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LỜI GIỚI THIỆU
Trong lịch sử loài người, từ khi đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc
dẫn đến sự ra đời nhà nước, vấn đề quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực
nhà nước luôn là những vấn đề trung tâm trong đời sống chính trị của mỗi quốc
gia. Quyền lực nhà nước luôn mang tính hai mặt, một mặt là yếu tố không thể
thiếu để tổ chức và quản lý xã hội, mặt khác nó luôn tiềm ẩn nguy cơ bị tha hóa
dẫn đến sự chuyên quyền, độc đoán, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân với tư
cách là chủ thể của quyền lực nhà nước.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”; tổ
chức và hoạt động của nó dựa trên một trong những nguyên tắc nền tảng:
“Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát
giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.
Kiểm soát quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nguồn gốc và bản chất của
Nhà nước pháp quyền XHCN là “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân”. Quyền lực nhà nước không phải quyền lực tự có của nhà nước mà quyền
lực của nhân dân, được nhân dân ủy quyền cho nhà nước thay mình thực hiện,
nên kiểm soát quyền lực nhà nước là một nhu cầu khách quan từ phía người ủy
quyền là nhân dân đối với người được ủy quyền là Nhà nước.
Kiểm soát quyền lực nhà nước làm cho bộ máy nhà nước không những có
khả năng kiểm soát được xã hội mà còn tự kiểm soát được chính mình. Do đó,
các cơ quan nhà nước kiểm soát quyền lực lẫn nhau là một trong những phương
thức uan t ng để kiểm soát quyền lực nhà nước. Các cơ quan quyền lực nhà
nước vừa thực thi quyền lực nhà nước, vừa thống nhất phối hợp hành động, vừa
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kiểm soát lẫn nhau để không một cơ quan nào có thể lạm quyền, tiếm quyền
hoặc buông quyền.
Để góp phần vào việc nghiên cứu, h c tập, nâng cao nhận thức về quyền
lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước, chúng tôi sưu tầm, tuyển ch n
một số bài viết của các h c giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng t ên các tạp chí khoa
h c chuyên ngành, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số
4/2020 với chủ đề “Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước”.
Kết cấu thông tin chuyên đề gồm ba phần:
Phần I: Một số vấn đề lý luận về quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền
lực nhà nước.
Phần II: Thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay.
Phần III: Một số giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước ở
nước ta hiện nay.
Trong quá trình biên soạn ấn phẩm, chúng tôi có sử dụng một số tài liệu
từ các tạp chí và Inte net mà chưa có điều kiện xin phép trực tiếp tác giả. Ấn
phẩm chỉ sử dụng với mục đích làm tài liệu tham khảo nội bộ, không vì mục
đích kinh doanh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả.
Mặc dù Ban Biên tập đã hết sức cố gắng, song trong quá trình biên tập,
không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn
đ c.
Trân trọng cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP
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PHẦN I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
VỀ QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC
THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Hồ Chí Minh - người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam
và Nhà nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á, sớm hiểu rằng
quyền lực luôn có xu hướng tha hóa. Vì thế, Người đã trăn trở và nỗ lực
tìm cách kiểm soát quyền lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống công
quyền. Ở nước ta hiện nay, kiểm soát quyền lực đang “nổi lên” như một
yêu cầu vô cùng cấp bách. Toàn hệ thống chính trị mà đứng đầu là Đảng
Cộng sản Việt Nam cần vận dụng sáng tạo tư tưởng, kinh nghiệm kiểm
soát quyền lực hết sức quý báu mà Hồ Chí Minh đã để lại.

Từ khóa: kiểm soát quyền lực, tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát
quyền lực.

1.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực

Hồ Chí Minh luôn canh cánh nỗi lo về sự tha hóa của đội ngũ cán
bộ, đảng viên khi h có uyền lực t ong tay. Bằng chứng là ngày 17-91945, trong Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà, Người cảnh báo việc mặc dù chính
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uyền vừa thành lập nhưng “cũng có người hủ hóa, lên mặt làm uan cách
mạng, hoặc là độc hành độc đoán, hoặc là dĩ công dinh tư. Thậm chí dùng pháp
công để báo thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể” (1). Trong bài
viết Sao cho được lòng dân (12-10-1945), Người lại nhận định như sau về chính
uyền mới: “Ta nhận thấy xung uanh các Ủy ban nhân dân, một vài nơi tiếng
phàn nàn oán thán nhiều hơn tiếng khen”(2). Người còn đích danh chỉ tên 6 căn
bệnh mà chính uyền các cấp đã mắc phải là bệnh trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư
túng, chia rẽ, kiêu ngạo(3) như những biểu hiện cụ thể của sự lạm quyền. Nếu
không ngăn chặn kịp thời tình t ạng đó, hiểm h a sẽ vô cùng lớn: Nhân dân chủ thể “gốc” của uyền lực sẽ thành người không có uyền; người được dân ủy
uyền thì bị uyền lực làm cho tha hóa, hư hỏng. Vì thế, t ong tác phẩm Sửa đổi
lối làm việc, sau khi chỉ a vô số các sai phạm của “các uan cách mạng”, Hồ
Chí Minh đã viết iêng một mục với tiêu đề “Lãnh đạo và kiểm soát” (4) với hàm
ý: Lãnh đạo thì phải kiểm soát và ngược lại, phải kiểm soát cả người lãnh đạo.
Cho dù lúc đó Người chưa dùng cụm từ “tha hóa uyền lực” nhưng đã dùng từ
“hủ hóa”, “hủ bại”, “hủ lậu” để nói lên sự thoái hóa, biến chất của cán bộ khi có
uyền lực t ong tay. Người cho ằng: “Những người t ong các công sở đều có
nhiều hoặc ít uyền hành”(5) nên kiểm soát uyền lực thực chất là kiểm soát việc
thi hành quyền lực của cán bộ để quyền lực được sử dụng vào đúng mục đích là
phục vụ nhân dân. Với sự nhạy bén của một chính t ị gia kiệt xuất, Hồ Chí Minh
đã đề a các biện pháp sau đây để ngăn chặn sự tha hóa uyền lực t ong đội ngũ
cán bộ, đảng viên.
Thứ nhất, phải giáo dục đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên tự
kiểm soát bản thân.
Quyền lực không phải là đại lượng vật chất có thể đo đếm và nó luôn biến
hóa khôn lường nên kiểm soát nó là điều không đơn giản. Kiểm soát quyền lực
phải bao hàm cả việc làm cho cán bộ có ý thức tự kiểm soát. Muốn vậy thì cán
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bộ phải có cái “gốc” là đạo đức và phải thấu hiểu cội nguồn của quyền lực mà
h có t ong tay. Do đó, Hồ Chí Minh kiên trì bồi đắp cho đội ngũ cán bộ, đảng
viên đạo đức cách mạng và tinh thần “vì dân chứ không vì mình”. Người nói rõ
với cán bộ: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu
quyền hạn đều của dân”(6) và như vậy thì quyền t ong tay Đảng, trong tay Nhà
nước đều chỉ là sự thừa ủy quyền của dân. Người luôn nhắc nhở cán bộ rằng:
Trong chế độ ta, ngay cả chủ tịch nước thì cũng chỉ là “một người lính vâng
mệnh lệnh của quốc dân a t ước mặt trận”, cho nên cán bộ tuyệt đối “chớ lên
mặt quan cách mạng”. Giáo dục đạo đức cho cán bộ để h dùng nó như sức
mạnh nội sinh chống lại sự tha hóa quyền lực là tư tưởng nhất quán của Hồ Chí
Minh. Khi yêu cầu “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, Người muốn mang lại
cho Đảng một thứ “quyền lực mềm” - quyền lực của văn hóa, văn hóa Đảng,
văn hóa sử dụng quyền lực.
Thứ hai, phải kiểm soát bằng việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc và kỷ
luật của Đảng. Sức mạnh của một Đảng cách mạng chân chính gắn liền với các
nguyên tắc tổ chức và kỷ luật. Hồ Chí Minh yêu cầu phải phát huy dân chủ
trong Đảng vì dân chủ mang lại sáng kiến, hăng hái và sự đoàn kết; dân chủ sẽ
dẫn đến sự minh bạch, công khai - điều kiện quan tr ng để kiểm soát quyền lực.
Phát huy dân chủ t ong Đảng sẽ là tiền đề cho việc dân chủ hóa xã hội, sẽ tạo cơ
chế để dân “mở miệng a” và thực hiện tốt quyền làm chủ, quyền kiểm soát của
mình. Người cho rằng phải thường xuyên tự phê bình và phê bình “như mỗi
ngày phải rửa mặt. Được như thế thì t ong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ
mạnh khỏe vô cùng”(7). Khi Đảng đã mạnh, đảng viên đã tốt thì việc kiểm soát
quyền lực sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Hồ Chí Minh rất thấu hiểu tầm quan tr ng của công tác kỷ luật Đảng.
Người cho rằng kỷ luật Đảng không chỉ giúp Đảng đoàn kết, thống nhất, “tuy
nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người”(8) mà còn loại bỏ kịp
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thời những “phần tử xấu chui vào Đảng”(9) và cả những kẻ thoái hóa, biến chất
để Đảng thực sự vững mạnh. Người tuyên bố: “Đảng có kỷ luật rất nghiêm khắc,
tất cả đảng viên đều phải tuân theo”(10). Có thể nói, kỷ luật nghiêm minh của
Đảng chính là “vòng kim cô” có tác dụng cảnh báo cán bộ, đảng viên mỗi khi h
đứng t ước nguy cơ sa ngã, là “thanh gươm công lý” để loại bỏ, trừng phạt
những thành phần “ung nh t” t ong tổ chức. Do đó, nó chính là vũ khí hữu hiệu
để kiểm soát quyền lực.
Thứ ba, phải kiểm soát bằng cách nâng cao sức mạnh của pháp luật Nhà
nước. Khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền thì các vị trí quyền lực trong bộ
máy nhà nước hầu hết đều thuộc về đảng viên. Lúc này, bên cạnh kỷ luật Đảng,
cán bộ còn bị kiểm soát bằng hệ thống luật pháp của nhà nước và nội quy của
các cơ uan công uyền. Người nói: “Pháp luật là phép luật của nhân dân, dùng
để ngăn cản những hành động có hại cho nhân dân, để bảo vệ lợi ích chung của
đại đa số nhân dân”(11). Ý thức được tầm quan tr ng của luật pháp trong việc
kiểm soát quyền lực, Hồ Chí Minh đã nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật theo
nguyên tắc “pháp luật bất vị thân”. Luật pháp dù tốt và đầy đủ đến mấy cũng chỉ
có giá trị khi được thực hiện nghiêm minh và vì thế, Hồ Chí Minh yêu cầu:
“Pháp luật phải thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, bất kể kẻ ấy ở địa vị nào, làm
nghề nghiệp gì”(12). Người đã ban bố Quốc lệnh mà theo đó, t ong 10 tội tuyên
án “tử hình” có tội tham ô - tội mà chỉ người có chức quyền mới mắc phải. Tính
nhân văn của pháp luật nằm ở sự ăn đe và diệt trừ cái xấu nên việc kiểm soát
quyền lực không thể thiếu vắng sức mạnh của luật pháp.
Thứ tư, phải kiểm soát bằng công tác kiểm tra, thanh tra. Hồ Chí Minh
cho rằng việc kiểm t a, thanh t a “khéo” giúp người lãnh đạo kiểm soát việc thi
hành đường lối trên thực tế và biết õ “ở cấp dưới, ở cơ sở, có những nơi cán bộ
phụ trách không tốt, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân, làm những điều xấu
xa”(13) để xử lý kịp thời. Hồ Chí Minh yêu cầu không chỉ kiểm tra từ trên xuống
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(tức cán bộ lãnh đạo kiểm tra công tác của cán bộ dưới quyền) mà còn phải kiểm
tra từ dưới lên (tức “ uần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của người lãnh
đạo”(14)). Chủ t ương này hoàn toàn đúng vì cán bộ lãnh đạo có quyền lực lớn
hơn, phải giải quyết nhiều công việc hơn nên nguy cơ tha hóa và xác suất mắc
sai lầm cũng lớn hơn. Để chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, Hồ Chí Minh đã
chỉ ra một loạt các biện pháp như kết hợp kiểm t a thường xuyên và bất thường,
phải đi đến tận nơi chứ không được ỷ lại vào các báo cáo, phải dựa vào “tai mắt”
của dân và đặc biệt phải lựa ch n được cán bộ thanh tra thực sự liêm chính. Nếu
cán bộ thanh tra, kiểm t a không đủ đạo đức, bản lĩnh thì h không thể kiểm soát
quyền lực mà sẽ bị quyền lực thao túng và ngược lại. Thực hành công tác thanh
tra, kiểm tra phải dựa vào dân là nội dung cốt lõi t ong tư tưởng Hồ Chí Minh về
kiểm soát quyền lực nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra nói riêng.
Thứ năm, phải phát huy vai trò kiểm soát của nhân dân. Hồ Chí Minh
khẳng định “nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu a đại biểu
thay mặt mình thi hành chính quyền ấy”(15) và vì thế, nhân dân phải là chủ thể
quan trọng nhất trong việc kiểm soát quyền lực với nhiều phương cách khác
nhau. T ước hết, nhân dân kiểm soát quyền lực bằng việc bầu cử, tức lựa ch n
những người xứng đáng thay mình điều hành đất nước. Việc này rất quan tr ng
vì “ uyền lực trao cho ai, trong tay ai” sẽ quyết định quyền lực sẽ được sử dụng
thế nào, vào mục đích gì? Khi đã bầu xong đại diện, nhân dân vẫn phải kiểm
soát quyền lực thông qua việc giám sát, góp ý, phê bình, khiếu nại, tố cáo những
sai phạm của các đại biểu do mình bầu ra. Hồ Chí Minh từng nói với nhân dân:
“Chính phủ mong nhân dân giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát và phê bình để làm tròn
nhiệm vụ của mình là đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân”(16). Nhân dân
còn kiểm soát quyền lực bằng cách bãi miễn đại biểu mà mình đã bầu ra nếu
không làm tròn trách nhiệm dân trao. Hồ Chí Minh tuyên bố õ: “Nếu chính phủ
làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ”(17). Nhân dân còn kiểm soát quyền
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lực một cách trực tiếp thông qua các lá phiếu t ưng cầu dân ý về các quyết sách
quan tr ng của nhà nước.
Thứ sáu, phải tăng cường vai trò giám sát của báo chí. Hồ Chí Minh
luôn đề cao trách nhiệm của nhà báo vì “cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách
mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của h ”(l8). Trong cuộc chiến chống
giặc nội xâm, nhà báo - người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng phải “làm
cho m i người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác (19). Báo chí với sức
mạnh của “ uyền lực thứ tư” phải góp phần phanh phui các vụ việc tiêu cực, tạo
áp lực dư luận đối với những kẻ lộng quyền, “gây uanh chúng một không khí
công chúng công phẫn và tẩy chay về mặt đạo đức. Phải không còn một ai vỗ
vai, gượng nhẹ với chúng nữa”(20).

