ ®Þa bµn ®Çu t− chØ cã c¸c nhµ ®Çu t− trong n−íc ®−îc ®Çu
t− hoÆc nh÷ng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ mµ mäi nhµ ®Çu t− ®Òu ®−îc ®Çu t− kinh doanh,
nh−ng ®èi víi nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi th× chØ ®−îc ®Çu t− víi mét sè ®iÒu kiÖn cô thÓ. §©y
lµ nh÷ng ph©n biÖt cÇn thiÕt, hîp lý cña mäi quèc gia cã chñ quyÒn vµ ®−îc ¸p dông phæ
biÕn ë nhiÒu quèc gia. nh»m b¶o vÖ lîi Ých ®Æc biÖt cña ®Êt n−íc, b¶o ®¶m an ninh vµ chñ
quyÒn, b¶o hé hîp ph¸p nÒn s¶n xuÊt trong n−íc. Nh÷ng ph©n biÖt ®èi xö nµy ®−îc giíi
h¹n vµ sÏ gi¶m dÇn theo lé tr×nh t¹i c¸c cam kÕt song ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng mµ ViÖt Nam
tham gia hoÆc lµ thµnh viªn. Ngoµi ra, vÒ thñ tôc gia nhËp thÞ tr−êng, LuËt §Çu t− (chung)
quy ®Þnh, nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi lÇn ®Çu ®Çu t− vµo ViÖt Nam ph¶i cã dù ¸n ®Çu t− míi
®−îc thµnh lËp tæ chøc kinh tÕ cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §ång thêi, mäi dù
¸n cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã quy m« ®Õn 300 tû ®ång ViÖt Nam (trõ dù ¸n ®Çu t− cã
®iÒu kiÖn) ®Òu ph¶i ®¨ng ký vµ ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t− - kinh doanh; c¸c dù ¸n
cã quy m« vèn tõ 300 tû ®ång trë lªn vµ dù ¸n cã ®iÒu kiÖn ph¶i thÈm tra ®Ó ®−îc cÊp
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ®Çu t− - kinh doanh. Trong khi ®ã, nh÷ng dù ¸n ®Çu t− trong
n−íc cã quy m« vèn tõ 15 tû ®ång ViÖt Nam ®Õn d−íi 300 tû ®ång ViÖt Nam (trõ dù ¸n
®Çu t− thuéc danh môc c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ ®Çu t− cã ®iÒu kiÖn) míi ph¶i ®¨ng ký
cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t−. Nh÷ng dù ¸n ®Çu t− cã ®iÒu kiÖn vµ nh÷ng dù ¸n cã quy m«
vèn tõ 300 tû ®ång ViÖt Nam trë lªn míi ph¶i tiÕn hµnh thÈm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn
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®Çu t− - kinh doanh. Cßn tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t− trong n−íc (trõ dù ¸n ®Çu t− cã ®iÒu kiÖn)
cã quy m« vèn ®Çu t− d−íi 15 tû ®ång chØ cÇn ®¨ng ký ®Çu t−. ë ®©y cã sù ph©n biÖt cÇn
thiÕt vÒ thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t−, ®¨ng ký chøng nhËn ®Çu t−, thÈm tra chøng nhËn ®Çu t−
tuú theo tÝnh chÊt, quy m« cña dù ¸n vµ tuú theo dù ¸n cña nhµ ®Çu t− trong n−íc, nhµ ®Çu
t− n−íc ngoµi. §ã lµ sù ph©n biÖt cÇn thiÕt vµ hîp lý.
