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Tóm tắt:
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6
thông qua ngày 28/11/2013) đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt
Nam. Bài viết này giới thiệu những điểm mới cơ bản của Hiến pháp năm 2013 so với
Hiến pháp năm 1992 về cơ cấu và hình thức thể hiện; về chế độ chính trị; chính sách
kinh tế - xã hội; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về bộ máy
nhà nước; về hiệu lực của Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.
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Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ
6 thông qua ngày 28/11/2013, Chủ tịch nước công bố ngày 08/12/2013, có hiệu
lực từ ngày 01/01/2014. Đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đáp
ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của nước ta
trong thời kỳ mới, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến
Việt Nam. Để phân biệt Hiến pháp này với các bản Hiến pháp năm 1946, 1959,
1980 và Hiến pháp năm 1992, sau đây gọi tắt là Hiến pháp năm 2013. Trong phạm
vi bài viết này, chúng tôi giới thiệu những điểm mới cơ bản của Hiến pháp năm
2013 so với Hiến pháp năm 1992 về cơ cấu và hình thức thể hiện; về chế độ chính
trị; chính sách kinh tế - xã hội; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân; về bộ máy nhà nước; về hiệu lực của Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

1. Về cơ cấu và hình thức thể hiện của Hiến pháp năm 2013
Về cơ cấu của Hiến pháp: Hiến pháp năm 2013 gồm 11 chương, 120 điều.
So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 giảm 1 chương, 27 điều, trong
đó có 12 điều mới (Điều 19, 34, 41, 42, 43, 55, 63, 78, 111, 112, 117 và 118); giữ
nguyên 7 điều (Điều 1, 23, 49, 86, 87, 91 và 97) và sửa đổi, bổ sung 101 điều còn
lại[1].
Hiến pháp năm 2013 có cơ cấu mới và sắp xếp lại trật tự các chương, điều
so với Hiến pháp 1992, như: đưa các điều quy định các biểu tượng của Nhà nước
(quốc kỳ, quốc huy, quốc ca ...) ở Chương XI Hiến pháp năm 1992 vào Chương I
"Chế độ chính trị" của Hiến pháp năm 2013. Đổi tên Chương V Hiến pháp năm
1992 “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” thành “Quyền con người, quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân” và đưa lên vị trí trang trọng của Hiến pháp là
Chương II ngay sau Chương I "Chế độ chính trị". Chương II "Chế độ kinh tế" và
Chương III "Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ" của Hiến pháp năm 1992 có
tổng cộng 29 điều đã được Hiến pháp năm 2013 gộp lại thành một chương là
Chương III "Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và mội
trường" và chỉ còn 14 điều nhưng quy định cô đọng, khái quát, mang tính nguyên
tắc so với Hiến pháp năm 1992.
Khác với các bản Hiến pháp trước đây, lần đầu tiên Hiến pháp năm 2013 có
một chương mới quy định về "Hội đồng bầu cử Quốc gia, Kiểm toán nhà
nước” (Chương X). Ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 còn đổi tên Chương IX Hiến
pháp năm 1992 "Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND)"
thành "Chính quyền địa phương" và đặt Chương IX"Chính quyền địa phương" sau
Chương VIII "Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân".
Về hình thức thể hiện của Hiến pháp năm 2013: so với với Hiến pháp năm
1992, hình thức thể hiện của Hiến pháp năm 2013 từ Lời nói đầu đến các điều quy
định cô đọng hơn, khái quát, ngắn gọn, chính xác, chặt chẽ hơn. Ví dụ, Lời nói đầu
Hiến pháp năm 2013 được rút ngắn, cô đọng, súc tích, đủ các ý cần thiết nhưng chỉ
có 3 đoạn với 290 từ so với 6 đoạn với 536 từ của Hiến pháp năm 1992.