2.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong giai
đoạn hiện nay
Một là, tiếp tục giáo dục đạo đức cách mạng và ý thức tự kiểm soát của

đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Hồ Chí Minh nói rằng, “muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ
(21)

trích”

. Kế thừa tinh thần này của Hồ Chí Minh, lúc này, công tác giáo dục đạo

đức, nâng cao lòng tự tr ng, liêm sỉ cho cán bộ, đảng viên là nội dung rất quan
tr ng. Bằng m i cách phải làm cán bộ thấu hiểu quy luật “nước lên, thuyền lên”,
tức trong quyền lợi của toàn dân tộc có lợi ích bền vững của từng cán bộ. Ngược
lại, nếu cán bộ lợi dụng quyền lực để đục khoét nhân dân, “đến khi lộ ra, bị phạt,
thì mất hết cả danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng”(22). Lúc
này, phải coi việc h c tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII là một phương
thức chấn hưng đạo đức t ong Đảng. Phải làm cho việc h c tập tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nhu cầu văn hóa, một cơ hội để mỗi
người “tự soi mình”, tự làm sạch mình để nâng cao năng lực tự kiểm soát.
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Hai là, đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát cán bộ bằng nguyên tắc và kỷ
luật Đảng.
Do những người có chức quyền ở nước ta hầu hết đều là đảng viên nên
phải dùng nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng để kiểm soát h . Lúc này,
muốn kiểm soát quyền lực thì phải phát huy dân chủ trong Đảng bằng cách thực
hiện có hiệu quả quy chế giải trình và chất vấn t ong Đảng để m i điều trở nên
minh bạch. Trong thời đại thông tin, sự minh bạch thông tin có vai trò rất quan
tr ng, nó làm cho cái xấu, cái ác phải lộ nguyên hình, cái tốt đẹp được tôn vinh.
Ngược lại, sự thiếu minh bạch sẽ làm nhân dân nghi ngờ, người tốt sẽ nhụt chí,
mất động lực đấu tranh, làm cản trở cuộc chiến chống tham nhũng, làm cán bộ
có thể lạm quyền và “t anh công, đổ tội” cho nhau.
Hơn bao giờ hết t ong Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và
phê bình vì nói như Hồ Chí Minh thì “người cách mạng và đoàn thể cách mạng
cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”(23). Tuy nhiên,
hiện nay, “nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện rất kém”(24). Để khắc
phục tình trạng đó, phải coi tinh thần, thái độ tự phê bình và cách thức phê bình
đúng đắn là tiêu chí quan tr ng để đánh giá đảng viên và tổ chức đảng. Phải xác
định rõ m i thái độ nể nang kiểu “im lặng là vàng”, lợi dụng phê bình để “hạ bệ”
người khác hoặc nịnh bợ cấp t ên đều là sai trái và phải xử lý nghiêm khắc.
Đặc biệt, lúc này phải siết chặt kỷ luật Đảng bởi đúng như nghị quyết
T ung ương 4 khóa XII đã khẳng định, “công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
Đảng chưa đủ sức ăn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái”. Tuy nhiên, phải xác
định õ: Tăng cường kỷ luật t ong Đảng không phải là kỷ luật thật nhiều đảng
viên mà chủ yếu làm cho người ta thức tỉnh, không dám vi phạm kỷ luật. Để tạo
tính ăn đe, việc xử lý kỷ luật phải thực sự nghiêm; cán bộ có tr ng trách cao mà
vi phạm thì phải bị xử lý nghiêm khác hơn những cán bộ, đảng viên thường.
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Cũng phải sớm hoàn thiện quy chế về quyền hạn và trách nhiệm của
người đứng đầu, đặc biệt là người đứng đầu cấp chiến lược do Trung ương uản
lý. Hội nghị T ung ương 8 khóa XI vừa thông qua “Quy định về trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên
Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương” thì phải dùng chính uy định
đó để phân định cán bộ. Cho dù nêu gương là biện pháp giáo dục mang tính
“kinh điển” nhưng nội dung cần nêu gương thì luôn đổi mới. Lúc này, cán bộ
cấp cao phải nêu gương t ong việc tự “nhốt” uyền lực của mình và kiên quyết
đấu tranh với sự lạm quyền của người khác; phải tuyệt đối không “chạy chức
chạy quyền” và tự nguyện từ chức nếu thấy mình không hoàn thành tốt nhiệm
vụ hay có chỉ số tín nhiệm thấp. H cũng cần gương mẫu, tiết chế trong việc thụ
hưởng các chế độ, quyền lợi vật chất vì nó dễ tạo thành tiền lệ, gây thêm gánh
nặng cho dân.
Ba là, phải tăng cường hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền và nâng
cao tính răn đe của pháp luật.
Để quyền lực “không thể” t ở thành lạm quyền, lộng quyền thì điều quan
tr ng nhất là phải tạo lập thiết chế, cơ chế, quy chế làm việc công khai, minh
bạch trên tinh thần “thượng tôn pháp luật” để bất cứ ai ngồi vào vị t í đó cũng
không thể “làm t ái”. Lúc này, phải công khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của tất cả các cơ uan công uyền và cán bộ có trách nhiệm giải t ình t ước tổ
chức, t ước nhân dân những việc đã làm để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm t a”.
Thực hiện lời dặn của Hồ Chí Minh, rằng “cán bộ là gốc của công việc”,
đã đến lúc phải đổi mới một loạt vấn đề trong công tác cán bộ. Tham nhũng
quyền lực là “cha đẻ” của m i loại tham nhũng nên công tác cán bộ với các khâu
bầu cử, đào tạo cán bộ, luân chuyển cán bộ, đề bạt cán bộ phải tiến hành công
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khai, minh bạch, dân chủ; quyết không để “ uy t ình” bị bóp méo. Muốn lựa
ch n được cán bộ tốt, phải đổi mới quy chế bầu cử theo hướng nâng tỷ lệ tự ứng
cử và gia tăng số lượng ứng viên là người ngoài Đảng vì bầu cử là để lựa ch n
đại biểu xứng đáng cho dân. Phải tiến tới thực hiện cơ chế vận động tranh cử và
thi tuyển vào các vị t í lãnh đạo, quản lý để tạo môi t ường cạnh tranh lành
mạnh. Phải thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ để thêm một
“kênh” đánh giá cán bộ và từ đó, có phương hướng sử dụng phù hợp.
Đặc biệt, để quyền lực “không dám” lộng quyền thì phải nâng cao vai trò
răn đe của luật pháp. Ở những con người đã bị quyền lực làm cho “mờ mắt” thì
lòng tự tr ng và liêm sỉ đều rất hạn chế. Lúc này, nếu không có chế tài đủ mạnh
thì mục tiêu chống suy thoái không thể đạt được. Vì thế, cần hoàn thiện, bổ sung
hệ thống luật pháp, đặc biệt là các bộ luật hỗ trợ việc đẩy lùi nạn tệ tham nhũng
như Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
Luật Hải quan, Luật hình sự... Cần bổ sung thêm Luật Kiểm kê tài sản vì tài sản
bất minh là chứng cứ rõ nhất của hành vi tham nhũng và sự minh bạch tài sản là
“tấm khiên hữu hiệu” đế chống tham nhũng. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống
luật pháp, việc thực thi pháp luật nghiêm minh, kịp thời theo nguyên tắc “không
có vùng cấm, vùng nể, vùng tránh, vùng hạ cánh an toàn” cũng là biện pháp
quan tr ng để ăn đe sự lạm quyền của đội ngũ cán bộ. Hoàn thiện cơ sở pháp lý
bảo đảm cho việc kiểm soát quyền lực thực sự có hiệu quả.
Phải tiếp tục đẩy mạnh việc phòng, chống tham nhũng bởi đây chính là
thước đo mức độ kiểm soát quyền lực. Bằng m i giá không được để “chìm
xuồng” các đại án tham nhũng. Yêu cầu mới lúc này là phải lấy lại được tài sản
cho dân và phải đẩy mạnh việc phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan chống
tham nhũng.
Cần đẩy nhanh tiến trình việc xây dựng chính phủ điện tử, cung cấp dịch
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vụ công trực tuyến theo hướng công khai, minh bạch để tinh g n bộ máy hành
chính và giảm thiểu sự nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức.
Bốn là, phải tăng cường sự kiểm soát của nhân dân và sự giám sát của
báo chí, truyền thông.
Thực hiện lời dặn của Hồ Chí Minh, rằng “để cho dân chúng phê bình cán
bộ, dựa theo ý kiến h mà cất nhắc cán bộ, nhất định không xảy ra việc thiên tư,
thiên vị, nhất định hợp lý và công bằng”(25), lúc này, ngoài những quyền từ t ước
đến nay dân vẫn thực hiện như uyền bầu cử, giám sát, góp ý, khiếu kiện, tố cáo
các hành vi sai phạm của cán bộ, cần thực hiện nghiêm túc uy định phải lấy ý
kiến của nhân dân ở nơi cư trú trước khi bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, muốn
nhân dân thực hiện tốt quyền kiểm soát, giám sát, lựa ch n của mình thì phải tạo
điều kiện cho dân tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin ở nước ta đã có hiệu
lực từ ngày 1-7-2018 nên cần tránh việc lạm dụng nguyên tắc “Tối mật” để ngăn
chặn quyền tiếp cận thông tin một cách chính đáng của dân. Phải thực hiện
nghiêm túc pháp lệnh dân chủ cơ sở và phải có cơ chế bảo vệ người cung cấp
thông tin, tố cáo sai phạm của cán bộ.
Bãi miễn đại biểu dân cử cũng là cách thức để nhân dân kiểm soát quyền
lực nên lúc này cần xây dựng Luật về bãi miễn đại biểu dân cử với quy trình cụ
thể. Cần tạo điều kiện để dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp thông qua lá
phiếu t ưng cầu dân ý.
Báo chí với sức mạnh của truyền thông phải góp phần phanh phui các vụ
việc tiêu cực, tạo áp lực dư luận đối với những kẻ lạm quyền và cả các cơ uan
điều tra, xét xử để các vụ việc tham nhũng uyền lực được xử lý nhanh chóng,
triệt để. Mặt khác, báo chí cũng là “ uyền lực thứ tư” mà uyền lực nào cũng có
xu hướng tha hóa nếu không bị kiểm soát. Vì thế, nghiêm túc thực hiện chủ
t ương “Báo chí chống tiêu cực và chống tiêu cực trong báo chí”.

12

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2020
Hồ Chí Minh từng nói: “Chủ nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất
độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”(26), t ong đó có căn bệnh tha
hóa quyền lực. Đã là “vi t ùng” thì nó có khả năng lây lan ất nhanh, biến đổi rất
mạnh và “kháng thuốc” ất mau. Lúc này, chúng ta không thể hy v ng ngày một,
ngày hai mà đã tìm a đủ các biện pháp, cơ chế phòng vệ vĩnh viễn hay ảo tưởng
rằng chỉ “diệt” một lần là hết sạch căn bệnh lạm quyền. Muốn thành công trong
việc kiểm soát quyền lực, hơn bao giờ hết, những người cộng sản trung kiên
phải có quyết tâm cao độ, phải có sự mưu lược, bền bỉ và năng lực sáng tạo để
không ngừng bổ sung thêm các loại “kháng sinh thế hệ mới” với công năng có
thể tiêu diệt được các “biến thể” của thứ “vi t ùng rất độc” mà Hồ Chí Minh đã
chỉ ra

(1), (2), (3), (21) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000,
tr.20, 51, 65-66, 28.
(4), (5), (7), (14), (17), (22), (25), (26) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, t .325, 122,
279, 328, 75, 123, 336, 295.
(6), (8), (12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, t .232, 17, 127.
(9), (10), (15), (19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, t .289, 276, 263, 139.
(11), (16) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, t .259, 81.
(13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, t .224.
(18) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, t .466.
(20) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, t .469.
(23) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, t .114.
(24) Nguyễn Phú Tr ng: Quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 3/2012, tr.8.
Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị - 2018 - số.10 - tr.33-38.
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QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
THỜI KỲ ĐỔI MỚI

 PGS, TS HỒ XUÂN QUANG

-

ThS NGUYỄN TUẤN ANH
Trường Đại học Quy Nhơn

Tóm tắt: Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước là
những vấn đề trung tâm trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia.
Quyền lực nhà nước luôn mang tính hai mặt, một mặt là yếu tố không
thể thiếu để tổ chức và quản lý xã hội, mặt khác nó luôn tiềm ẩn nguy cơ
bị tha hóa dẫn đến sự chuyên quyền, độc đoán, đi ngược lại với lợi ích
của nhân dân với tư cách là chủ thể của quyền lực nhà nước. Nhận thức
và phát triển tư duy lý luận của Đảng về kiểm soát quyền lực nói chung
và quyền lực nhà nước nói riêng có ý nghĩa quan trọng, là căn cứ lý luận
xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta. Bài viết góp
phần làm sáng rõ quá trình nhận thức và phát triển lý luận của Đảng về
kiểm soát quyền lực nhà nước thời kỳ đổi mới; đề xuất một số giải pháp
tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở
nước ta hiện nay.

Từ khóa: quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước
Quá trình nhận thức và phát triển lý luận của Đảng về kiểm soát
quyền lực nhà nước

1.