Cuèi cïng, lµ sù b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c nhµ ®Çu t−: LuËt quy
®Þnh nhµ ®Çu t− cã quyÒn tù chñ ®Çu t− - kinh doanh, tù quyÕt ®Þnh lùa chän lÜnh vùc ®Çu
t−, h×nh thøc ®Çu t−, ph−¬ng thøc huy ®éng vèn, lùa chän vµ quyÕt ®Þnh ®èi t¸c ®Çu t−;
®−îc kinh doanh ®a ngµnh, xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¶ng c¸o, gia c«ng vµ gia c«ng l¹i;
mua ngo¹i tÖ; chuyÓn nh−îng vèn hoÆc chuyÓn nh−îng dù ¸n ®Çu t−; quyÒn thÕ chÊp
quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt, quyÒn chuyÓn vèn vµ tµi s¶n ra n−íc ngoµi;
quyÒn tiÕp cËn vµ sö dông c¸c nguån lùc vÒ vèn, tÝn dông, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c
quyÒn kh¸c cña nhµ ®Çu t− nh− quyÒn tiÕp cËn th«ng tin kinh tÕ, th«ng tin vÒ luËt ph¸p,
chÝnh s¸ch, tiÕp cËn c¸c dÞch vô theo nguyªn t¾c kh«ng ph©n biÖt ®èi xö. LuËt §Çu t−
còng quy ®Þnh vÒ nghÜa vô c¬ b¶n cña c¸c nhµ ®Çu t−, tr−íc hÕt lµ sù tu©n thñ luËt ph¸p
ViÖt Nam, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®Çu t−, ho¹t ®éng ®Çu t− theo ®óng ®¨ng ký ®Çu
t−, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ®Çu t−. §ång thêi, ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh
vÒ ph¸p luËt lao ®éng, vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng; thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ, tµi
chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt kÕ to¸n, thèng kª, kiÓm to¸n... §ã lµ c¸c nghÜa vô mµ
mäi nhµ ®Çu t− ph¶i tu©n thñ vµ lµ nh÷ng quyÒn mµ mäi nhµ ®Çu t− ®−îc h−ëng trªn
nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö. DÜ nhiªn, c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− kinh doanh
tõ nguån vèn nhµ n−íc, dù ¸n LuËt ®Çu t− (chung) cã mét sè quy ®Þnh liªn quan ®Õn yªu
cÇu qu¶n lý vèn nhµ n−íc, trong ®ã nhµ n−íc lµ chñ së h÷u vèn ®Çu t−.
Dù ¸n LuËt §Çu t− (chung) lµ mét Dù ¸n luËt cã ý nghÜa quan träng trong vÞªc c¶i
thiÖn m¹nh mÏ m«i tr−êng ph¸p lý kinh doanh ë ViÖt Nam. Dù ¸n luËt tr×nh ra Quèc héi
t¹i kú häp thø 8 nµy ®· ph¶n ¸nh t− t−ëng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ n−íc trong
giai ®o¹n tíi, ®ång thêi còng tu©n thñ kh¸ ®Çy ®ñ quan ®iÓm, t− t−ëng chØ ®¹o vµ yªu cÇu
thùc tiÔn ®Æt ra ®èi víi viÖc x©y dùng ph¸p luËt. Hy väng LuËt §Çu t− (chung) ®−îc ban
hµnh sÏ lµ b−íc ®ét ph¸ m¹nh cho viÖc thu hót vµ t¨ng nhanh nguån lùc ®Çu t− cho ph¸t
triÓn kinh tÕ-x· héi ë ViÖt Nam trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006-2010.
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T¹p chÝ trong t¹p chÝ
§ç V¨n §¹i*
§ç V¨n H÷u**

Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt
Lª Minh T©m, B¶o hiÕn, c¬ chÕ b¶o hiÕn vµ c¬ chÕ b¶o hiÕn ë ViÖt Nam, T¹p chÝ LuËt
häc, sè 4/2005, tr.32-37: B¶o hiÕn lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan nh−ng nã chØ cã tÝnh hiÖn
thùc tõ khi cã HiÕn ph¸p thµnh v¨n (1787). VÒ m« h×nh, c¬ chÕ b¶o hiÕn cã thÓ kh«ng cã c¬
quan chuyªn tr¸ch, trong ®ã thÈm quyÒn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÕn thuéc nhiÒu c¬
quan kh¸c nhau, nh− Quèc héi, c¸c Ban cña Quèc héi, Toµ ¸n... Vµ, cã thÓ lµ mét c¬ quan
chuyªn tr¸ch nh− Toµ ¸n hiÕn ph¸p, Héi ®ång hiÕn ph¸p... MÆc dï b¶o hiÕn ®−îc ®−îc thõa
nhËn lµ quan träng vµ cã tÝnh kh¸ch quan, nh−ng mçi n−íc l¹i cã c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau
bëi nhiÒu nguyªn nh©n. ë n−íc ta, b¶o hiÕn ®· ®−îc ®Æt ra vµ tæ chøc thùc hiÖn tõ khi cã
HiÕn ph¸p n¨m 1959. Tuy nhiªn, c¬ chÕ b¶o hiÕn cña ta cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt vµ hiÖu
qu¶ ch−a cao. HiÖn nay,chóng ta ph¶i tiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ b¶o hiÕn. CÇn tiÕn hµnh tæ
chøc nghiªn cøu mét c¸ch c¬ b¶n, toµn diÖn c¸c vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó x©y dùng c¬
chÕ b¶o hiÕn theo h−íng truyÒn thèng, hiÖn ®¹i, hiÖu qu¶; tæng kÕt thùc tiÔn tæ chøc vµ ho¹t
®éng gi¸m s¸t hiÕn ph¸p; thµnh lËp c¬ quan b¶o hiÕn chuyªn tr¸ch...