2. Những nội dung các chƣơng của Hiến pháp năm 2013
2.1 Chương I “Chế độ chính trị”: gồm 13 điều, từ Điều 1 đến Điều 13. So với
Hiến pháp 1992, Hiến pháp năm 2013 có những điểm mới cơ bản sau đây:
Thứ nhất, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định những giá trị nền tảng
và mục tiêu cơ bản của của Nhà nước CHXHCN Việt Nam (Điều 1, Điều 3), đồng
thời khẳng định rõ hơn chủ quyền nhân dân: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam do Nhân dân làm chủ”, những bảo đảm thực hiện chủ quyền nhân dân
đầy đủ hơn: "bằng dân chủ trực tiếp"[2]và "bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc
hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước", với chế độ bầu cử dân
chủ, quyền cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và HĐND, cũng như cơ chế không
chỉ phân công, phối hợp mà còn kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện quyền lực nhà nước (Điều 2, Điều 6, Điều 7). Những quy định mới này
thể hiện rõ hơn bản chất dân chủ và pháp quyền của Nhà nước ta. Đặc biệt, lần đầu
tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, tất cả các từ “Nhân dân” đều được viết hoa
một cách trang trọng, thể hiện sự tôn trọng và đề cao vai trò của Nhân dân với tư
cách là chủ thể duy nhất của toàn bộ quyền lực nhà nước ở nước ta.
Thứ hai, Điều 4 Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; đồng thời bổ sung
thêm trách nhiệm của Đảng trước Nhân dân:“Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật
thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách
nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.
Thứ tư, Điều 9 liệt kê đầy đủ các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh
Việt Nam và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức này. Đặc biệt, Điều
9 Hiến pháp năm 2013 bổ sung vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
việc “tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây
dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc” (khoản 1), đồng thời quy định: “M t trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ

chức thành vi n của M t trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn
khổ Hiến pháp và pháp luật” (khoản 3)[3].
Thứ năm, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định chủ quyền quốc gia
và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác của Nhà nước
CHXHCN Việt Nam với tất cả các nước trên thế giới; đồng thời cam kết "tuân thủ
Hiến chương Li n hợp quốc và điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành
viên", khẳng định Việt Nam "là bạn, đối tác tin cậy và thành vi n có trách nhiệm
trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc" (Điều 11, Điều 12).
Thứ sáu, kế thừa cách quy định của Hiến pháp năm 1946, Điều 13 Chương
này quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, ngày Quốc khánh và Thủ đô chứ
không để một chương riêng (Chương XI) như Hiến pháp năm 1992.
2.2 Chương II “Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công
dân”: gồm 36 điều, từ Điều 14 đến Điều 49. Trong 11 chương của Hiến pháp năm
2013, đây là chương có số điều quy định nhiều nhất (36/120 điều), có nhiều đổi
mới nhất cả về nội dung quy định, cả về cách thức thể hiện. Cụ thể như sau:
Trước hết, khác với tất cả các bản Hiến pháp trước đây, lần đầu tiên Hiến
pháp năm 2013 xác định rõ và quy định ngay tại Điều 3 về Nhà nước có trách
nhiệm "công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công
dân". Vì vậy, khi quy định quyền con người, quyền công dân, hầu hết các điều của
Hiến pháp năm 2013 quy định trực tiếp "mọi người có quyền ...", "công dân có
quyền " để khẳng định rõ đây là những quyền đương nhi n của con người, của công
dân được Hiến pháp ghi nhận và Nhà nước có trách nhiệm tôn trọng, bảo đảm và
bảo vệ các quyền này, chứ không phải Nhà nước “ban phát”, “ban ơn” các quyền này
cho con người, cho công dân. "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn
chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng" (khoản
2 Điều 14).
Đây chính là nguyên tắc hiến định rất quan trọng về quyền con người,
quyền công dân và theo nguyên tắc này, từ nay không chủ thể nào, kể cả các cơ quan