Đại hội VI của Đảng (năm 1986) khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện
đất nước, lấy đổi mới tư duy kinh tế là tr ng tâm, từng bước đổi mới hệ thống
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chính trị mà Nhà nước là trung tâm và trụ cột, đã xác định “mối quan hệ Đảng
lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong quản
lý toàn bộ xã hội”(1). Đồng thời, đặt ra yêu cầu phải “thiết lập cơ chế quản lý
mới, cần thực hiện một cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy của các cơ quan
nhà nước...”(2). Chủ t ương đổi mới hệ thống chính trị, cải cách bộ máy nhà nước
theo hướng “đảm bảo quyền dân chủ thực sự cho nhân dân lao động” đã tạo điều
kiện tiền đề cho việc thực hiện bước chuyển từ mô hình nhà nước tập trung quan
liêu bao cấp sang nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
T ên cơ sở định hướng do Đại hội VI đề a, các văn kiện của Đảng trong các
thời kỳ tiếp theo đã từng bước làm õ mô hình nhà nước pháp quyền XHCN và
cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(1991) đã khẳng định “Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị
nước ta t ong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân”, Nhà nước là “tổ
chức thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân”,
phải “có mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân, tôn tr ng và lắng
nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân”(3). Đồng thời, nhấn
mạnh sự cần thiết phải “Có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng
trị tệ uan liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô trách nhiệm, xâm phạm quyền dân
chủ của công dân”(4) trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Cương
lĩnh đã đặt cơ sở cho việc hình thành phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước
từ bên ngoài - kiểm soát của nhân dân với tư cách là chủ thể tối cao của quyền
lực nhà nước.
Cương lĩnh cũng đề xuất một nguyên tắc mới trong việc tổ chức và thực
thi quyền lực nhà nước ở nước ta, theo đó: “Nhà nước Việt Nam thống nhất ba
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp với sự phân công rành mạch ba quyền”(5).
Mặc dù chưa uy định cụ thể về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nhưng
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bản thân việc “phân công ành mạch ba quyền” đã chứa đựng yếu tố kiểm soát
quyền lực, góp phần hạn chế tình trạng chuyên quyền, độc đoán t ong thực thi
quyền lực nhà nước. Hơn nữa, Cương lĩnh thể hiện một bước phát triển mới
t ong tư duy về tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước, tạo tiền đề cho việc xây
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. T ên cơ sở uan điểm của Đảng
được đề cập t ong Cương lĩnh, Hiến pháp năm 1992 đã thể chế hóa thành quy
định: “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và
phối hợp giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp”(6). Đây là lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam đã ghi nhận mô
hình “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” và nguyên tắc “phân công và phối
hợp” t ong thực thi quyền lực nhà nước và hình thành cơ chế kiểm soát quyền
lực ở nước ta.
Cương lĩnh cũng nêu õ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội, với tư cách là “liên minh chính t ị của các đoàn thể nhân dân...”, “có
vai trò rất quan tr ng trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân”(7). Tuy nhiên, chưa làm
rõ vai trò của các tổ chức này trong việc tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước.
Văn kiện Đại hội VIII (1996), IX (2001), X (2006) tiếp tục khẳng định
nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, đồng thời bước đầu
làm rõ một số phương thức để nhân dân thực hiện quyền làm chủ và tham gia
kiểm soát quyền lực nhà nước như: “Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng
dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội,
thảo luận và quyết định những vấn đề quan tr ng. Khắc phục m i biểu hiện dân
chủ hình thức. Xây dựng Luật t ưng cầu ý dân”(8).
T ên cơ sở nhất quán nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự
phân công, phối hợp giữa các cơ uan t ong việc thực hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp, văn kiện Đại hội X đã cụ thể hóa một số nội dung của cơ
chế kiểm soát quyền lực bên trong bộ máy nhà nước, khẳng định cần “Xây
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dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong hoạt
động và quyết định của các cơ uan công uyền”(9) và “Xây dựng cơ chế phán
quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư
pháp”(10). Chủ t ương này thể hiện một bước phát triển cao hơn t ong nhận thức
về kiểm soát quyền lực nhà nước của Đảng, không chỉ dừng lại ở việc “phân
công, phối hợp” t ong thực thi quyền lực, mà còn đưa a định hướng để Nhà
nước xây dựng, ban hành các cơ chế cụ thể cho việc kiểm soát quyền lực, xử lý
các vi phạm Hiến pháp của cơ uan công quyền. Đồng thời, chủ t ương này
cũng cho thấy Đảng đã nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng cơ chế “bảo
hiến”, bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp trong tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước cũng như điều chỉnh các quan hệ xã hội, t ên cơ sở đó, tạo tiền đề
cho việc hình thành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đầy đủ và hiệu quả.
Nhận thức về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội trong việc tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước có bước tiến đáng
kể. Từ chỗ chỉ xem Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của các
đoàn thể nhân dân, có vai trò rất quan tr ng trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân,
văn kiện Đại hội VIII đã khẳng định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân,... giám sát việc thực hiện
dân chủ, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân”(11).
Đến Đại hội IX, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị
- xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước đã được cụ thể hóa hơn một
bước: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị
của chính quyền nhân dân... phát huy khả năng tham gia bầu cử Quốc hội, Hội
đồng nhân dân các cấp...; tham gia xây dựng, chỉnh đốn đảng, thực hiện giám
sát của nhân dân đối với công tác và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên,
công chức, đại biểu dân cử và các cơ uan nhà nước...”(12). Văn kiện Đại hội X
bổ sung chức năng “phản biện xã hội” để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước: “Nhà nước ban
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hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát
và phản biện xã hội”(13). Như vậy, đến Đại hội X, các phương thức cơ bản để
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia kiểm soát
quyền lực nhà nước như: tham gia hiệp thương bầu cử, giám sát, phản biện xã
hội đã được Đảng ta làm rõ, tạo tiền đề để Nhà nước thể chế hóa thành cơ chế và
tổ chức thực hiện. Trong thể chế chính trị nhất nguyên như ở nước ta, không tam
quyền phân lập, không lấy quyền lực để kiểm soát quyền lực thì kiểm soát của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội rất quan tr ng.
Đại hội XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là
nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; làm rõ
các phương thức, cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ và kiểm soát
quyền lực nhà nước là “thông ua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống
chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”(14). Đồng thời,
nhấn mạnh “Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực
hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn tr ng, lắng nghe ý kiến của nhân
dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn
ngừa và trừng trị tệ uan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô t ách nhiệm, lạm quyền,
xâm phạm quyền dân chủ của công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị
m i hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân”(15).
Cương lĩnh đã thể hiện một bước đột phá trong nhận thức về kiểm soát
quyền lực nhà nước khi bổ sung nội dung “kiểm soát” vào nguyên tắc tổ chức và
hoạt động của bộ máy nhà nước ở nước ta. Theo đó, Cương lĩnh khẳng định
“Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát
giữa các cơ uan t ong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp”(16). So với Cương lĩnh năm 1991 và các kỳ đại hội t ước đó, Cương lĩnh
2011 thể hiện sự nhận thức sâu sắc hơn khi xác định kiểm soát quyền lực nhà
nước là một nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta. Nhận thức này đã
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đánh dấu cho việc bước đầu hình thành một cơ cấu kiểm soát quyền lực bên
trong bộ máy nhà nước giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp và sự
kiểm soát nội bộ mỗi quyền. Thể chế hóa chủ t ương của Đảng, Hiến pháp năm
2013 ghi nhận: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp
và kiểm soát giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập
pháp, hành pháp và tư pháp”(17). Đồng thời, Hiến pháp cũng uy định rõ các chủ
thể thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: “Quốc hội thực hiện quyền
lập hiến, lập pháp”(18); “Chính phủ là cơ uan thực hiện quyền hành pháp”(19);
“Tòa án nhân dân là cơ uan thực hiện quyền tư pháp”(20). Việc hiến định
nguyên tắc “kiểm soát” và cụ thể hóa sự phân công, phối hợp trong việc tổ chức
và thực thi quyền lực nhà nước trong Hiến pháp thể hiện bước phát triển quan
tr ng trong nhận thức và thực tiễn xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà
nước ở nước ta.
Văn kiện Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia kiểm soát
quyền lực nhà nước thông qua chức năng giám sát và phản biện xã hội: “Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động...; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã
hội”(21). T ên cơ sở đó, ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số
217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, tạo a cơ chế để nhân dân giám sát quyền
lực nhà nước.
Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ
nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, đồng thời nhấn
mạnh “Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của uá t ình đưa a
những quyết định liên uan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng
kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện”(22).
Phương hướng cơ bản để mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo
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điều kiện cho nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước là “Thể chế hóa và nâng
cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện...
Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn tr ng,
bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”(23).
Đại hội tiếp tục khẳng định nguyên tắc “phân công, phối hợp, kiểm soát”
trong tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời
gian tới cần “Xác định õ cơ chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực nhà
nước, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ uan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp t ên cơ sở quyền lực nhà nước
là thống nhất; xác định õ hơn uyền hạn và trách nhiệm của mỗi quyền”, “ uy
định õ hơn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện và kiểm soát các quyền ở các
cấp chính quyền”(24).
Đại hội tiếp tục đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội trong việc tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước, góp
phần phát huy dân chủ trong xã hội: “Tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội”(25); “Thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực có hiệu quả. Phát huy
vai trò giám sát của cơ uan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân
trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí”(26).
Có thể nhận thấy quá trình nhận thức và phát triển tư duy lý luận của
Đảng về kiểm soát quyền lực nhà nước ua hơn 30 năm đổi mới đã thể hiện rõ
một số điểm nổi bật sau:
Một là, Đảng ngày càng nhận thức õ hơn vai t ò của nhân dân với tư cách
là chủ thể tối cao, chủ thể gốc của quyền lực nhà nước, đồng thời cũng là chủ
thể kiểm soát quyền lực nhà nước. Nhận thức đó xuất phát từ việc nhất quán
nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, t ên cơ sở đó, từng bước cụ thể
hóa các phương thức để nhân dân thực hiện quyền làm chủ và kiểm soát quyền
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lực nhà nước. Nhân dân kiểm soát Nhà nước thông qua bầu cử, thông ua các cơ
quan dân cử; thông qua giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng;
thông qua việc thực hiện các quyền con người, quyền công dân như: uyền
khiếu nại, tố cáo, t ưng cầu ý dân...
Hai là, từ thực tiễn lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và cải
cách bộ máy nhà nước, lý luận của Đảng về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của
bộ máy nhà nước nói chung, kiểm soát quyền lực bên trong bộ máy nhà nước
nói iêng ngày càng được bổ sung và phát triển. Từ mô hình nhà nước tập trung
quan liêu bao cấp, chưa đề cao đúng mức vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước,
đến việc khẳng định nguyên tắc “phân công, phối hợp và kiểm soát” t ong tổ
chức và thực thi quyền lực nhà nước là bước phát triển đột phá về mặt lý luận.
Ba là, Đảng ngày càng nhận thức õ hơn vai t ò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà
nước. Với tư cách là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của
chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ và kiểm soát quyền lực nhà
nước. Các cơ chế để các tổ chức này tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước
như: giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệp thương bầu cử, thanh tra nhân
dân... ngày càng được làm rõ.
Vận dụng quan điểm của Đảng trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ
chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

2.

Những bước phát triển quan tr ng trong nhận thức lý luận về kiểm soát
quyền lực nhà nước của Đảng đã có tác động trực tiếp đến thực tiễn xây dựng,
củng cố và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta thời kỳ đổi mới. Quyền làm
chủ của nhân dân ngày càng được đảm bảo; bộ máy nhà nước từng bước được
đổi mới trong tổ chức và hoạt động theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền
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xã hội chủ nghĩa; cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ngày càng được định
hình rõ nét và góp phần hạn chế tình trạng tha hóa quyền lực. Để tiếp tục xây
dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta, trong thời gian
tới cần tập trung những nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, nhận thức và tư duy của Đảng thời kỳ đổi mới đã đặt cơ sở lý
luận cho việc hình thành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên ngoài kiểm soát của nhân dân đối với việc tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước, vì
vậy, cần tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực
nhà nước thuộc về nhân dân, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế pháp lý để nhân
dân kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp,
dân chủ gián tiếp.
Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên uan đến quyền
làm chủ của nhân dân, đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến
các uy định để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước như: Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật T ưng cầu ý dân, Luật Khiếu
nại, Luật Tố cáo, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân,
Luật Tiếp công dân, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Biểu tình...
Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ uan dân cử, đặc biệt
là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phát huy quyền làm chủ của nhân
dân. Chú tr ng xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa đại biểu dân cử với nhân
dân, để thông qua các tổ chức này, nhân dân thể hiện nguyện v ng, thực hiện ý
chí, tham gia ngày càng nhiều và thực chất vào công việc nhà nước, đồng thời
kiểm soát các đại biểu dân cử.
Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà
nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp như: uyền bầu cử và bãi miễn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, quyền biểu quyết khi Nhà nước
t ưng cầu ý dân, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội,...
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Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn tr ng, bảo đảm, bảo
vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Thể chế hóa và thực hiện tốt
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, tạo
điều kiện để nhân dân có thể quyết định trực tiếp các vấn đề quan tr ng ở địa
phương; kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ uan nhà nước và công chức
nhà nước ở địa phương.
Thứ hai, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa
các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp; xác định rõ cơ chế kiểm soát nội bộ mỗi quyền; uy định õ hơn cơ chế
phối hợp trong việc thực hiện và kiểm soát các quyền ở các cấp chính quyền.
Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ uan lập
pháp, hành pháp, tư pháp t ong bộ máy nhà nước. Kiểm soát quyền lực nhà nước
phải bắt đầu từ việc xác định rõ giới hạn quyền lực của từng cơ uan để hạn chế
tình trạng lạm quyền, đồng thời, giảm thiểu sự chồng chéo, mẫu thuẫn trong việc
thực thi quyền lực. Tiếp đến, cần phát huy vai trò của các thiết chế kiểm soát nội
bộ như: thanh t a, kiểm tra, kiểm toán...
Xác định õ cơ chế kiểm soát, chế ước lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực
trong quá trình tổ chức, thực thi quyền lực nhà nước. Hoàn thiện cơ chế kiểm
soát của Quốc hội đối với hoạt động của các cơ uan t ong bộ máy nhà nước,
đặc biệt là với Chính phủ; thiết lập cơ chế kiểm soát của cơ uan hành pháp đối
với các cơ uan lập pháp và cơ uan tư pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động của
các cơ uan tư pháp để đảm bảo vai t ò là “chốt chặn” cuối cùng của việc kiểm
soát quyền lực nhà nước.
Tiếp tục phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ uan nhà
nước ở T ung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương.
Đảm bảo tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền địa phương t ong việc
thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, tăng cường vai trò kiểm soát của T ung ương đối

23

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2020
với chính quyền địa phương t ong uá t ình thực hiện phân cấp quản lý.
Thứ ba, đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục thể chế hóa Quy chế Giám sát và phản
biện xã hội của Bộ Chính trị và uy định của Hiến pháp năm 2013 về chức năng
giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; nâng
cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức hiệp thương và giám sát bầu cử.
Bổ sung phương thức để các tổ chức này tham gia ngày càng thực chất hơn vào
công việc của nhà nước, kiểm soát quá trình hoạt động của bộ máy nhà nước và
các công chức nhà nước từ T ung ương đến địa phương ở tất cả các lĩnh vực: lập
pháp, hành pháp, tư pháp
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QUYỀN LỰC VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC
Ở NƯỚC TA

 PGS, TS VŨ VĂN PHÚC
TCCSĐT - Quyền lực là năng lực, khả năng của một tổ chức hay cá
nhân, tác động đến hành động, hành vi của những người khác, buộc họ
phải thực hiện ý chí của mình thông qua các phương tiện, phương thức
nào đó như uy tín, quyền hành, cơ chế, chính sách, quy định, thậm chí
cưỡng bức thực hiện.