T¹ Quang Ngäc, B¶o vÖ quyÒn con ng−êi t¹i ViÖt Nam: chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt trong
®iÒu kiÖn ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay, T¹p chÝ Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, sè
8(208)/2005, tr.50-54: Theo quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta, quyÒn con ng−êi cã tÝnh
giai cÊp, ®ång thêi lµ gi¸ trÞ chung cña nh©n lo¹i, g¾n liÒn víi quyÒn d©n téc vµ chñ quyÒn
quèc gia. Thêi gian qua, chóng ta ®· ban hµnh mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt nh»m ®¶m b¶o thùc
thi vÒ quyÒn con ng−êi. Nh−ng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn, cßn cã nhiÒu ®iÓm
ch−a phï hîp víi quy ®Þnh cña luËt ph¸p quèc tÕ, trong ®ã cã C«ng −íc quèc tÕ vÒ quyÒn
con ng−êi. §Ó kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm ch−a phï hîp trªn, cÇn ph¶i th−êng xuyªn rµ so¸t v¨n
b¶n ban hµnh, kÞp thêi söa ®æi, bæ sung nh÷ng ®iÓm ch−a hîp lý. Cã kÕ ho¹ch tæng thÓ
trong chiÕn l−îc x©y dùng ph¸p luËt quèc gia hµng n¨m vµ dµi h¹n; tham gia tÝch cùc vµo
c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ vÒ quyÒn con ng−êi; ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh.
NguyÔn ThÞ Ph−îng, Vai trß cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng (CQ§P) trong viÖc b¶o
®¶m thùc hiÖn quyÒn c«ng d©n, T¹p chÝ Qu¶n lý nhµ n−íc, sè 114 th¸ng 7/2005, tr.18-21:
ThÈm quyÒn cña CQ§P trong viÖc ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn c«ng d©n ®· ®−îc quy ®Þnh
trong HiÕn ph¸p vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c. ThÈm quyÒn nµy ®−îc thÓ hiÖn qua viÖc ban
hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, th«ng qua ho¹t ®éng phèi hîp gi÷a c¬ quan nhµ n−íc
ë ®Þa ph−¬ng víi c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt; qua thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè
c¸o. Tuy nhiªn, vai trß cña CQ§P hiÖn rÊt h¹n chÕ vµ khã cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ
v× nhiÒu v¨n b¶n ph¸p quy khi ¸p dông vµo thùc tÕ ch−a ®¹t yªu cÇu, mét sè c¬ quan nhµ
n−íc, v× môc ®Ých trôc lîi, th−êng kÐo dµi qu¸ møc viÖc gi¶i quyÕt quyÒn lîi cña c«ng d©n.
§Ó n©ng cao vai trß cña CQ§P trong lÜnh vùc nµy, cÇn ph¶i ph©n cÊp cho c¸c c¬ quan chÝnh
quyÒn trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc, ¸p dông chÕ ®é tr¸ch nhiÖm víi c¬ quan, viªn chøc
nhµ n−íc, tiÕp tôc s¾p xÕp, c¬ cÊu tæ chøc c¸c CQ§P...

Lª V¨n In và Vò V¨n Nhiªn, Bµn vÒ quan hÖ c«ng t¸c gi÷a V¨n phßng UBND víi
c¸c së, ngµnh trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng tham m−u gióp viÖc UBND tõ thùc tiÔn
thµnh phè Hå ChÝ Minh, T¹p chÝ Khoa häc ph¸p lý, sè 3(28)/2005, tr.15-21: Mét vÊn ®Ò
®¨t ra trong c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë TP HCM lµ ph¶i x¸c ®Þnh râ mèi quan hÖ c«ng
t¸c gi÷a V¨n phßng UBND víi c¸c së, ngµnh khi cïng thùc hiÖn chøc n¨ng tham m−u gióp
viÖc UBND. §Ó lµm râ mèi quan hÖ nµy, cÇn x¸c ®Þnh chøc n¨ng c¬ b¶n, vÞ trÝ, vai trß cña
chóng trong l·nh ®¹o vµ qu¶n lý. Bé m¸y lµm viÖc cña V¨n phßng ph¶i ®−îc c¬ cÊu cho phï
hîp víi chøc tr¸ch ®· ®−îc x¸c ®Þnh. CÇn c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc xÐt duyÖt
tê tr×nh do së, ngµnh, quËn, huyÖn tr×nh UBND. C¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t
®éng xö lý th«ng tin v¨n b¶n ®Õn vµ ®i t¹i phßng hµnh chÝnh thuéc V¨n phßng UBND.