nhà nước được tùy tiện cắt xén, hạn chế các quyền con người, quyền công dân đã
được quy định trong Hiến pháp[4]. Cũng từ nguyên tắc này, các quy định liên quan
đến các quyền bất khả xâm phạm của con người, của công dân (như quyền được
sống, quyền không bị tra tấn, quyền bình đẳng trước pháp luật v.v.) là các quy định có
hiệu lực trực tiếp; chủ thể của các quyền này được viện dẫn các quy định của Hiến
pháp để bảo vệ các quyền của mình khi bị xâm phạm. Các quyền, tự do cơ bản khác
của con người, của công dân và quyền được bảo vệ về mặt tư pháp cần phải được cụ
thể hóa nhưng phải bằng luật do Quốc hội, - cơ quan đại diện quyền lực nhà nước cao
nhất của nhân dân ban hành[5], chứ không phải quy định chung chung “theo quy định
pháp luật”[6] như rất nhiều điều của Hiến pháp năm 1992 quy định v.v.
Thứ hai, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ quyền nào là quyền con người,
quyền nào là quyền công dân và quy định chương này theo thứ tự: đầu tiên là các
nguyên tắc hiến định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;
tiếp đến là các quyền dân sự, chính trị rồi đến các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội
và cuối cùng là các nghĩa vụ của cá nhân, của công dân. Hầu hết các điều của
chương này trong trong Hiến pháp năm 2013 thay vì quy định “công dân” như Hiến
pháp năm 1992[7] đã quy định “mọi người”, “không ai” [8]. Điều này có ý nghĩa rất
quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về nhận thức lý luận và giá trị thực tiễn khi
không đồng nhất quyền con người với quyền công dân.
Thứ ba, Hiến pháp năm 2013 quy định một số quyền mới của con người, quyền
và nghĩa vụ mới của công dân, như: "Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất,
giao nộp cho nhà nước khác" (Điều 17); "Mọi người có quyền sống. Tính mạng con
người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật" (Điều 19);
"Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống ri ng tư, bí mật cá nhân và bí
mật gia đình ..." (Điều 21); "Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội"
(Điều 34); "Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham
gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa" (Điều 41); "Công dân có
quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao
tiếp" (Điều 42); "Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và

có nghĩa vụ bảo vệ môi trường" (Điều 43) v.v. Điều này thể hiện bước tiến mới
trong việc mở rộng và phát triển các quyền, phản ảnh kết quả của quá trình đổi mới
hơn 1/4 thế kỷ ở Việt Nam. Nội dung của các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân được quy định trong các điều khác của Hiến pháp năm 2013 phù
hợp với các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, nhất là
Công ước quyền con người về chính trị, dân sự và Công ước quyền con người về
kinh tế, văn hóa và xã hội năm 1966 của Liên hợp quốc. Đây cũng chính là sự khẳng
định cam kết mang tính hiến định của Nhà nước ta trước Nhân dân và trước cộng
đồng quốc tế về trách nhiệm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người,
quyền công dân ở Việt Nam[9].
2.3 Chương III “Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và
môi trường”: từ Điều 50 đến Điều 63. Đây là chương gộp nội dung quy định của
Chương II "Chế độ kinh tế" (15 điều) và Chương III "Văn hóa, giáo dục, khoa học,
công nghệ" (14 điều) của Hiến pháp năm 1992 đã quy định quá chi tiết, cụ thể,
nhưng mang tính tuyên ngôn, ít tính quy phạm. Chương III Hiến pháp năm 2013
chỉ còn 14 điều, quy định những chính sách kinh tế - xã hội mang tính nguyên tắc,
khái quát, cô đọng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với
các vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường nhằm
hướng đến sự phát triển có tính chất bền vững.
Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định chính sách phát triển nền kinh tế
thị trường nhiều thành phần định hướng XHCN nhưng không liệt kê các thành
phần kinh tế; vẫn ghi nhận kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo ... nhưng không
còn ghi: được củng cố và phát triển; tiếp tục khẳng định: "đất đai ... thuộc sở hữu
của toàn dân" nhưng quy định rõ "do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất
quản lý" (Điều 53). Hiến pháp năm 2013 vẫn quy định về Nhà nước thu hồi đất
nhưng xác định rõ hơn về mục đích thu hồi, nguyên tắc công khai, minh bạch và
chế độ bồi thường: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong
trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (tác giả nhấn mạnh). Việc thu hồi

đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp
luật" (Điều 54).
Hiến pháp năm 1992 bổ sung về: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng,
chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước (Điều 55);
về quản lý ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia và các nguồn tài chính công khác
(Điều 56); về sử dụng, quản lý, bảo vệ môi trường (Điều 63) v.v.[10]
2.4 Chương V “Quốc hội”: gồm 17 điều (từ Điều 69 đến Điều 85). Về cơ bản,
Hiến pháp năm 2013 kế thừa các quy định của Chương VI "Quốc hội" của Hiến
pháp năm 1992, nhưng có một số sửa đổi, bổ sung quan trọng sau:
Thứ nhất, Hiến pháp năm 2013 vẫn xác định: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao
nhất
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nước CHXHCN Việt Nam" nhưng không có nghĩa là "cơ quan có toàn quyền", "là
cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp" như Hiến pháp năm 1980 và Hiến
pháp năm 1992 quy định. Vì thế Hiến pháp năm 2013 chỉ quy định: "Quốc hội thực
hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất
nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước" (Điều 69).Những nhiệm
vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền hành pháp chuyển về cho Chính phủ, Quốc hội chỉ
quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước, không còn quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng
năm, 5 năm
để Chính phủ chủ động, năng động hơn trong điều hành, quản lý đất nước[11].
Thứ hai, bổ sung thẩm quyền của Quốc hội liên quan đến thành lập hai cơ
quan mới là Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước; đặc biệt là thẩm
quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn, miễn nhiệm và cách chức Thẩm phán
TANDTC theo đề nghị của Chánh án TANDTC để làm rõ hơn vai trò của Quốc hội
trong mối quan hệ với TANDTC, nâng cao vị thế của đội ngũ Thẩm phán theo tinh
thần cải cách tư pháp (Điều 70).
Thứ ba, liên quan đến cơ quan thường trực của Quốc hội, Hiến pháp năm
2013 quy định bổ sung một số thẩm quyền quan trọng cho Ủy ban thường vụ

Quốc hội, như: "ph chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đ c mệnh toàn
quyền của nước CHXHCN Việt Nam" (Điều 74); đặc biệt là thẩm quyền "quyết
định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" (khoản 8 Điều 74) chứ không giao cho
Chính phủ thực hiện quyền này như Hiến pháp năm 1992 quy định.
Thứ tư, khác Hiến pháp năm 1992 chỉ quy định cho Quốc hội có quyền quyết
định kéo dài (hoặc rút ngắn) nhiệm kỳ của Quốc hội mà không giới hạn thời gian
kéo dài, khoản 3 Điều 71 Hiến pháp năm 2013 xác định rõ: “Việc kéo dài nhiệm kỳ
của một khóa Quốc hội không được quá mười hai tháng, trừ trường hợp có chiến
tranh”.
Ngoài ra, để những người được Quốc hội bầu giữ các chức vụ chủ chốt của
bộ máy nhà nước có ý thức sâu sắc về danh dự và trọng trách của mình trước Quốc
hội, trước Tổ quốc và Nhân dân, Hiến pháp năm 2013 có quy định mới là: "Sau
khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án
Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và
Hiến pháp” (khoản 7 Điều 70). Quốc hội, nhân dân hy vọng, đặt niềm tin và giám
sát việc thực hiện lời tuyên thệ này của những người giữ trọng trách của các cơ
quan then chốt của Nhà nước.
2.5 Chương VI “Chủ tịch nước”: gồm 8 điều, từ Điều 86 đến Điều 93.
Hiến pháp 2013 vẫn quy định: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay
m t nước về đối nội và đối ngoại (Điều 86). Tiêu chuẩn, điều kiện và thẩm quyền
của Chủ tịch nước về cơ bản vẫn giữ như Hiến pháp 1992, nhưng có hai nội dung
được bổ sung mới là:
Thứ nhất, Điều 88 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ hơn vai trò thống lĩnh
lực lượng vũ trang, quy định quyền của Chủ tịch nước“quyết định phong, thăng,
giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính
trị Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Thứ hai, Điều 90 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chủ tịch nước có quyền
y u cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước”.
2.6 Chương VII “Chính phủ”: gồm 8 điều, từ Điều 94 đến Điều 101.
Chương này có một số điểm mới so với Hiến pháp 1992 là:
Thứ nhất, lần đầu trong lịch sử lập hiến của nước ta, Hiến pháp năm 2013
chính thức khẳng định: Chính phủ "là cơ quan thực hiện quyền hành pháp", mặc
dù Điều 94 vẫn còn quy định: "Chính phủ "là cơ quan hành chính nhà nước cao
nhất của nước CHXHCN Việt Nam", "là cơ quan chấp hành của Quốc hội". Điều
này thể hiện mong muốn thực hiện nguyên tắc phân công quyền lực nhà nước giữa
các cơ quan nhà nước mà Điều 2 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) đã quy
định, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên tắc tập quyền XHCN với đặc điểm về vị trí
tối cao và toàn quyền của Quốc hội trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước
khác, trong đó có Chính phủ.
Thứ hai, quy định cụ thể về vai trò và trách nhiệm của các thành viên Chính
phủ. Quy định về trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện chế
độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về
những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ
tướng Chính phủ.
Thứ ba, Hiến pháp năm 2013 không còn giao cho Chính phủ quyền quyết
định về điều chỉnh địa giới hành chính (thực tế là cả chia tách, thành lập mới) các
đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh như như khoản 10 Điều 112 Hiến pháp năm 1992
quy định.
2.7. Chương VIII “Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân”: gồm 8
điều, từ Điều 102 đến Điều 109. So với Hiến pháp 1992, Hiến pháp năm 2013 có
một số điểm mới chủ yếu sau:
Thứ nhất, khẳng định chính thức Tòa án nhân dân là cơ quan “thực hiện
quyền tư pháp” (Điều 102). Điều này thể hiện rõ nguyên tắc phân công thực hiện
quyền lực nhà nướcgiữa các cơ quan nhà nước. Nhân đây cũng xin nói thêm rằng,

bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 cũng đã quy định: các cơ quan tư pháp (thực
hiện quyền tư pháp) chỉ bao gồm tòa án các cấp (Tòa án tối cao, các tòa án phúc
thẩm, các tòa án đệ nhị cấp và các tòa án sơ cấp), nhưng các bản Hiến pháp sau
này (từ Hiến pháp năm 1959, 1980 đến Hiến pháp năm 1992, khi hệ thống Viển
kiểm sát được thiết lập) đã không quy định rõ cơ quan nào thực hiện quyền tư
pháp.
Thứ hai, khẳng định rõ hơn một số nguyên tắc tố tụng mang tính hiến định:
nguyên tắc xét xử hai cấp gồm sơ thẩm, phúc thẩm; nguyên tắc tranh tụng trong
xét xử được bảo đảm; mở ra khả năng áp dụng nguyên tắc xét xử theo thủ tục rút
gọn chứ không phải trong tất cả mọi trường hợp đều áp dụng nguyên tắc xét xử tập
thể và quyết định theo đa số như Hiến pháp năm 1992 và pháp luật tố tụng hiện
hành quy định (khoản 4, 5 Điều 103 Hiến pháp năm 2013). Trong các nguyên tắc
nói trên, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử là rất quan trọng,đảm bảo sự bình
đẳng giữa các chủ thể tham gia tố tụng, từ đó tăng cường tính minh bạch, công
khai, nâng cao chất lượng hoạt động xét xử của Tòa án.
Thứ ba, Hiến pháp năm 2013 quy định: Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân
dân tối cao và các Tòa án khác do luật định; Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện
kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định (khoản 2 Điều
102 và khoản 2 Điều 107). Quy định này có ý nghĩa mở đường thực hiện chủ
trương tổ chức lại Tòa án theo thẩm quyền xét xử (Tòa án khu vực), không tương ứng
với chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện như hiện nay để bảo đảm nguyên tắc độc lập của
Tòa án[12].
2.8 Chương IX “Chính quyền địa phương”: gồm 7 điều, từ Điều 110 đến
Điều 116. Chương này có một số điểm mới như sau:
Thứ nhất, Chương IX Hiến pháp 1992 có tên là “HĐND và UBND” và
chương này được quy định trước chương “Tòa án nhân dân và Việt kiểm sát nhân
dân”. Hiến pháp năm 2013 đã đổi tên Chương IX này thành “Chính quyền địa
phương” và đặt sau chương “Tòa án nhân dân và Việt kiểm sát nhân dân”. Việc
đổi tên như trên để: Một m t, không đồng nhất chính quyền địa phương với hai cơ