ản chất quyền lực và sự tha hóa quyền lực

B

Từ khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp thống trị và bị trị
thì quyền lực của giai cấp thống trị xuất hiện và quyền lực của giai cấp
thống trị lại chỉ tập trung vào một nhóm người hay thậm chí một người được
giao quyền thay mặt cho giai cấp thống trị để cai quản, quản lý, điều hành xã
hội, thống trị những người bị thống trị. Quyền lực trong các xã hội có giai cấp
thống trị và bị thống trị là nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, thậm chí
bảo vệ lợi ích của một nhóm người hoặc một người được giao quyền thống trị,
cai quản, quản lý, điều hành xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa hay như ở
nước ta đang t ong thời thời kỳ uá độ lên chủ nghĩa xã hội: tất cả quyền lực
thuộc về Nhân dân. Nhưng Nhân dân chỉ trực tiếp thực hiện một số quyền lực
nhất định như uyền ứng cử, bầu cử, thực hiện các quyền sống, quyền tự do, dân
chủ, quyền h c hành, đi lại…, còn những quyền chung như: uyền huy động,
phân bổ m i nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyền quản
lý, điều hành xã hội; quyền quản lý phát triển kinh tế, quản lý phát triển văn hóa;
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quyền quản lý, điều hành thống nhất sự nghiệp an ninh, quốc phòng,… thì Nhân
dân t ao cho các cơ uan, tổ chức do Nhân dân lập lên, bầu lên, thậm chí Nhân
dân trao quyền cho một nhóm, thậm chí trao cho một cá nhân đại diện Nhân dân
thực hiện. Các tổ chức, các nhóm người, các cá nhân được Nhân dân trao quyền
lực mà thực hiện đúng, thực hiện tốt, thực hiện có hiệu quả những chức trách,
nhiệm vụ được giao, vì dân vì nước thì đem lại nhiều lợi ích cho Nhân dân, cho
đất nước.
Nhưng khi uyền lực của tổ chức, của nhóm người, thậm chí của một
người, khi đã được Nhân dân trao cho rồi thì rất dễ bị tha hóa. Tha hóa là sự làm
biến chất thành xấu đi hoặc thành cái khác đối nghịch lại. Tha hóa quyền lực là
việc thực hiện không đúng, không đầy đủ, không hết hoặc vượt quá quyền lực
được trao trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình,
như: lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực, không thực hiện hay thực hiện
không hết quyền lực được trao. Có sự tha hóa quyền lực của cả một tổ chức, của
cả một nhóm người, thậm chí của một cá nhân. Tổ chức, nhóm người hay cá
nhân khi được Nhân dân trao quyền, đã không thực hiện đúng uyền lực được
trao, mà lại thực hiện không đúng, thực hiện sai lệch quyền được trao dẫn đến
tha hóa quyền lực. Xã hội càng văn minh thì sự tha hóa quyền lực càng tinh vi.
Khi quyền lực Nhân dân trao cho tổ chức, cho nhóm người, cho cá nhân bị tha
hóa thì cần phải có sự kiểm soát quyền lực. Quyền lực bị tha hóa mà không bị
kiểm soát thì sẽ gây nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội, cho Nhân dân. Trao quyền
lực, thực thi quyền lực cũng đồng thời với việc phải kiểm soát quyền lực.
Quyền lực của tổ chức, của nhóm người, của cá nhân không phải là quyền
lực tự có, mà là quyền lực của Nhân dân, được Nhân dân trao cho h , ủy quyền
cho h thực hiện để phục vụ Nhân dân, để phục vụ cho việc xây dựng, phát triển
đất nước và chính Nhân dân là chủ nhân kiểm soát quyền lực, xem các tổ chức,
các nhóm người, các cá nhân có thực hiện đúng, đủ quyền lực Nhân dân trao cho
h hay không. Trên thực tế, những tổ chức, những nhóm người, những cá nhân
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khi được Nhân dân trao cho quyền lực nào đó thì thường lại biến quyền lực của
Nhân dân trao cho thành quyền lực của tổ chức mình, nhóm người mình, cá
nhân mình. Đó là sự tha hóa quyền lực, mà Nhân dân cần phải kiểm soát quyền
lực. Ở đây có một mối quan hệ: quyền lực là của Nhân dân, nhưng khi Nhân dân
trao quyền lực cho một bộ máy (được hiểu là một tổ chức, một nhóm người, một
cá nhân) thay Nhân dân thực hiện quyền lực đó để lãnh đạo, quản lý, điều hành
xã hội, phát triển đất nước thì về bản chất quyền lực là của Nhân dân, quyền lực
không phải của bộ máy đó (tổ chức, nhóm người, cá nhân), nhưng khi Nhân dân
đã ủy quyền, trao quyền cho bộ máy đó để thực hiện vì mục đích chung của đất
nước, phục vụ Nhân dân, thì trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ,
quyền hạn được giao, thường bộ máy đó không thực hiện đúng, biến quyền lực
Nhân dân trao cho, ủy quyền cho thành quyền lực của mình, của bộ máy, tổ
chức mình, của cá nhân mình, rồi tiếp theo là biến quyền lực của bộ máy, tổ
chức được Nhân dân trao cho tổ chức, bộ máy đó thành uyền lực của nhóm
mình, hình thành “nhóm lợi ích”, thành uyền lực của cá nhân, thực hiện vì mục
đích, vì lợi ích của “nhóm lợi ích”, thậm chí vì lợi ích của cá nhân và đã làm tha
hóa quyền lực. Tha hóa quyền lực là làm biến tướng bản chất, mục đích của
quyền lực đó: uyền lực đã không được thực hiện vì mục đích chung, vì lợi ích
chung, vì lợi ích của Nhân dân; mà quyền lực bị tha hóa đã thực hiện vì mục
đích của “nhóm lợi ích”, vì lợi ích của cá nhân.
Nguyên nhân sâu xa của sự tha hóa quyền lực là chủ nghĩa cá nhân, là lợi
ích cá nhân của bản thân, của gia đình, của “nhóm lợi ích”. Bộ máy tổ chức, một
nhóm người hay một cá nhân là do Nhân dân dựng lên, bầu ra, bổ nhiệm để trao
quyền lực, ủy quyền thực hiện chức trách, nhiệm vụ vì lợi ích chung, vì lợi ích
của Nhân dân; nhưng khi được trao quyền lực rồi thì bộ máy đó, nhóm người đó,
cá nhân đó lại tách rời khỏi xã hội, tách rời khỏi Nhân dân, đứng trên xã hội, đứng
trên Nhân dân, biến quyền lực Nhân dân trao thành quyền lực của mình, thực hiện
chúng vì lợi ích cá nhân của bản thân, của gia đình, của “nhóm lợi ích”.
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K

iểm soát quyền lực

Tất cả quyền lực là thuộc về Nhân dân và Nhân dân là chủ thể
kiểm soát quyền lực, vì vậy để phòng, chống sự tha hóa quyền lực, để
kiểm soát quyền lực, thì Nhân dân phải thực sự làm chủ đất nước, làm chủ xã
hội, làm chủ bản thân mình. Nhân dân phải thực sự tham gia vào quá trình quản
lý đất nước, tham gia quản lý xã hội, tham gia quản lý nhà nước, tham gia quản
lý, điều hành quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”(1). Do
vậy, có quyền Nhân dân trực tiếp làm, trực tiếp thực hiện; có quyền Nhân dân
giao hay ủy quyền cho một tổ chức hay một nhóm người, thậm chí cho một
người thực hiện. Và khi đã giao, đã ủy quyền thì Nhân dân phải kiểm tra, kiểm
soát, giám sát xem tổ chức, nhóm người, cá nhân được giao quyền, ủy quyền có
thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc chức năng, uyền hạn, nhiệm vụ được giao
không hay là lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, vì
“lợi ích nhóm”. Nhân dân giao uyền, ủy quyền cho các tổ chức trong hệ thống
chính trị thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công và có
sự phối hợp để thực hiện mục tiêu chung là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Khi nói về Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nhà
nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Người dạy “Việc
gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới kính ta, yêu ta”(2). Nhân dân giao
quyền cho bộ máy nhà nước thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
theo nguyên tắc có sự phân công và phối hợp để bảo đảm tất cả quyền lực thuộc
về Nhân dân và Nhân dân kiểm soát việc thực thi quyền lực của bộ máy nhà
nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành nhiều sự uan tâm đến cá nhân người
cán bộ khi được trao quyền lực, Người cho rằng: Cán bộ là cái gốc của m i công
việc. Sau khi có đường lối đúng thì khâu uyết định là lựa ch n đúng cán bộ.
Người căn dặn: cán bộ là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của
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Nhân dân. Người cho rằng: “đức” là cái gốc của cán bộ. Để chống lại tình trạng
lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, Người đòi hỏi các
cơ uan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và cán bộ phải chịu sự kiểm tra, giám sát
của Nhân dân và sự kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng. Người nhắc nhở:
“Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không
giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu m t của
dân…”(3). Vì vậy, nhất định “ uần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của
người lãnh đạo và bảy tỏ cách sửa chữa sai lầm đó” và “cán bộ muốn cho xứng
đáng, phải làm được việc”(4). Theo Hồ Chí Minh, cơ chế kiểm soát quyền lực đối
với bộ máy nhà nước, chính là kiểm soát “cán bộ”: “công việc thành công hay
thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(5).
Kiểm soát quyền lực thông qua việc thực thi thực chất, đầy đủ và rộng rãi
quyền làm chủ của Nhân dân, cả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và dân chủ
tham dự; thực hiện nghiêm phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
t a, giám sát”; thông ua chế độ tranh cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo,
quản lý công khai, minh bạch; thông qua chế độ thực sự công khai, minh bạch
m i công việc của đất nước, của Nhân dân, phải coi tr ng chế độ công khai, minh
bạch: công khai, minh bạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tất cả các tổ
chức, các cơ uan, đơn vị, của tất cả các cá nhân từ người giữ cương vị cao nhất
đến cán bộ, công chức, viên chức để Nhân dân kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc
thực hiện; công khai, minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình của các tổ
chức và cá nhân được trao quyền lực; thông qua việc kiểm tra, giám sát của các tổ
chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, của Nhân dân, của công luận; thông qua việc
tự do tư tưởng, tự do ngôn luận để Nhân dân thể hiện chính kiến của mình tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị; Nhân dân
tham gia xây dựng đất nước, làm chủ đất nước. Muốn vậy, phải nâng cao t ình độ
dân trí, Nhân dân phải vươn lên làm chủ thực sự m i công việc của đất nước. Đại
hội XII của Đảng chỉ õ “tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất
cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. M i đường lối, chủ t ương của Đảng,
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chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện v ng, quyền và lợi
ích chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân tham gia ý kiến”(6). Nhân dân có
quyền chất vấn, yêu cầu cơ uan nhà nước phải giải trình, có quyền phản đối
những việc làm sai trái, có quyền yêu cầu cán bộ không đủ tư cách phải từ chức
hoặc bị cách chức… Khuyến khích công luận lên tiếng phê phán, phản đối những
việc sai t ái để tăng sức đề kháng của cơ thể xã hội… Phát huy mạnh mẽ sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào việc kiểm soát quyền
lực. Xây dựng và thực thi cơ chế, chế tài đủ mạnh để các tổ chức, nhóm người, cá
nhân được giao quyền lực phải thực hiện đúng, đầy đủ, có trách nhiệm chức trách,
nhiệm vụ được giao, không dám - không thể - không muốn lạm quyền, lộng
quyền, lợi dụng quyền lực vì mục đích, lợi ích cá nhân.
Cuộc đấu tranh phòng, chống tha hóa quyền lực, kiểm soát quyền lực đòi
hỏi quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là trách nhiệm
của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, theo phương
châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tạo thành sức
mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả cao nhất. Kiểm soát quyền lực phải trên
cơ sở kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, chống phải kiên quyết,
nghiêm minh và lấy chống để xây. Kiểm soát quyền lực không có “vùng cấm”,
không loại trừ bất cứ đối tượng nào, ở bất kỳ cấp nào, giữ bất kỳ cương vị nào:
nếu lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, tham nhũng,
“lợi ích nhóm” đều phải được kiểm t a, thanh t a, điều tra, xem xét, kết luận và
xử lý nghiêm minh theo kỷ luật của Đảng và xử lý nghiêm hoặc truy tố theo
pháp luật của Nhà nước. Bổ sung, hoàn thiện các uy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nước để có cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ và có chế tài xử lý
nghiêm minh những tổ chức, những cá nhân lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng
quyền lực vì mục đích, vì lợi ích cá nhân, vì “lợi ích nhóm”. Phải quản lý chặt
chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng
đầu, không để xảy ra tình trạng tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”.
Để kiểm soát quyền lực thực sự có hiệu quả đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng
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viên, nhất là người có chức có quyền phải tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để trở
thành người thực sự có “tâm”, có “tầm”, vượt lên chính mình, vượt lên ma lực
cám dỗ của quyền lực, của đồng tiền.
Thực tế đã chỉ ra rằng: khi được trao quyền lực thì luôn có xu hướng tha
hóa quyền lực. Có người khi chưa được trao quyền lực thì là người rất tốt,
nhưng khi được trao quyền lực, thay đổi bản chất rất nhanh, chỉ sau một lần bỏ
phiếu, sau một lần được bổ nhiệm… người đó đã a dáng “ uan cách mạng”,
dần trở nên tha hóa, hư hỏng, trở thành người xấu vì lợi ích thấp hèn của cá
nhân, của “nhóm lợi ích”. Khi được trao quyền lực cũng là lúc bắt đầu đánh mất
dần chính bản thân mình, đánh mất bản chất tốt đẹp, chân chính t ước đó; ít
người để ý, nhìn thấy tai h a ẩn chứa từ bên trong quyền lực ấy, nếu không phải
là người lãnh đạo có nhân cách lớn, minh triết, uyên thâm, suốt đời vì dân vì
nước. Do vậy, việc kiểm soát quyền lực t ước tiên thuộc về cơ chế tự kiểm soát
của mỗi cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. H phải tự thấy õ đó là quyền lực
của Nhân dân, Nhân dân trao cho h , ủy quyền cho h thực hiện vì mục đích
chung, vì lợi ích của Nhân dân; không phải là quyền lực riêng của h , nên h
phải thực hiện đúng, đủ quyền lực, thực hiện đúng, hiệu quả chức trách, nhiệm
vụ được trao, không được lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực vì lợi ích
cá nhân. Vì vậy, cán bộ và công tác cán bộ là công việc hết sức hệ tr ng, quyết
định sự thành - bại của sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, của Đảng ta