Hoµng Minh Hµ, Mét sè néi dung c¬ b¶n cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt cña H§ND, UBND, T¹p chÝ LuËt häc sè 2/2005, tr.7-11: LuËt Ban hµnh v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt ®· quy ®Þnh cô thÓ thÈm quyÒn, ph¹m vi ban hµnh VBQPPL cña c¸c
cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, theo h−íng ph©n c«ng, ph©n ®Þnh cho tõng cÊp; quy ®Þnh tr×nh
tù, thñ tôc tõ giai ®o¹n so¹n th¶o ®Õn khi ban hµnh v¨n b¶n; hiÖu lùc cña v¨n b¶n. Tuy
nhiªn, ®Ó ho¹t ®éng ban hµnh VBQPPL lu«n phï hîp víi HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, cÇn n©ng
cao chÊt l−îng x©y dùng VBQPPL; ®æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng ®éi ngò c¸n bé
chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, cñng cè vµ ph¸t huy vai trß cña Phßng t− ph¸p ë quËn, huyÖn.
NguyÔn Minh Giao, Mét sè kinh nghiÖm gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o phøc t¹p, ®«ng
ng−êi ë B×nh D−¬ng, T¹p chÝ Thanh tra, th¸ng 6/2005, tr.27-28: B×nh D−¬ng lµ tØnh cã tèc
®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao, sè l−îng c«ng t¸c gi¶i to¶ ®Òn bï lín, ®éng ch¹m ®Õn quyÒn lîi
cña hµng chôc ngµn hé d©n, nªn c¸c vô khiÕu n¹i, tè c¸o ®«ng ng−êi, phøc t¹p diÔn ra
th−êng xuyªn. Tuy nhiªn, viÖc nµy ®· ®−îc tØnh B×nh D−¬ng tËp trung gi¶i quyÕt kÞp thêi,
æn ®Þnh ®−îc t×nh h×nh chÝnh trÞ-x· héi, kh«ng ph¸t sinh ®iÓm "nãng". Mét sè kinh nghiÖm
khi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña B×nh D−¬ng : Néi bé ph¶i ®oµn kÕt, thèng nhÊt cao v×
lîi Ých chung ; ph¸t huy vai trß cña hÖ thèng chÝnh trÞ tõ tØnh tíi c¬ së; thùc hiÖn tèt quy chÕ
d©n chñ c¬ së; quan t©m t×m hiÓu thÊu ®¸o c¸c nguyªn nh©n, tÝnh chÊt cña vô viÖc; tËp trung
thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c ®èi tho¹i, hoµ gi¶i.
Vâ H¶i Long, Vai trß cña ph¸p luËt ®èi víi ph¸t triÓn bÒn v÷ng (PTBV) ë n−íc ta
hiÖn nay, T¹p chÝ Qu¶n lý nhµ n−íc, sè 114 th¸ng 7/2005, tr. 14: PTBV lµ nhu cÇu cÊp thiÕt
vµ lµ xu thÕ tÊt yÕu trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng−êi. Trong x· héi hiÖn ®¹i,
®Ó ®¶m b¶o PTBV, cÇn cã sù ®¶m b¶o cña ph¸p luËt. Trong thêi gian qua, chóng ta ®· ban
hµnh nhiÒu quy ®Þnh ®¶m b¶o sù PTBV, nh−ng c¸c quy ®Þnh vÉn cßn thiÕu sù phèi hîp, dÉn
®Õn chång chÐo, kh«ng ®ång bé, thiÕu tÝnh kh¶ thi..§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, cÇn x©y
dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt thèng nhÊt. ViÖc lµm nµy lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi,
cÇn cã chiÕn l−îc vµ b−íc ®i thÝch hîp vµ cã sù ®Çu t− tho¶ ®¸ng vÒ nhiÒu mÆt..