quan của chính quyền địa phương là HĐND và UBND, dù đây là hai cơ quan then
chốt của mỗi cấp chính quyền địa phương; M t khác, tên chương "Chính quyền
địa phương" mới phù hợp với những nội dung quy định quan trọng khác của
chương này, như: phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ, quyền lực của cộng đồng
dân cư địa phương (nhân dân địa phương), về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức, đoàn thể của nhân dân địa phương, các mối quan hệ của
chính quyền địa phương với các cơ quan nhà nước hữu quan và với nhân dân ở địa
phương v.v.[13]
Thứ hai, các đơn vị hành chính của nước ta về cơ bản vẫn như Hiến pháp
năm 1992 quy định, nhưng để "mở đường" cho khả năng tới đây Luật Tổ chức
chính quyền địa phương có thể quy định thành lập các đơn vị hành chính mới,
Hiến pháp năm 2013 đã dự liệu thêm: "đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do
Quốc hội thành lập" hoặc "đơn vị hành chính tương đương" với quận, huyện, thị
xã của thành phố trực thuộc trung ương. Đặc biệt, khác với tất cả các bản Hiến
pháp của nước ta trước đây, khoản 2 Điều 110 Hiến pháp năm 2013 quy
định:“Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định”. Việc
xác định có tính hiến định về thẩm quyền[14], tiêu chí, điều kiện, thủ tục thành lập
mới, sáp nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính như trên sẽ bảo đảm tính ổn
định các đơn vị hành chính - lãnh thổ, khắc phục thực tế dễ dãi trong việc "nhập tách" các đơn vị hành chính, không tính đến tâm tư, tình cảm của cộng đồng dân
cư ở địa phương đã từng gắn bó bao đời với các đơn vị hành chính khi bị sáp nhập,
khi bị chia tách, như thực tế ở nước ta những năm vừa qua[15].
Thứ ba, Điều 111 Hiến pháp 2013 quy định khái quát theo hướng: “Chính
quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt
Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức phù
hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt do
luật định”. Việc tổ chức HĐND và UBND cụ thể ở từng đơn vị hành chính sẽ
được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương trên cơ sở tổng kết việc

thực hiện chủ trương của Đảng thí điểm một số nội dung về tổ chức chính quyền
đô thị và kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội
về "Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường", đáp ứng yêu
cầu tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải
đảo, đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt và các nguyên tắc phân cấp, phân quyền
giữa trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương.
Thứ tư, Điều 112 Hiến pháp 2013 mang tính định hướng mối quan hệ giữa
chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa
phương: “Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định tr n cơ
sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương
và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền
địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp tr n
với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó".
2.9 Chương X “Hội đồng bầu cử Quốc gia, Kiểm toán nhà nước”: gồm 2
điều. Điều 117 quy định về "Hội đồng bầu cử quốc gia" có nhiệm vụ tổ chức bầu
cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các
cấp. Điều 118 quy định về " Kiểm toán Nhà nước", đây là là cơ quan do Quốc hội
thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Khác với Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ
quan lần đầu tiên được Hiến pháp quy định, Kiểm toán nhà nước đã được thành
lập theo Nghị định 70/CP của từ ngày 11/7/1994 và đang hoạt động, nay chính
thức hiến định thể hiện sự đề cao vai trò của cơ quan này trong bộ máy nhà nước.
Điều này cũng phù hợp với xu hướng chung của các nước trên thế giới, nhằm
kiểm soát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công, ngăn ngừa
nạn tham nhũng.
2.10 Chương XI “Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến
pháp”: gồm 2 điều, Điều 119 và Điều 120. Điều 119 Hiến pháp 2013 tiếp tục
khẳng định “Hiến pháp là luật cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực

pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp” như
Điều 146 Hiến pháp năm 1992 nhưng bổ sung quy định mới: "Mọi hành vi vi
phạm Hiến pháp đều bị xử lý” và xác định rõ “Quốc hội, các cơ quan của Quốc
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ
quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến
pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định”.
Điều 120 Hiến pháp 2013 quy định cụ thể hơn về quy trình "làm Hiến pháp",
sửa đổi Hiến pháp so với Điều 147 Hiến pháp năm 1992 như sau:
“Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ ho c ít nhất một
phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến
pháp. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất
hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Thành phần, số lượng
thành vi n, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội
quyết định theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Ủy ban dự thảo Hiến
pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp.
Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội
biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.
Thời hạn công bố, thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp do Quốc hội quyết định”.
Trên đây là những điểm mới cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt
Nam - "Hiến pháp dân chủ, pháp quyền và phát triển".

[1]

GS-TS Phan Trung Lý, “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Hiến pháp dân

chủ, pháp quyền và phát triển” (Bài phát biểu tại Hội nghị giới thiệu nội dung
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam tại Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh
ngày 18/12/2013).