(1) Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 5, NXB CTQG, H., 2000, tr. 698
(2) Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 4, NXB CTQG, H., 2000, tr. 57
(3) Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 5, NXB CTQG, H., 2000, tr. 104-105
(4) Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 5, NXB CTQG, H., 2000, tr. 208
(5) Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 5, NXB CTQG, H., 2000, tr.273
(6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn
phòng T ung ương Đảng, H., 2016, tr.169
Nguồn:
http://dangcongsan.vn/tieu-diem/quyen-luc-va-kiem-soat-quyen-luc-o-nuoc-ta484250.html
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KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG THỰC HIỆN CƠ CHẾ
“ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ,
NHÂN DÂN LÀM CHỦ”: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

 PGS, TS NGUYỄN MINH TUẤN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TCCS - Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm
chủ” với vấn đề kiểm soát quyền lực hiện nay đã có những quy định,
quy phạm để thực hiện, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn
những vấn đề mới, phức tạp, cần tiếp tục làm sáng tỏ cả về lý luận và
thực tiễn trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, nhằm kiểm soát tốt
quyền lực, phục vụ sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

B

ất cứ thể chế chính trị nào trên thế giới hiện nay đều xác định trung
tâm quyền lực chính trị của hệ thống chính trị là nhà nước. Sự chi phối
m i hoạt động đối với nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) của
các đảng phái trong xã hội thể hiện bằng các hình thức khác nhau và mức độ
khác nhau vì lợi ích của các giai cấp mà đảng phái đó đại diện. Cho dù là nhà
nước “tam uyền phân lập” hay nhà nước trong các thể chế chính trị khác thì
cũng đều chú tr ng đặc biệt đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhằm kiểm
soát quyền lực đối với từng chủ thể trong hệ thống chính trị và đối với toàn bộ
hệ thống chính trị.
Lịch sử cách mạng Việt Nam 89 năm ua đã khẳng định những thắng lợi
vĩ đại trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân ta giành độc lập dân
tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn của
Đảng Cộng sản Việt Nam, minh chứng mối quan hệ mật thiết của nhân dân đối
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với Đảng. Hiến pháp năm 2013 xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng
duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. T ong điều kiện đảng duy nhất cầm
quyền, các quyết định của Đảng đều liên uan đến m i mặt của đời sống xã hội
và đảng viên của Đảng nắm giữ nhiều chức vụ quan tr ng trong bộ máy nhà
nước. Điều đó dễ dẫn đến phát sinh tiêu cực nếu không có cơ chế kiểm tra, giám
sát khả thi.
Khác với các chính thể “tam uyền phân lập”, nước ta lựa ch n xây dựng
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của nhân dân, do nhân dân và
vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ t í thức do Đảng
Cộng sản lãnh đạo.
Nét đặc thù của thể chế chính trị này là việc xác lập mối quan hệ mật thiết
giữa các chủ thể t ong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm
chủ”. Cơ chế này phản ánh những mối quan hệ cơ bản của nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam, t ong đó mỗi chủ thể có vai trò, vị trí khác nhau, phối
hợp với nhau, phát huy tính hiệu quả của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được
chế định trong Hiến pháp, pháp luật. Việc kiểm soát quyền lực giữa các chủ thể
là tất yếu nhằm bảo đảm và giữ vững vai t ò lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu
lực, hiệu quả của Nhà nước trong quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền
làm chủ của nhân dân.
Kiểm soát quyền lực t ong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
nhân dân làm chủ” không chỉ với từng tổ chức mà còn ở quan hệ giữa các tổ
chức với nhau trong hệ thống chính trị.

K

iểm soát quyền lực trong từng tổ chức của hệ thống chính trị
Thứ nhất, kiểm soát quyền lực t ong Đảng.

Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, tức là Đảng có quyền lực
chính trị, thậm chí trong một số t ường hợp, quyền lực chính trị của các tổ chức
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đảng rất lớn, như các uyết định về đường lối của đất nước, chủ t ương, giải
pháp t ên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ. Vì
thế, rất cần xây dựng và thực thi ngay những thiết chế về kiểm soát quyền lực
trong nội bộ Đảng, bảo đảm m i quyền lực chính trị của tổ chức đảng có thẩm
quyền đều phải được uy định bằng thể chế lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.
Chỉ khi có cơ chế kiểm soát quyền lực đối với tổ chức đảng, đảng viên thì mới
chủ động phòng ngừa các sai phạm có thể xảy ra và xử lý kỷ luật đối với những
t ường hợp lạm dụng quyền lực, độc đoán, gia t ưởng, tham nhũng, “lợi ích
nhóm”.
Đối với tổ chức đảng, đảng viên, Đảng thực hiện cơ chế “tự kiểm soát”
bằng các hình thức sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật
đảng. Qua sinh hoạt đảng, các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là t ong các cơ uan
nhà nước kiểm soát thường xuyên lẫn nhau việc thực hiện uy định của Đảng và
pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của tổ chức đảng vì “Đảng mạnh là do mỗi chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do
đảng viên đều tốt”.
Về công tác kiểm tra, không thể phủ nhận vai trò của ủy ban kiểm tra
đảng và các cấp ủy đảng trong thời gian gần đây về phòng, chống tham nhũng
và chủ t ương tăng thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra của Đảng. Tuy nhiên, cần có
giải pháp đột phá về thể chế nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan, khả thi của
ủy ban kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm t a. Đồng thời,
vẫn cần có quy chế uy định trách nhiệm phối hợp, sự giám sát của cấp ủy cùng
cấp, sự kiểm tra của ủy ban kiểm tra cấp trên bằng cơ chế kiểm soát lẫn nhau để
tránh những tiêu cực có thể xảy ra.
Về công tác cán bộ, để chống “chạy chức”, “chạy quyền” t ong công tác
cán bộ, “Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện
nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người
có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu t ách nhiệm đến đó; phân
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định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải
quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm”(1).
Thứ hai, kiểm soát quyền lực t ong Nhà nước.
Ở nước ta, “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối
hợp, kiểm soát giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập
pháp, hành pháp, tư pháp”(2). Kiểm soát quyền lực nhà nước làm cho bộ máy nhà
nước không những có khả năng kiểm soát được xã hội mà còn tự kiểm soát được
chính mình. Do đó, các cơ uan nhà nước kiểm soát quyền lực lẫn nhau là một
trong những phương thức uan t ng để kiểm soát quyền lực nhà nước. Các cơ
quan quyền lực nhà nước vừa thực thi quyền lực nhà nước, vừa thống nhất phối
hợp hành động, vừa kiểm soát lẫn nhau để không một cơ uan nào có thể lạm
quyền, tiếm quyền hoặc buông quyền.
Kiểm soát quyền lực t ong Nhà nước thực chất là kiểm soát quyền lực
giữa các thành tố cấu thành quyền lực nhà nước: giữa lập pháp, hành pháp, tư
pháp và giữa quyền lực nhà nước ở T ung ương và địa phương. Đây là mối quan
hệ giữa kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động hữu hiệu nhất đối với bộ
máy nhà nước. Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát
quyền lực nhà nước ở tất cả các cấp, t ước hết là các thiết chế cơ bản trong bộ
máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, như Quốc hội, Chủ tịch nước,
Chính phủ, hệ thống tư pháp.
Để kiểm soát được quyền lực nhà nước, cần đổi mới mạnh mẽ kỹ thuật,
quy trình lập pháp và hành pháp theo hướng dân chủ, khách quan, vừa phối hợp
- hợp tác, vừa kiểm soát lẫn nhau. Quốc hội là cơ uan lập pháp, thực hiện
quyền ban hành và giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết
của Quốc hội. Chính phủ là cơ uan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện
quyền hành pháp, quản lý xã hội bằng pháp luật. Tòa án nhân dân thực hiện
quyền tư pháp, có uyền xét xử đối với bất kỳ ai nếu vi phạm luật, kể cả đại biểu
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Quốc hội, thành viên Chính phủ theo nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo
pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động
tư pháp nhằm kiểm soát các cơ uan, cán bộ, công chức nhà nước và cả hoạt
động tư pháp.
Để thực sự kiểm soát quyền lực lẫn nhau, cần giảm thiểu số thành viên
Chính phủ, thành viên các cơ uan tư pháp tham gia Quốc hội và tăng đại biểu
chuyên t ách để khách quan hóa các hoạt động giám sát của Quốc hội đối với
Chính phủ, tăng tính chuyên nghiệp của đại biểu và tăng tính độc lập của các cơ
uan tư pháp.
Thứ ba, kiểm soát quyền lực trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội.
Mặt t ận Tổ uốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là tổ chức
đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên
tổ chức mình; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; cổ vũ động viên
đoàn viên, hội viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Mặt t ận Tổ uốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng là
những tổ chức có quyền lực chính trị theo uy định của pháp luật. Đồng thời,
với tư cách là một thành viên trong hệ thống chính trị, việc quản lý nội bộ của
từng tổ chức cũng phải được quan tâm nhằm thực hiện đúng đường lối của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các uy định của điều lệ đối với mỗi tổ chức.
Do đó, các cơ uan kiểm tra của Mặt t ận Tổ uốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội phải kiểm soát quyền lực trong nội bộ của từng tổ chức mình,
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân, kể cả
người đứng đầu tổ chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực trong nội bộ còn làm cho Mặt t ận Tổ
uốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội t ánh được nguy cơ hành chính
hóa, hoạt động kém hiệu quả, ít tác dụng, tiêu tốn ngân sách nhà nước.
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K

iểm soát quyền lực giữa các chủ thể của hệ thống chính trị
Thứ nhất, kiểm soát quyền lực của Đảng đối với Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng thực thi quyền lực chính trị của các giai cấp, tầng lớp, lực lượng xã
hội mà mình đại diện bằng cách tác động vào Nhà nước, thông qua Nhà nước để
thực hiện ý chí của lực lượng xã hội mà mình đại diện. Song, với tư cách là lực
lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là chủ thể lãnh đạo trong hệ thống
chính trị, Đảng phải thực hiện kiểm soát quyền lực không chỉ đối với Nhà nước
mà với cả hệ thống chính trị.
Đảng kiểm soát quyền lực đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thể hiện ở việc ban hành chủ t ương,
chính sách để Nhà nước cụ thể hóa bằng các uy định của pháp luật. Đảng cầm
quyền có vai trò quyết định trong quá trình xây dựng tổ chức Nhà nước, giới
thiệu đảng viên ứng cử giữ các chức vụ quan tr ng của Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để thực thi đường lối, chính
sách của Đảng.
T ong điều kiện duy nhất cầm quyền, Đảng kiểm soát quyền lực Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua
việc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện chủ t ương của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên của Đảng t ong các cơ quan nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có thể bị
cách chức bất cứ lúc nào (theo uy định của pháp luật hay điều lệ của đoàn thể)
nếu uan liêu, tham nhũng, vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật Đảng.
Thứ hai, kiểm soát quyền lực của Nhà nước đối với Đảng, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Nhà nước cũng phải kiểm soát quyền lực của Đảng và các tổ chức chính
trị - xã hội bằng pháp luật theo nguyên tắc “Các tổ chức của Đảng và đảng viên
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Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”(3).
Các tổ chức đảng cũng như các tổ chức khác hoạt động t ong Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa đều bình đẳng t ước pháp luật và chịu sự điều chỉnh của
pháp luật Việt Nam. Những quyết định của Đảng không được trái với các quy
định của pháp luật. Đảng không ban hành văn bản nhằm quản lý xã hội nên
không thể lẫn lộn giữa quyền lực của Đảng và quyền lực nhà nước. Mối quan hệ
giữa Đảng và Nhà nước dù chặt chẽ đến mức “hóa thân” vào nhau, nhưng không
vì thế mà “Đảng hóa Nhà nước” và không thể “Nhà nước hóa Đảng”. Đảng
không lấn sân, bao biện, quyết định thay, làm thay Nhà nước và Nhà nước cũng
không dựa dẫm vào Đảng, thụ động, trông chờ vào quyết định của Đảng khi
nhiệm vụ đó thuộc thẩm quyền theo luật định. Tuy vậy, giới hạn quyền lực của
Đảng với tư cách là lực lượng lãnh đạo và việc quản lý xã hội của Nhà nước
trong nhiều t ường hợp rất mong manh. Vì thế, cần phải xây dựng quy chế làm
việc cụ thể, rõ ràng, minh bạch và cơ chế chịu trách nhiệm t ước uy định của
Đảng và pháp luật của Nhà nước của mỗi cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, đảng
đoàn và ban cán sự đảng.
Mặt t ận Tổ uốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt t ận và các tổ
chức chính trị - xã hội khác cũng đều hoạt động t ong khuôn khổ Hiến pháp và
pháp luật. Quốc hội đã ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015,
Luật Thanh niên năm 2005, Pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2005, Luật Công
đoàn năm 2012. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động nhưng cũng
kiểm tra, xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật với nguyên
tắc m i tổ chức, m i công dân đều bình đẳng t ước pháp luật.
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không cho phép bất cứ một tổ
chức, cá nhân nào đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật, can thiệp làm ảnh
hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật cho dù người đó giữ bất cứ chức vụ gì
trong các tổ chức của hệ thống chính trị.
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Thứ ba, kiểm soát quyền lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội đối với Đảng, Nhà nước.
Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân có quyền và có trách nhiệm giám sát sự lãnh
đạo của Đảng, góp phần kiểm soát quyền lực của Nhà nước thông qua Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hiến pháp cũng đã uy
định, Đảng phải “gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự
giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm t ước Nhân dân về những uyết định
của mình”(4).
Nhân dân là người kiểm soát quyền lực nhà nước vì quyền lực nhà nước
thuộc về nhân dân. Cơ uan nhà nước, công chức, viên chức nhà nước không tự
nhiên phát sinh a uyền lực, mà chỉ nhận sự ủy quyền của nhân dân, thay mặt
nhân dân thực thi quyền lực nhà nước để phục vụ nhân dân. Nhân dân thực hiện
quyền làm chủ thông qua hệ thống chính trị mà chủ yếu là thông ua Nhà nước,
với các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Các cơ uan nhà nước,
cán bộ, công chức, viên chức phải tôn tr ng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân,
liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân
dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và m i biểu hiện quan
liêu, hách dịch, cửa quyền.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện kiểm soát quyền lực t ước hết ở
việc phản biện các chính sách của Đảng và Nhà nước. Quy định số 217-QĐ/TW,
ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” cần phải
được triển khai nghiêm túc. Theo đó, nhân dân không chỉ góp ý như t ước đây
mà còn phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát,
chưa đúng, chưa phù hợp t ong các văn bản dự thảo của các cơ uan đảng, nhà
nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn,
phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ
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t ương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Quyền hạn lớn nhất của nhân dân là bầu và bãi miễn các chức vụ quan
tr ng t ong cơ uan nhà nước. Nhà nước pháp uyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
được tổ chức thông qua bầu cử dân chủ. Đây là hình thức kiểm soát quyền lực
nhà nước quan tr ng nhất. Người dân có quyền, có trách nhiệm và điều kiện để
lựa ch n những người đại diện thực hiện sứ mệnh của nhân dân, đồng thời dùng
quyền giám sát và quyền bãi miễn khi h không còn xứng đáng. Với tư cách là
đảng chính trị, Đảng lựa ch n đảng viên giới thiệu ra ứng cử, để nhân dân bầu,
thực sự bảo đảm và phát huy dân chủ, không phô t ương, hình thức và tăng
cường hình thức dân chủ trực tiếp. Vì thế, cần sớm hoàn tất các căn cứ pháp lý
để thí điểm nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Các quy trình
bầu cử chủ yếu phải dựa vào nhân dân, xuất phát từ nhân dân, coi tr ng sự tín
nhiệm của nhân dân chứ không đơn thuần chỉ là một hình thức hợp pháp hóa
“ uy t ình” nhân sự của Đảng.
Nhân dân kiểm soát Nhà nước thông ua hoàn thiện chức năng giám sát
tối cao của Quốc hội và giám sát của hội đồng nhân dân các cấp, các công cụ
thanh t a, kiểm toán, kiểm t a của bộ máy nhà nước. Các cơ uan tư pháp giữ vai
trò quan tr ng, có tính quyết định đến việc giữ vững kỷ cương phép nước trong
xã hội t ên cơ sở kiểm tra, thanh tra có hiệu lực, hiệu quả việc chấp hành chính
sách, pháp luật của cơ uan nhà nước. Vì thế, cần phát huy sức mạnh của nhân
dân trong kiểm soát quyền lực nội bộ cơ uan nhà nước qua việc khuyến khích
nhân dân phát hiện, tố cáo những sai phạm của tổ chức, cá nhân t ong các cơ
uan nhà nước.
Nhân dân kiểm soát quyền lực chính trị thông qua các tổ chức chính trị xã hội, qua hệ thống phương tiện truyền thông. Theo đó, báo chí ngày càng giữ
vai trò quan tr ng trong việc phát huy dân chủ t ong nhân dân, tác động trực tiếp
đến các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị trong việc sử dụng và thực thi
quyền lực, góp phần quan tr ng vào việc kiểm soát quyền lực hiện nay.
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Nhân dân còn kiểm soát quyền lực của Đảng và Nhà nước thông qua việc
góp ý, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Bộ Chính trị ban hành Quy định số
218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, “Về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền”. Ban Bí thư T ung ương Đảng ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày
3-10-2017, “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc
Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhiều nội
dung cụ thể để phát huy vai trò của nhân dân, nhất là trong công tác xây dựng
đội ngũ cán bộ, như uy định việc công khai “Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn
phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo,
quản lý và người phải kê khai theo uy định”; “Công khai t ên các phương tiện
truyền thông đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở cơ uan, đơn
vị; thông qua h p báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; thông qua hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; gửi văn bản
hoặc bằng các hình thức khác”; tuy nhiên, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng vẫn chưa
“Lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách nhiệm,
uy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để nhân
dân dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát”(5).
Nhân dân còn theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 47QĐ/TW, ngày 01-11- 2011, của Ban Chấp hành T ung ương “Về những điều
đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban
Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh
đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ
Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của
cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp
hành T ung ương, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết
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là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Quy định thì khá đầy đủ, chặt chẽ nhưng cần rà soát, chỉnh sửa, hoàn
thiện cơ chế để bảo đảm tính khả thi, vì trên thực tế, hiệu lực, hiệu quả thực hiện
những uy định t ên còn chưa cao. Vì thế, không chỉ yêu cầu các cấp ủy đảng,
chính quyền, người đứng đầu thật tâm đấu tranh chống tham nhũng mà còn cần
đến những cải cách về thể chế với những uy định cụ thể, công khai thông tin,
cam kết thực hiện và trách nhiệm giải trình... kèm theo chế tài xử lý vi phạm thì
mới thực sự phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội để những văn bản nêu t ên đi vào cuộc sống.
Hơn nữa, một mặt, cần phát huy dân chủ của nhân dân, để nhân dân có
điều kiện thực hành dân chủ, hiện thực hóa quyền và lợi ích của mình; mặt khác,
cần có những biện pháp chống việc lợi dụng dân chủ để chống phá Đảng, chống
phá chế độ, tiếp tay cho các thế lực thù địch