Ph¹m Hång H¶i, Phßng ngõa téi ph¹m vµ tÖ n¹n x∙ héi, b¶o ®¶m ph¸t triÓn con
ng−êi bÒn v÷ng, T¹p chÝ Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt sè th¸ng 5/2005, tr.77- 80: ¶nh h−ëng cña
téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn con ng−êi bÒn v÷ng lµ ¶nh h−ëng cã
tÝnh chÊt d©y chuyÒn, v× nã kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn ng−êi vi ph¹m mµ cßn ¶nh h−ëng xÊu
®Õn ng−êi th©n cña hä vµ tíi toµn x· héi trªn ba b×nh diÖn (vËt chÊt, thÓ chÊt, tinh thÇn).
ChÝnh v× vËy, ®Ó tr¸nh vµ gi¶m ¶nh h−ëng cña nã ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn con ng−êi bÒn
v÷ng, tr−íc hÕt cÇn phßng ngõa, kh«ng nªn ®Ó téi ph¹m x¶y ra míi ®Êu tranh chèng l¹i.

Ph¸p luËt kinh tÕ
NguyÔn Nh− Ph¸t, Gãp ý Dù th¶o LuËt Doanh nghiÖp (thèng nhÊt), T¹p chÝ Nhµ
n−íc vµ ph¸p luËt, sè 7(2007)/2005, tr.24- 29: TÝnh thèng nhÊt cña ph¸p luËt vÒ doanh
nghiÖp bao gåm c¶ néi dung vµ h×nh thøc v¨n b¶n thÓ hiÖn. C¸c quy ph¹m ph¸p luËt ph¶i
®−îc s¾p xÕp mét c¸ch l«gic, khoa häc; theo mét trËt tù hiÖu lùc, kh«ng m©u thuÉn, chång
chÐo... ViÖc thèng nhÊt ph¸p luËt doanh nghiÖp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®ång nghÜa víi viÖc
ph¸p ®iÓn ho¸ ph¸p luËt doanh nghiÖp. C¸ch lµm nh− hiÖn nay ch−a t¹o ra mét "m«i tr−êng
ph¸p lý b×nh ®¼ng trong kinh doanh" cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. §Ó cã chuyÓn biÕn
®ång bé trong ®êi sèng kinh tÕ, cÇn ®iÒu chØnh mét sè ®iÒu luËt cña Dù th¶o liªn quan ®Õn
tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®ã lµ: thõa nhËn mét d¹ng c«ng ty ®· tån t¹i trªn
thùc tÕ, ho¹t ®éng nh− mét c«ng ty mµ kh«ng hoÆc ch−a tiÕn hµnh ®¨ng ký kinh doanh; xem
xÐt l¹i vÊn ®Ò ¸p dông ph¸p luËt cã liªn quan (§iÒu 2 cña Dù th¶o); cÇn ®iÒu chØnh viÖc quy
®Þnh C«ng ty hîp danh cã t− c¸ch ph¸p nh©n vµ mét sè lo¹i ngµnh nghÒ kinh doanh ph¶i
®−îc tæ chøc theo m« h×nh hîp danh..
H¶i YÕn, Nh÷ng nghÞch lý trong chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng ë doanh nghiÖp, T¹p chÝ
Th−¬ng m¹i, sè 21 th¸ng 6/2005, tr.10: Sau 20 n¨m ®æi míi, chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng cña
chóng ta cßn chøa ®ùng nhiÒu ®iÒu bÊt hîp lý nh−: l−¬ng thÊp nh−ng thu nhËp cao; l−¬ng
cao nh−ng thu nhËp thÊp; l−¬ng cao doanh nghiÖp "chÕt" vµ l−¬ng thÊp doanh nghiÖp còng
"chÕt"; tiÒn l−¬ng nép b¶o hiÓm x· héi thËt, ¶o kh«n l−êng; hÖ sè tiÒn l−¬ng vµ c¸c quy ®Þnh
vÒ tiÒn l−¬ng ®ang lµ c¸i "vßng trßn kh«ng lèi tho¸t". Lý do cña t×nh tr¹ng nµy lµ bëi c¸c c¬
quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ lao ®éng vµ tiÒn l−¬ng ®· can thiÖp qu¸ s©u vµo c«ng viÖc cña
doanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc nh÷ng bÊt hîp lý trªn, cÇn ph¶i ®¶o ng−îc l¹i quy tr×nh qu¶n
lý. Cã nghÜa lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc kh«ng nªn vµ kh«ng thÓ can thiÖp vµo c«ng viÖc
cô thÓ cña doanh nghiÖp, mµ chØ cÇn qu¶n lý, kiÓm tra ba vÊn ®Ò sau: chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ
ký kÕt hîp ®ång lao ®éng; møc tiÒn l−¬ng thùc tr¶ kh«ng thÊp h¬n møc l−¬ng tèi thiÓu; ban
hµnh mét ®Þnh møc tæng quü l−¬ng b»ng tû lÖ phÇn tr¨m trªn doanh thu.