[2]

Điều 6 Hiến pháp năm 2013 không quy định cụ thể các chế định của dân chủ

trực tiếp thông qua đó nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước, nhưng các
quy định khác của Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền của cử tri trực tiếp bầu,
bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và HĐND (Điều 7); quyền biểu quyết khi Nhà nước
tổ chức trưng cầu ý dân (Điều 29), trong đó có trưng cầu ý dân về Hiến pháp (theo
Điều 120) v.v.
[3]

PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Một số nội dung cơ bản của Chế độ chính trị và bộ

máy nhà nước trong Hiến pháp năm 2013 (Bài phát biểu tại Hội nghị giới thiệu
nội dung Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam tại Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí
Minh ngày 18/12/2013).
[4]

Xem thêm: GS-TS Trần Ngọc Đường, Một số nội dung cơ bản của Dự thảo sửa

đổi Hiến pháp năm 1992, Kỷ yếu Hội thảo “Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
năm 1992” do Trường ĐH Luật Tp. HCM và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tổ chức
ngày 01/3/2013.
[5]

Như: quyền sống (Điều 19); quyền không bị bắt, giam giữ trái luật; quyền hiến

mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác (Điều 20); quyền bí mật thư tín, điện thoại,
điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác (Điều 21); quyền bất khả
xâm phạm về chỗ ở (Điều 22); quyền bầu cử và ứng cử (Điều 27); quyền được suy
đoán vô tội, quyền được Tòa án xét xử trong thời hạn, được xét xử kín của người
bị buộc tội (Điều 31); nghĩa vụ nộp thuế (Điều 47).
[6]

Ở nước ta, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm

2008, UBND xã, phường cũng có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
[7]

Hiến pháp năm 1992 có 24/34 điều quy định “công dân có quyền...”, “công dân

có nghĩa vụ ...” kể cả các quyền, các nghĩa vụ không chỉ dành cho công dân Việt
Nam mà còn cho mọi cá nhân có liên quan đang sinh sống, hoạt động trên lãnh thổ
Việt Nam, như quyền bất khả xâm phạm về thân thể (Điều 71), về chỗ ở (Điều
73), nghĩa vụ đóng thuế (Điều 80) ...

[8]

Xem GS.TS Mai Hồng Quỳ - “Những điểm mới cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến

pháp 1992 và một số kiến nghị” – Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1 năm 2013 .
[9]

Xem thêm: GS-TS Trần Ngọc Đường, Một số nội dung cơ bản của Dự thảo sửa

đổi Hiến pháp năm 1992, Tlđd.
[10]

PGS-TS Bùi Xuân Hải, Chương III “Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa

học, công nghệ và môi trường” của Hiến pháp năm 2013 (Bài phát biểu tại Hội
nghị giới thiệu nội dung Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam tại Trường ĐH
Luật Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/12/2013).
[11]

Xem: GS-TS Mai Hồng Quỳ - “Những điểm mới cơ bản của Dự thảo sửa đổi

Hiến pháp 1992 và một số kiến nghị” – Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1 năm 2013 .
[12]

Xem: GS.TS Mai Hồng Quỳ - “Những điểm mới cơ bản của Dự thảo sửa đổi

Hiến pháp 1992 và một số kiến nghị” – Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1 năm 2013 .
[13]

Xem thêm: Trương Đắc Linh, Về chương "Chính quyền địa phương" của Dự

thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số kiến nghị, Tạp chí Khoa học pháp lý,
Số 2 năm 2013.
[14]

Khoản 9 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quốc hội "Quyết định ...

thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương; thành lập ho c giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đ c
biệt;"; khoản 8 Điều 74 quy định: Uỷ ban thường vụ Quốc hội "Quyết định thành
lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương" không như Hiến pháp năm 1992 quy định quyền này cho
Chính phủ.
[15]

Khoản 10 Điều 112 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi 2001) và khoản 10 Điều 8

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 chỉ quy định: Chính phủ có quyền "Quyết định
việc điều chỉnh địa giới (tác giả nhấn mạnh) các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương". Nhưng thực tế những năm qua, từ 2006 đến

tháng 6/2011, theo nghiên cứu của chúng tôi, Chính phủ quyết định chia tách,
thành lập mới 85 đơn vị hành chính cấp huyện; 183 đơn vị hành chính cấp xã.
Trung bình mỗi tháng có hơn 3 đơn vị hành chính cấp huyện, xã mới được thành
lập. Nếu giở Công báo thời gian này sẽ thấy hầu như số nào cũng có Nghị định
của Chính phủ về chia tách, thành lập mới các đơn vị hành chính - lãnh thổ
(Trương Đắc Linh, Về chương "Chính quyền địa phương" của Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992 và một số kiến nghị, Tlđd).
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