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng
T ung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.40-41
(2) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014, Điều 2, khoản 3.
(3) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sđd, Điều 4, khoản 3.
(4) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sđd, Điều 4, khoản 2.
(5) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-99-QD-TW2017-phat-huy-vai-tro-cua...
Nguồn: http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chi-tiet-tim-kiem/-/2018/54765/kiemsoat-quyen-luc-trong-thuc-hien-co-che-%E2%80%9C%C4%91ang-lanh-%C4%91ao%2Cnha-nuoc-quan-ly%2C-nhan-dan-lam-chu%E2%80%9D--ly-luan-va-thuc-tien.aspx
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T

ư tưởng phân quyền hình thành rất sớm trong lịch sử tư tưởng
chính trị - pháp lý của nhân loại, là phương thức tổ chức thực hiện
quyền lực nhà nước, nhằm chống lại sự chuyên quyền, hạn chế

quyền lực nhà nước, đồng thời là hiện thực pháp lý và thực tiễn trong quản
lý nhà nước ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Sự phân công thực thi quyền lực đã được thể hiện trong các Hiến pháp
Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013, thông ua các
uy định của Hiến pháp về vị trí chính trị - hiến pháp và các nhiệm vụ, quyền
hạn của các cơ uan nhà nước(1). Thuật ngữ phân quyền, phân cấp và nội dung,
nguyên tắc phân quyền, phân cấp thực thi quyền lực nhà nước giữa t ung ương
và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới lần đầu tiên được sử dụng chính thức
trong Luật Tổ chức CQĐP ở nước ta năm 2015. Bài viết tập trung phân tích,
luận giải tư tưởng phân công, phân cấp thực thi quyền lực nhà nước trong Hiến
pháp năm 2013; phân uyền, phân cấp trong Luật Tổ chức CQĐP năm 2015 và
đưa a một số giải pháp bảo đảm thực hiện phân công, phân quyền, phân cấp ở
nước ta hiện nay.

1.

Hiến pháp năm 2013 quy định về phân công, phân cấp giữa trung
ương và địa phương
Quan điểm “ uyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp,

kiểm soát giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp”(2) đã được ghi nhận t ong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thể chế hóa uan điểm này,
Hiến pháp năm 2013 khẳng định cách thức tổ chức quyền lực và kiểm soát
quyền lực nhà nước ở nước ta: “ uyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2). Quy định này đã được cụ thể hóa
t ước hết tại nhiều điều khoản của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức CQĐP
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năm 2015 về các nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ uan nhà nước cao nhất của
quyền lực nhà nước, của CQĐP.
Hiến pháp năm 2013 không sử dụng thuật ngữ phân quyền, mà sử dụng
“phân công” thực thi quyền lực nhà nước giữa các cơ uan cao nhất của quyền
lực nhà nước được thể hiện trong những uy định về địa vị chính trị - hiến
pháp của các cơ uan nhà nước khi uy định: “Quốc hội là cơ uan thực hiện
quyền lập hiến, lập pháp”, Chính phủ là cơ uan “...thực hiện quyền hành
pháp”, Tòa án nhân dân “...thực hiện quyền tư pháp”, Viện kiểm sát nhân dân
“...thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”. Những uy định
này tạo nên cơ chế phân công thực thi quyền lực nhà nước theo chiều ngang
được thực hiện thông ua các uy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội,
Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các thiết chế (Chủ
tịch nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước), nhằm tạo nên cơ
chế kiểm soát giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập
pháp, hành pháp, tư pháp. Đồng thời, Hiến pháp năm 2013 đặt nền tảng cho cơ
chế phân công, phân cấp giữa t ung ương và địa phương, thông ua uy định:
“CQĐP tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa
phương; uyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra
của cơ uan nhà nước cấp t ên” (Điều 112).
Với uy định này, CQĐP có t ách nhiệm tự tổ chức thực hiện Hiến pháp
và pháp luật và đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương
bằng việc tạo a các điều kiện, tiền đề về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, tổ
chức - pháp lý, bằng khả năng của địa phương, theo phương thức, cách thức hợp
pháp, hợp lý phù hợp với điều kiện, đặc điểm ở địa phương, đồng thời có quyền
tự quyết định các vấn đề của địa phương do luật định và chịu trách nhiệm về các
quyết định của mình t ước nhân dân, cơ uan nhà nước cấp trên.
Những vấn đề được uy định bởi luật là những vấn đề có tính ổn định, lâu
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dài, những vấn đề của địa phương là những vấn đề có ý nghĩa địa phương, thuộc
thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của CQĐP, khi CQĐP uyết định các vấn đề
của địa phương “chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ uan nhà nước cấp t ên”.
Việc cơ uan nhà nước cấp trên kiểm t a, giám sát đối với CQĐP nhằm đảm bảo
sự thống nhất trong quản lý nhà nước, bảo đảm pháp chế, kỷ luật trong quản lý,
bảo đảm cho pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh, thống nhất. Kiểm
tra, giám sát chứ không chỉ đạo, điều hành hay can thiệp vào việc giải quyết các
vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, điều này nhằm tạo nên sự năng động,
sáng tạo, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của CQĐP đối với nhân dân địa phương.
Quan điểm này của Hiến pháp năm 2013 thể hiện uan điểm xây dựng nhà nước
pháp quyền, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Những uy định của
Hiến pháp năm 2013 là nền tảng pháp lý cho sự hình thành chế độ phân công và
phân cấp ở nước ta, đồng thời dần tạo nên cơ chế tự quản, tự chịu trách nhiệm
của CQĐP.
Đồng thời, Hiến pháp năm 2013 còn uy định nguyên tắc xác định nhiệm
vụ, quyền hạn của CQĐP phải dựa “... t ên cơ sở phân định thẩm uyền giữa các
cơ uan nhà nước ở t ung ương và địa phương và của mỗi cấp CQĐP” (khoản 2
Điều 112). Từ uy định này có thể suy ra rằng: những vấn đề gì đã thuộc nhiệm
vụ, quyền hạn của cơ uan nhà nước ở t ung ương sẽ không thuộc nhiệm vụ,
quyền hạn của CQĐP, những gì thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp
này sẽ không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp khác. Quy định
của Hiến pháp năm 2013 thể hiện rất õ uan điểm phân định thẩm quyền theo
chiều d c giữa t ung ương và địa phương, giữa CQĐP các cấp. Việc phân định
thẩm quyền được xác định t ong các đạo luật nhằm bảo đảm tính ổn định của
hoạt động nhà nước, hoạt động của các cấp chính quyền, bảo đảm cho tính năng
động, sáng tạo và trách nhiệm của CQĐP.
Bên cạnh cơ chế phân định thẩm quyền, Hiến pháp năm 2013 đặt cơ sở
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nền tảng hiến định cho việc áp dụng cơ chế ủy quyền t ong hành chính: “T ong
t ường hợp cần thiết, CQĐP được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ uan
nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó” (khoản 3
Điều 112). Thực tiễn quản lý nhà nước có những vấn đề phát sinh ở địa phương,
có ý nghĩa uốc gia, nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của CQĐP mà
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ uan nhà nước cấp t ên, để bảo đảm việc giải
quyết các công việc được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với điều
kiện của địa phương thì cơ uan nhà nước cấp trên có thể giao cho CQĐP thực
hiện. Chủ thể giao quyền có thể là cơ uan nhà nước ở t ung ương, hay cơ uan
thuộc chính quyền cấp trên của cơ uan được giao nhiệm vụ. Bên cạnh việc giao
cho CQĐP thực hiện nhiệm vụ của mình, cơ uan nhà nước cấp trên có trách
nhiệm phải bảo đảm đầy đủ điều kiện để CQĐP thực hiện nhiệm vụ đó. Các
điều kiện có thể là nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, các phương tiện
máy móc, kỹ thuật, hay hỗ trợ các chuyên gia v.v.. Đây là những điều kiện tiên
quyết để cơ uan được giao quyền thực hiện nhiệm vụ của cơ uan nhà nước
cấp trên - cơ uan giao uyền.
Tóm lại, những uy định của Hiến pháp năm 2013 về địa vị chính trị hiến định của các cơ uan tối cao của quyền lực nhà nước và phương thức phân
định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ uan nhà nước ở t ung ương và CQĐP,
giữa CQĐP các cấp là biểu hiện của sự phân công thực thi quyền lực nhà nước
theo chiều ngang, chiều d c giữa t ung ương và CQĐP nhằm phân công chức
năng, phân định thẩm quyền giữa các cơ uan nhà nước một cách khoa h c, rành
mạch, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ uan nhà
nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được xác lập bằng
luật. Thực chất đây là sự phân công lao động một cách khoa h c nhằm hạn chế
sự trùng lắp về nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ uan nhà nước. Đồng thời, đây
cũng là cơ sở để hình thành, xác lập mối quan hệ trách nhiệm giữa t ung ương
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và địa phương, giữa CQĐP các cấp, nhằm loại trừ những tồn tại của cơ chế tập
trung quan, liêu bao cấp vốn đã hình thành, tồn tại rất lâu trong quản lý nhà
nước ở nước ta, đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị t ường, hội nhập, xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân.

2.