Hoµng ThÞ Giang, CÊu tróc vèn cña c«ng ty cæ phÇn (CTCP) - C¸c gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn LuËt Doanh nghiÖp 1999 d−íi gãc ®é cÊu tróc vèn, T¹p chÝ Nhµ n−íc vµ ph¸p
luËt, sè 7(2007)/2005, tr.30: Vèn lµ nh©n tè c¬ b¶n, lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu
®èi víi chñ thÓ kinh doanh. CÊu tróc vèn gi÷ vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t
triÓn, ¶nh h−ëng tíi quyÒn lùc vµ ph©n chia lîi Ých cña CTCP. D−íi gãc ®é ph¸p lý, cÊu tróc
vèn cña CTCP bao gåm vèn ®iÒu lÖ vµ vèn vay. Trong ®ã, vèn ®iÒu lÖ lµ sè vèn do c¸c thµnh
viªn gãp vµ ghi vµo ®iÒu lÖ cña c«ng ty; vèn vay lµ nguån vèn CTCP huy ®éng, khai th¸c
trªn c¬ së c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n−íc hoÆc hîp ®ång gi÷a CTCP víi c¸c tæ chøc,
c¸ nh©n kh¸c. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, LuËt Doanh nghiÖp n¨m 1999 ®· béc lé
mét sè bÊt cËp ®ßi hái cÇn ph¶i söa ®æi, bæ sung. Nªn thèng nhÊt viÖc ®iÒu chØnh ho¹t ®éng
ph¸t hµnh cæ phÇn cña CTCP vµo mét luËt chuyªn ngµnh; cho phÐp c«ng ty ®−îc ph¸p hµnh
c¸c lo¹i cæ phÇn kh¸c ngoµi c¸c cæ phÇn quy ®Þnh trong LuËt Doanh nghiÖp; quy ®Þnh cô thÓ
h¬n vÒ viÖc t¨ng gi¶m vèn ®iÒu lÖ; hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh viÖc bá phiÕu h×nh thµnh c¸c cÊu
tróc quyÒn lùc còng nh− nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng cña c«ng ty...
NguyÔn V¨n Hïng, Mét sè khÝa c¹nh ph¸p lý vÒ chñ thÓ thµnh lËp c«ng ty tr¸ch
nhiÖm h÷u h¹n (TNHH) mét thµnh viªn, T¹p chÝ Khoa häc ph¸p lý, sè 3(28)/2005, tr.5155: Cã ý kiÕn cho r»ng, viÖc mét c¸ nh©n cã quyÒn thµnh lËp c«ng ty TNHH mét thµnh viªn
lµ ®iÒu bÊt hîp lý v× mét c¸ nh©n cã quyÒn së h÷u riªng mét c«ng ty nh−ng chØ chÞu TNHH

vÒ ho¹t ®éng cña m×nh, trong khi ®ã, mét sè c¸ nh©n kh¸c ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n cho
c¸c ho¹t ®éng cña cïng mét h×nh thøc së h÷u. ý kiÕn kh¸c l¹i cho r»ng, viÖc lµm trªn lµ cÇn
thiÕt v×, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp t− nh©n cã thÓ chuyÓn thµnh c«ng ty
TNHH... §Ó ph¸t triÓn c«ng ty TNHH mét thµnh viªn th× cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p
sau: cho phÐp mét c¸ nh©n cã quyÒn thµnh lËp c«ng ty TNHH mét thµnh viªn; b¶o ®¶m
quyÒn tù do lùa chän h×nh thøc kinh doanh trong tr−êng hîp chñ së h÷u c«ng ty chuyÓn
toµn bé vèn ®iÒu lÖ cho mét c¸ nh©n.