Phân quyền và phân cấp giữa trung ương và địa phương theo Luật
Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
T ên cơ sở tinh thần, tư tưởng của Hiến pháp năm 2013 về phân công,

phân cấp giữa t ung ương và địa phương, Luật Tổ chức CQĐP năm 2015 lần
đầu tiên đã chính thức sử dụng thuật ngữ phân quyền, phân cấp và phân biệt
giữa phân quyền và phân cấp - một hiện tượng gần gũi với phân quyền, nhưng
khác nhau về bản chất, coi phân quyền và phân cấp là hình thức để “phân định
thẩm quyền giữa các cơ uan nhà nước ở t ung ương và địa phương và của mỗi
cấp CQĐP”. Điều 12 Luật này uy định: “Việc phân quyền cho mỗi cấp CQĐP
phải được uy định trong các luật”. Như vậy, luật là hình thức pháp lý, phương
tiện, công cụ để phân quyền. Phân quyền thể hiện mối quan hệ giữa quyền lực
chung quốc gia với CQĐP - đại diện cho một cộng đồng lãnh thổ địa phương,
hay mối quan hệ giữa cộng đồng lãnh thổ quốc gia với cộng đồng lãnh thổ ở các
đơn vị hành chính thuộc quốc gia, giữa toàn thể nhân dân và nhân dân ở các đơn
vị hành chính. Quan hệ đó được xác lập bằng luật do cơ uan uyền lực nhà
nước cao nhất - Quốc hội đại diện cho ý chí, nguyện v ng của nhân dân cả nước
ban hành thể hiện quyền lực nhân dân, chủ quyền nhân dân trong mối tương
quan với quyền lực của các cộng đồng lãnh thổ địa phương. Phân uyền là cơ sở
hình thành chế độ tự quản địa phương, đồng thời nhằm nâng cao trách nhiệm
của CQĐP với nhân dân địa phương về những vấn đề được phân quyền.
Trong chế độ dân chủ và pháp quyền, CQĐP có những quyền được phân
quyền độc lập với chính quyền t ung ương. Vì vậy, đối với các nhiệm vụ, quyền
hạn được phân quyền, CQĐP tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm trong việc
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thực hiện, còn cơ uan nhà nước cấp trên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong việc
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho các cấp CQĐP. Kiểm
tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp nhằm bảo đảm tính pháp quyền trong hoạt
động của CQĐP, bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý - một biểu hiện, đòi
hỏi của nhà nước pháp quyền, điều này có nghĩa là cơ uan nhà nước cấp trên
không kiểm tra tính hợp lý của việc giải quyết các vấn đề đã phân cấp cho
CQĐP, không chỉ đạo, điều hành CQĐP thực hiện những vấn đề đã phân uyền
cũng là nhằm hạn chế tình trạng bao biện, làm thay của các cơ uan nhà nước
cấp trên.
Bên cạnh việc uy định chế độ phân quyền, Luật Tổ chức CQĐP còn uy
định về phân cấp, theo Điều 13 của Luật này, cơ uan nhà nước ở t ung ương, ở
địa phương có uyền phân cấp cho CQĐP hoặc cơ uan nhà nước cấp dưới thực
hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn
thuộc thẩm quyền của mình căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và
điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương. Việc phân cấp phải được uy định
t ong văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của cơ uan nhà nước phân cấp,
t ong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho CQĐP hoặc cơ uan
nhà nước cấp dưới, trách nhiệm của cơ uan nhà nước phân cấp và cơ uan nhà
nước được phân cấp. Như vậy, bản chất của phân cấp là việc cơ uan nhà nước
cấp t ên “chuyển giao” nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho CQĐP, hay cơ uan
nhà nước cấp dưới thực hiện một cách thường xuyên, liên tục việc phân cấp
được uy định t ong văn bản QPPL do cơ uan nhà nước phân cấp uy định. Từ
đây có thể suy ra rằng, những cơ uan nào không có uyền ban hành văn bản
QPPL thì không có quyền phân cấp trong quản lý nhà nước.
Khi cơ uan nhà nước phân cấp cho CQĐP hoặc cơ uan cấp dưới phải có
trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm
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vụ, quyền hạn mà mình phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn đã phân cấp và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn mà mình phân cấp, còn cơ uan nhà nước được phân cấp chịu trách
nhiệm t ước cơ uan nhà nước đã phân cấp về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn được phân cấp. Căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương, cơ uan nhà nước ở
địa phương có thể phân cấp tiếp cho CQĐP hoặc cơ uan nhà nước cấp dưới
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được cơ uan nhà nước cấp trên phân cấp
nhưng phải được sự đồng ý của cơ uan nhà nước đã phân cấp.
Bên cạnh việc uy định về phân quyền, phân cấp, Luật Tổ chức CQĐP
năm 2015 còn uy định về ủy quyền. Do đặc thù của hệ thống các cơ uan hành
chính nhà nước, nên Luật chỉ uy định về chế độ ủy quyền của cơ uan hành
chính nhà nước. Điều 14 Luật này uy định:
“1. T ong t ường hợp cần thiết, cơ uan hành chính nhà nước cấp trên có
thể ủy quyền bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp dưới hoặc cơ
quan, tổ chức khác thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình
trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể.
2. Cơ uan hành chính nhà nước cấp trên khi ủy quyền cho UBND cấp
dưới hoặc cơ uan, tổ chức khác phải bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần
thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình ủy quyền; hướng dẫn,
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về
kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền.
3. Cơ uan, tổ chức được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung và chịu
trách nhiệm t ước cơ uan hành chính nhà nước cấp trên về việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền. Cơ uan, tổ chức nhận ủy quyền
không được ủy quyền tiếp cho cơ uan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ,
quyền hạn đã được cơ uan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền”.
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Như vậy, chế độ ủy quyền chỉ có thể được thực hiện trong hệ thống cơ
quan hành chính nhà nước giữa cơ uan hành chính cấp trên với cơ uan hành
chính cấp dưới; cơ uan, tổ chức khác ở đây chỉ có thể được hiểu là những cơ
quan, tổ chức thuộc bộ phận cơ cấu của cơ uan hành chính nhà nước, hay
những cơ uan, tổ chức có quan hệ trực thuộc với cơ uan hành chính nhà nước
ủy quyền; hình thức ủy quyền là văn bản; thời hạn ủy quyền luôn được xác định
t ong văn bản ủy quyền.
Từ những vấn đề trên có thể thấy giữa phân quyền và phân cấp, ủy quyền
khác nhau ở những điểm căn bản sau đây:
Chủ thể có quyền phân quyền chỉ có thể là cơ uan uyền lực nhà nước
cao nhất - Quốc hội. Phân quyền thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước với cộng
đồng lãnh thổ, phân quyền được thể hiện dưới hình thức pháp lý - luật.
Cấp chính quyền được phân quyền có toàn quyền và chịu trách nhiệm về
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền; phân quyền tạo nên sự
độc lập giữa CQĐP và chính uyền t ung ương ở những nội dung được phân
quyền, bảo đảm cho cấp chính quyền được phân quyền là những pháp nhân công
quyền độc lập.
Cơ uan nhà nước cấp trên chỉ có thể kiểm tra, giám sát tính hợp hiến,
hợp pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CQĐP về những vấn đề
được phân quyền.
Chủ thể phân cấp là các cơ uan nhà nước ở t ung ương và CQĐP, đối
tượng được phân cấp là CQĐP và cơ uan nhà nước ở cấp dưới; phân cấp được
thực hiện bằng việc ban hành văn bản QPPL của cơ uan phân cấp.
Cơ uan phân cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã phân cấp, còn cơ uan được phân cấp chịu
trách nhiệm trước cơ uan đã phân cấp về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
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được phân cấp. Giữa cơ uan được phân cấp và cơ uan phân cấp có mối quan
hệ trực thuộc về tổ chức hoặc trực thuộc về chức năng.
Cơ uan phân cấp có thể dựa vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ uan được phân cấp mà có thể tiếp tục phân cấp, hay “thu hồi sự phân
cấp”. Việc phân cấp không mang tính ổn định, lâu dài như phân uyền, mà tùy
thuộc vào thực tiễn khả năng của cơ uan được phân quyền.
Chủ thể ủy quyền là cơ uan hành chính cấp t ên, cơ uan được ủy quyền
có thể là UBND cấp dưới, hay cơ uan, tổ chức khác. Trong quan hệ hành
chính, cơ uan hành chính nhà nước cấp trên chỉ có thể ủy quyền cho những cơ
quan, tổ chức trực thuộc mình về mặt tổ chức mà không thể ủy quyền cho cơ
quan không nằm trong mối quan hệ trực thuộc về tổ chức, hay trực thuộc về
chức năng. Vì vậy, cơ uan, tổ chức nhà nước khác ở đây có thể được hiểu là cơ
chuyên môn thuộc UBND, cơ uan được thành lập theo chế độ tản quyền, hay tổ
chức - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hay chịu sự quản lý nhà nước của cơ
uan hành chính nhà nước.
Ủy quyền chỉ là việc cơ uan hành chính nhà nước cấp trên giao cho
UBND, cơ uan, tổ chức nhà nước khác thực hiện một nhiệm vụ, quyền hạn cụ
thể nào đó, do đó ủy quyền không mang tính thường xuyên, liên tục, ủy quyền
thường là ủy quyền theo vụ việc cụ thể.
Bên cạnh những uy định về phân quyền, phân cấp, ủy quyền, Luật Tổ
chức CQĐP năm 2015 còn uy định việc phân định thẩm quyền được thực hiện
t ên cơ sở những nguyên tắc, mục đích, các yêu cầu sau đây:
a) Bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến
lược và quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực; bảo đảm tính thống nhất, thông
suốt của nền hành chính quốc gia;
b) Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của CQĐP ở các đơn vị
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hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước t ên địa bàn theo
uy định của pháp luật;
c) Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ,
phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa CQĐP các cấp đối với các hoạt
động kinh tế - xã hội t ên địa bàn lãnh thổ;
d) Việc phân định thẩm quyền phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông
thôn, đô thị, hải đảo và đặc thù của các ngành, lĩnh vực;
đ) Những vấn đề liên uan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã
trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của CQĐP cấp huyện; những vấn đề liên
uan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm
quyền giải quyết của CQĐP cấp tỉnh; những vấn đề liên uan đến phạm vi từ hai
đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ uan
nhà nước ở t ung ương, t ừ t ường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh,
nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ có quy
định khác... (Điều 11).
Những yêu cầu này cũng là những yêu cầu đối với việc phân quyền, phân
cấp giữa cơ uan nhà nước ở t ung ương và CQĐP, giữa các cấp CQĐP, giữa cơ
quan cấp trên và cấp dưới.

3.

Thực hiện phân quyền, phân cấp
Phân quyền, phân cấp diễn a như một quy luật phát triển của đời

sống nhà nước và xã hội, là yêu cầu đòi hỏi khách quan nhằm phát huy

tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp CQĐP,
phục vụ tốt các nhu cầu, lợi ích của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, xã hội t ong điều kiện kinh tế thị t ường,
hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ. Để bảo đảm, thực
hiện phân quyền, phân cấp cần phải:
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Một là, t ong điều kiện hiện nay ở nước ta, cần coi phân quyền, phân cấp
là nhiệm vụ chính trị quan tr ng trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng
nhà nước pháp quyền và dân chủ hóa m i mặt đời sống nhà nước và xã hội, do
đó cần có quyết tâm chính trị của tất cả các cơ uan nhà nước, các cấp, các
ngành để hướng tới xây dựng CQĐP tự quản, tự chịu trách nhiệm, tránh những
sự “ỷ lại” vào chính uyền t ung ương, đồng thời tránh sự “bao biện làm thay”
của các cơ uan nhà nước ở t ung ương đối với CQĐP.
Hai là, để thực hiện được những tư tưởng về phân công, phân cấp trong
Hiến pháp và Luật Tổ chức CQĐP năm 2015, t ước hết cần phải rà soát lại toàn
bộ các luật, các văn bản dưới luật uy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ
uan nhà nước ở t ung ương, địa phương để xem xét, đánh giá về sự hợp lý hay
không hợp lý của những uy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ uan nhà
nước; về phân quyền, phân cấp cho CQĐP được uy định trong các luật, văn
bản QPPL dưới luật chuyên ngành. Để phân quyền, phân cấp một cách hợp lý,
khoa h c, bảo đảm sự thống nhất trong phân quyền, phân cấp, tiến tới cần ban
hành Luật về phân quyền, phân cấp, t ong đó cần uy định những nguyên tắc
phân quyền, phân cấp; những vấn đề nào không được phân quyền, phân cấp;
những vấn đề nào cần được phân quyền, phân cấp cho CQĐP.
Ba là, cần đánh giá tình hình thực tiễn, nguồn lực, khả năng của địa
phương để phân quyền, phân cấp một cách hợp lý. Khi tiến hành phân quyền,
phân cấp, cần tránh cả hai xu hướng, một là không dám phân quyền, phân cấp
cho CQĐP vì cho ằng CQĐP không có khả năng thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn được phân quyền, phân cấp; hai là phân cấp, phân quyền “t àn lan, cào
bằng” mà không tính đến khả năng, điều kiện các nguồn lực của địa phương để
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp. Điều này có
nghĩa là, phân uyền, phân cấp phải có sự phân hóa giữa CQĐP ở đô thị và nông
thôn, có những vấn đề phân quyền, phân cấp cho chính quyền đô thị, mà không
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phân quyền, phân cấp cho chính quyền ở nông thôn, và ngược lại, có những vấn
đề cần phân quyền và phân cấp cho chính quyền ở đô thị và nông thôn, có những
vấn đề phân quyền, phân cấp cho chính quyền nông thôn đồng bằng, mà không
phân quyền, phân cấp cho CQĐP ở miền núi, hải đảo và ngược lại. Nói ngắn
g n, việc phân quyền, phân cấp cần được tính toán một cách khoa h c phù hợp
với từng loại CQĐP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để tránh tình
trạng: CQĐP muốn được phân quyền, phân cấp, nhưng lại không được phân
quyền, phân cấp, nhưng có những vấn đề không muốn được phân cấp, phân
quyền vì không có khả năng thực hiện, nhưng lại được phân quyền, phân cấp.
Bốn là, cần coi ủy quyền là tiền đề thực nghiệm cho phân cấp quản lý;
phân cấp là tiền đề, là thực nghiệm để dẫn đến phân quyền cho CQĐP. Ở đây có
sự chuẩn bị và chiêm nghiệm trong thực tiễn quản lý nhà nước từ thấp đến cao
nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước.
Năm là, khi phân quyền, phân cấp cần tính đến khả năng thực hiện hoạt
động kiểm tra, giám sát của chính quyền t ung ương đối với CQĐP, giữa chủ thể
phân quyền, phân cấp và đối tượng được phân quyền, phân cấp để đảm bảo tính
thống nhất trong hệ thống quản lý nhà nước, trong quản lý nhà nước, pháp chế
và kỷ luật

(1) Phạm Hồng Thái (2014), “Làm õ những uy định của Hiến pháp về vị trí, vai trò
pháp lý của Chính phủ” t ong sách: “Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước”, Nxb. Lao động
Xã hội, Hà Nội, tr. 300.
(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011. tr. 81.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - 2017 - số.5 - tr.3-9.
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BÀN VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

 PGS, TS VŨ THƯ
Viện Nhà nước và pháp luật
Tóm tắt: Quyền lực nhà nước là vấn đề trung tâm của đời sống
chính trị, có quan hệ chặt chẽ với pháp luật và quyền con người. Trong
tổ chức quyền lực, kiểm soát quyền lực nhà nước là vấn đề được đặc
biệt quan tâm và dân chủ là một trong những phương tiện bảo đảm cho
quyền lực nhà nước được sử dụng hài hòa, đúng đắn. Bài viết phân tích
vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước hiện nay và thực tiễn tổ chức quyền
lực trong bộ máy nhà nước ở Việt Nam.
Abstract: State power, which is a Central issue of political life,
relates directly to law and human rights. In the organization of this
power, the check and balance of power is the most attracted sub-issue
and democracy is one of the tools to ensure that State power is used
correctly and harmoniously. This paper analyses the organization of
State power today and the practice in Vietnam.

1.