D−¬ng Anh S¬n, Sù thÓ hiÖn quyÒn tù do kinh doanh trong c¸c quy ®Þnh vÒ C«ng ty
tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, T¹p chÝ Khoa häc ph¸p lý, sè 3(28) 2005, tr.46: LuËt Doanh nghiÖp
n¨m 1999 quy ®Þnh, c¸ nh©n kh«ng ®−îc quyÒn thµnh lËp C«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®·
h¹n chÕ quyÒn tù do kinh doanh cña c¸ nh©n, lµm cho m«i tr−êng kinh doanh kh«ng lµnh
m¹nh. Trong khi ®ã l¹i cho phÐp C«ng ty TNHH mét thµnh viªn cã thÓ thµnh lËp mét hÖ
thèng kh«ng h¹n chÕ sè l−îng c¸c C«ng ty TNHH mét thµnh viªn theo m« h×nh kim tù th¸p.
§©y lµ mét quy ®Þnh kh«ng b×nh th−êng vµ cµng bÊt b×nh th−êng h¬n khi kh«ng quy ®Þnh
møc tèi thiÓu cña vèn ®iÒu lÖ vµ thêi h¹n gãp vèn. §Ó cho m«i tr−êng ®Çu t− ®−îc lµnh
m¹nh, LuËt Doanh nghiÖp nªn quy ®Þnh: C«ng ty TNHH mét thµnh viªn kh«ng cã quyÒn
thµnh lËp c«ng ty TNHH mét thµnh viªn kh¸c. §ång thêi quy ®Þnh møc tèi thiÓu cña vèn
®iÒu lÖ, thêi h¹n gãp vèn. CÇn söa ®æi quy ®Þnh: tr−êng hîp thµnh viªn cña c«ng ty TNHH
chÕt th× ng−êi thõa kÕ cã thÓ lµ thµnh viªn cña c«ng ty nÕu ®−îc héi ®ång thµnh viªn cña
c«ng ty chÊp nhËn.
Ph¸p luËt h×nh sù
NguyÔn ThiÖn Phó, Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi ra mét sè lÖnh, quyÕt ®Þnh tè tông
trong giai ®o¹n ®iÒu tra c¸c vô ¸n vÒ ma tuý, T¹p chÝ KiÓm s¸t sè 12 th¸ng 6/2005, tr. 20:
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh téi ph¹m ma tuý diÔn biÕn rÊt phøc t¹p víi nhiÒu thñ
®o¹n tinh vi vµ x¶o quyÖt. §Ó ®iÒu tra lo¹i téi ph¹m nµy, c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ph¶i
ban hµnh nhiÒu lÖnh, quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n, nh−: lÖnh b¾t, lÖnh kh¸m xÐt... Khi ra c¸c
lÖnh vµ quyÕt ®Þnh trªn, cÇn tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt: ®¶m b¶o c¸c c¨n cø, ®iÒu
kiÖn ph¸p lý khi ra quyÕt ®Þnh; phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nh÷ng ng−êi vµ c¬ quan tiÕn hµnh tè
tông trong viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch tµi liÖu chøng cø; cÇn rót kinh nghiÖm t×m ra nguyªn
nh©n sai sãt (nÕu cã) trong c¸c lÖnh, quyÕt ®Þnh sau khi vô ¸n kÕt thóc.
Lª C¶m, ChÕ ®Þnh ¸n tÝch vµ m« h×nh lý luËn cña nã trong luËt h×nh sù ViÖt Nam,
T¹p chÝ Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, sè 2/2005, tr.57-62: HiÖn nay ë ViÖt Nam ch−a cã quy
ph¹m ®Çy ®ñ vÒ ¸n tÝch. ChÕ ®Þnh nµy míi chØ ®−îc quy ®Þnh t¹i n¨m ®iÒu cña mét ch−¬ng
trong Bé luËt H×nh sù. XuÊt ph¸t tõ n¨m ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña chÕ ®Þnh ¸n tÝch, nªn quy ®Þnh
râ kh¸i niÖm ¸n tÝch, thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ thêi ®iÓm chÊm døt ¸n tÝch; kh«ng cã ¸n tÝch; hÕt
¸n tÝch; xãa ¸n tÝch; vµ c¸c thêi h¹n ®−îc tÝnh khi hÕt ¸n tÝch, xãa ¸n tÝch.
* PGS, TS. Gi¶ng viªn tr−êng Paris XIII, CH Ph¸p
** Vô xÐt xö d©n sù,, VKSNDTC