Khái quát về quyền lực nhà nước
Quyền lực nhà nước là hiện tượng đặc biệt, tồn tại trong các xã hội
có giai cấp và có nhà nước. Ai nắm giữ quyền lực nhà nước sẽ là người

định đoạt, chi phối những vấn đề cơ bản, quan tr ng liên uan đến đường hướng
vận động, phát triển xã hội, các quy tắc và hoạt động của các cá nhân, tổ chức
t ong đời sống xã hội. Bởi vậy, quyền lực nhà nước là vấn đề trung tâm của m i
nền chính trị. Các giai cấp, tầng lớp xã hội đều bằng cách này hay cách khác tìm
cách nắm giữ hoặc tác động đến quyền lực nhà nước để phục vụ lợi ích của
mình (có tính đến lợi ích của các giai tầng xã hội khác).
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Gắn với quyền lực là pháp luật. Nhờ có pháp luật, người nắm giữ quyền lực
nhà nước có được phương tiện chủ yếu và có hiệu lực, hiệu quả nhất để tác động
đến các quan hệ của đời sống xã hội, điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức
trong phạm vi quốc gia hay địa phương. Đây chính là lý do để khi nói đến quyền
lực nhà nước là phải nghĩ đến pháp luật và phân chia quyền lực nhà nước thành
quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Thông thường, quyền lập pháp
được hiểu là quyền làm luật, xác lập các quy tắc nền tảng quốc gia gắn với vai trò
của nghị viện (hoặc tên g i khác); quyền hành pháp là thi hành luật do nghị viện
quyết nghị, chủ yếu qua quản lý hành chính nhà nước, gắn với vai trò của Chính
phủ (hoặc tên g i khác); quyền tư pháp là thực hiện việc xét xử để bảo vệ pháp
luật liên uan đến các tranh chấp, vi phạm pháp luật do tòa án (hoặc tên g i khác)
thực hiện. Như vậy, các cơ uan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp thực hiện các chức năng có tính độc lập nhất định.
Ở nước ta, khi bàn đến quyền lực nhà nước, trong sách báo và các diễn
đàn pháp lý - chính trị thường hay đề cập việc tổ chức quyền lực nhà nước liên
uan đến xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, các mối quan hệ, hoạt
động, hiệu lực, hiệu quả hoạt động... Đó là bàn về các phương diện cấu trúc chức năng, phân công lao động, xã hội h c pháp luật của quyền lực nhà nước.
Nhưng điều này đã tạo suy nghĩ dường như uyền lực nhà nước và quyền con
người, quyền công dân là những vấn đề riêng biệt. Thực ra, bàn về tổ chức
quyền lực nhà nước, dù có ý thức hay không thì luôn gắn với vấn đề quyền con
người. Mối quan hệ này đã được khẳng định từ nhiều thế kỷ t ước. Montesquieu
trong tác phẩm Tinh thần pháp luật đã cho ằng, các quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp không được phân lập sẽ tác động xấu theo các cách khác nhau đến
quyền sống, quyền tự do của công dân(1). Trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013,
tương uan giữa quyền lực nhà nước và quyền con người, quyền công dân cũng
đựợc thể hiện rất õ nét t ong các uy định về nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà
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nước như việc đưa vị trí của Chương “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân” ở vị trí thứ năm tại Hiến pháp 1992 lên vị trí thứ hai(2), với
các uy định phản ánh đúng hơn về quyền con người, trách nhiệm của Nhà nước
trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân và rất nhiều uy định khác
liên quan.
Ở đây cần lưu ý, khi nói đến quyền công dân thì đồng thời cũng nói đến
dân chủ. Hai hiện tượng này có quan hệ liên thông, dân chủ ở mặt này thì quyền
công dân ở mặt bên kia và ngược lại. Dân chủ thực chất là tổ hợp của các quyền
công dân, mà trực tiếp là các quyền tự do dân chủ. Dân chủ là cơ sở, yếu tố bảo
đảm ghi nhận, bảo vệ các quyền công dân. Như vậy, quyền lực nhà nước là yếu tố
liên uan đến quyền con người, quyền công dân thì cũng liên uan đến dân chủ.
Theo cấu trúc của bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước được tổ chức
theo chiều ngang và theo chiều d c. Chiều ngang của quyền lực nhà nước chỉ
các quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp, và uan hệ giữa chúng do
các cơ uan lập pháp, hành pháp, tư pháp đảm trách. Trong sách báo pháp lý hay
đề cập đến các nhánh quyền lực: Lập pháp, hành pháp, tư pháp. Cách g i này ở
Việt Nam thường ít nhiều gắn với cảm hứng tích cực về quyền lực. Tuy nhiên,
cũng có ý kiến cho rằng, các nhánh quyền lực nhà nước này chỉ thích hợp với
các nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc phân quyền. Một gốc quyền lực
chung m c lên các nhánh quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập với nhau.
Đối với các nhà nước quyền lực được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền thì một
quyền lực chịu sự chi phối của quyền lực khác không tồn tại thuật ngữ “các
nhánh quyền lực nhà nước”.
Thực thi các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp cần uan tâm đến vấn đề
hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền lực và hơn cả là vấn đề kiểm soát quyền lực
nhà nước. Không kiểm soát được quyền lực nhà nước thì không thể nói đến hiệu
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lực, hiệu quả của nó. Thực tiễn cũng cho thấy, ở đâu có uyền lực nhà nước thì
ở đó phải có sự kiểm soát, và quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Khả năng
kiểm soát các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp có thể được thực hiện thông
ua các cơ chế ngoài nhà nước như: Giám sát các đảng phái, các tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức xã hội, công dân..., thậm chí giám sát của quốc tế. Tuy
nhiên, kiểm soát ngay trong bộ máy nhà nước là cách kiểm soát thường xuyên
và có tính “chuyên nghiệp” với các phương tiện pháp lý có thể thâm nhập sâu
vào vấn đề sử dụng quyền lực. Đối với các nhà nước quyền lực được tổ chức
theo nguyên tắc phân quyền, dù cách tổ chức ở mỗi quốc gia không giống nhau,
nhưng nhìn chung sự kiểm soát giữa các cơ uan lập pháp, hành pháp, tư pháp
được coi là cách tốt nhất so với các cơ chế kiểm soát nội bộ khác. Đối với các
nhà nước tổ chức quyền lực theo nguyên tắc tập quyền thì vẫn có nhu cầu kiểm
soát quyền lực nhà nước nội tại. Cơ uan nắm quyền lực nhà nước thực hiện
quyền giám sát tối cao đối với nhà nước, nhưng còn có các hình thức kiểm soát
quyền lực nhà nước khác tương đồng với nguyên tắc phân quyền, ví dụ kiểm
soát của tư pháp đối với hành pháp. Nói cách khác, tổ chức quyền lực nhà nước
theo nguyên tắc tập quyền không phải là sự tập quyền thuần túy mà là sự giao
thoa với các cơ chế, yếu tố kiểm soát quyền lực nhà nước của nguyên tắc phân
quyền. Sự kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung đều liên uan đến hai khái
niệm hợp pháp và hợp lý, tùy theo chủ thể và các quan hệ pháp luật cụ thể. Kiểm
soát quyền lực nhà nước t ước hết là về tính hợp pháp hay sự phù hợp với quy
định pháp luật, nhưng cũng có thể là về tính hợp lý gắn với hiệu lực, hiệu quả
của việc thực thi quyền lực.
Khi bàn về hai nguyên tắc tập quyền và phân quyền, có cách hiểu rằng
nguyên tắc tập quyền t ong Nhà nước ta hàm nghĩa uyền lực thuộc về nhân dân
có nội dung chính trị - pháp lý sâu xa, xác định bản chất của nhà nước, bản chất
của chế độ chính trị. Còn phân quyền thể hiện sự phân công lao động trong nội
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bộ của một cơ cấu tổ chức quyền lực, phản ánh “công nghệ” vận hành của quá
trình tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Do đó, hai nguyên tắc này không
mâu thuẫn nhau(3). Nhưng cũng có ý kiến phản biện rằng, phân quyền không
phải là vấn đề thuần túy kỹ thuật. Montesquieu trong tác phẩm “Tinh thần pháp
luật” luôn đặt vấn đề phân quyền với quyền con người là vấn đề có tính chính
trị. Thực tiễn bầu cử các nước, quyền hành pháp vẫn là quyền được các đảng
chính trị chú ý, mong muốn chiếm lĩnh hơn việc thể hiện đường hướng, chính
sách có tính chính trị của mình...
Trong tổ chức các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, nhiều khi theo
cách thức phân quyền, hay phân công, phân nhiệm thực hiện quản lý và thường
tập t ung chú ý đến việc kiểm soát quyền lực nhà nước, còn những khía cạnh
quan tr ng khác ít khi được tính đến. Đó là sự phân công lao động trong bộ máy
nhà nước để bảo đảm hiệu lực hiệu quả của các hoạt động xây dựng pháp luật,
quản lý nhà nước, xét xử... Tổ chức các quyền đó với tính độc lập nhiều hay ít
trong bộ máy nhà nước sẽ hướng tới tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi
loại cơ uan nhà nước thực hiện các chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Ngoài ra, tổ chức quyền lực nhà nước theo chiều ngang cũng là vấn đề
được xem xét về tính chất chính trị, giai cấp, thể hiện ở các hoạt động bầu cử và
các hoạt động khác. Chẳng hạn như cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11
năm 2016, Tổng thống Cộng hòa Pháp năm 2017 diễn ra với sự vận động, liên
kết giữa các đảng phái, giai tầng xã hội...
Tổ chức quyền lực nhà nước theo quan hệ chiều d c là việc tổ chức quyền
lực nhà nước ở t ung ương và tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương và giữa
các cấp chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương được bàn đến thường
t ên các phương diện cấu trúc - chức năng, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả quản lý...
Trong tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương, có hai mô hình tổ chức quyền
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lực cơ bản tương ứng với các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước phân
quyền hay tập quyền. Chính quyền địa phương được tổ chức theo nguyên tắc
phân quyền hình thành chính quyền địa phương tự quản với những quyền hạn,
nhiệm vụ và trách nhiệm có tính tự quản. Chính quyền địa phương tổ chức theo
nguyên tắc tập quyền, cụ thể là nguyên tắc tập trung (hay tập trung dân chủ) tạo
ra mô hình chính quyền địa phương với các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm
có tính tự quản thấp và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền t ung ương,
cấp trên.
Về phương diện lý luận, với Việt Nam, nếu phân chia quyền lực nhà nước
thành ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp thì uyền lực nhà nước ở địa
phương là uyền lực gì? Đối với các nước quyền lực nhà nước được tổ chức
theo chế độ phân quyền, các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp chỉ xác định
cho chính quyền t ung ương tương ứng với nghị viện, Chính phủ và tòa án; còn
ở địa phương, các cơ uan do nhân dân bầu a không được coi là cơ uan uyền
lực mà là các cơ uan tự quản(4). Ở nước ta cũng có uan niệm quyền hành pháp
chỉ ở t ung ương, còn ở địa phương chỉ là quản lý hành chính nhà nước(5). Tuy
nhiên, theo cách sử dụng ngôn ngữ thông thường, mặc dù không đồng nhất
quyền hành pháp hay hành pháp với hành chính, nhưng do sự đi đôi của hành
pháp với hành chính nên hai khái niệm này vẫn thường dùng thay thế nhau. Ví
dụ: Cơ uan hành chính cũng được g i là cơ uan hành chính nhà nước, hoạt
động hành chính nhà nước được g i là hoạt động hành pháp... Mối quan hệ ở
đây chính là cái gốc để hiểu quyền hành pháp là quyền thi hành luật và hành
chính nhà nước là hoạt động điều hành, chỉ đạo thi hành luật. Trong Hiến pháp
năm 2013, các uyền lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng chỉ được sử dụng cho
chính quyền t ung ương mà không áp dụng cho chính quyền địa phương. Ở đây,
các hoạt động chính quyền địa phương chỉ được xem là có tính chất thi hành,
thừa hành quyền lực nhà nước t ung ương.

61

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2020
Trong một nhà nước, xem xét quyền lực nhà nước theo chiều ngang cũng
cần xem xét trong sự tích hợp hay tổng thể với tổ chức quyền lực nhà nước theo
chiều d c. Quyền lực nhà nước tổ chức theo chiều ngang và chiều d c là một
tổng thể thống nhất và logic. Tổ chức các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp
theo nguyên tắc phân quyền thì tương ứng là sự phân quyền giữa t ung ương và
địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương. Còn tổ chức theo nguyên tắc
tập quyền thì thường quyền lực tập trung dẫn đến quan hệ giữa chính quyền
t ung ương với chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương
sẽ là quan hệ phụ thuộc, chính quyền cấp t ên lãnh đạo, chỉ đạo đối với chính
quyền cấp dưới. Nghiên cứu chính quyền địa phương dưới góc độ tổ chức quyền
lực nhà nước là cách nhìn khá mới mẻ ở nước ta, bên cạnh việc nghiên cứu tổ
chức quyền lực nhà nước theo chiều ngang t ong nhà nước pháp quyền(6).
Cần nhấn mạnh rằng, quyền lực nhà nước được tổ chức theo chiều ngang
hay chiều d c, theo nguyên tắc phân quyền hay không phân quyền thì quyền lực
cũng luôn là thống nhất. Sự thống nhất này xét về bề sâu là thống nhất vào nhân
dân, dù nhân dân không phải là một khối hoàn toàn thống nhất mà trên nguyên
tắc đa số, và thể hiện ra bên ngoài là sự thống nhất của hệ thống pháp luật.
Nghiên cứu vấn đề quyền lực nhà nước, còn một phương diện rất quan
tr ng là nhận thức mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước và cưỡng chế nhà
nước. Trong nhận thức về quyền lực nhà nước, có quan niệm khá phổ biến và
mơ hồ cho rằng, cưỡng chế nhà nước là thuộc tính của quyền lực nhà nước. Sử
dụng quyền lực nhà nước đồng thời là thực hiện cưỡng chế nhà nước. Thực ra,
quyền lực nhà nước không đồng nhất và cũng không hàm chứa yếu tố cưỡng
chế. Cưỡng chế nhà nước về bản chất là bạo lực có tổ chức của nhà nước. Quyền
lực nhà nước có thể được thực hiện không cần đến cưỡng chế mà dựa vào sự
thuyết phục đối với đối tượng tác động của quyền lực nhà nước. Nói cách khác,
quyền lực nhà nước có thể được thực hiện một cách tự giác. T ước đây, t ong
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quan niệm về “chuyên chính vô sản”, người ta hay nói đến bạo lực, vì “chuyên
chính” vẫn được hiểu là sự thống trị của một giai cấp dựa vào bạo lực(7). Chuyên
chính vô sản là dân chủ với nhân dân và trấn áp bằng bạo lực đối với giai cấp
chống đối. Về sau, chuyên chính vô sản được xác định không phải là bạo lực,
cũng không phải chủ yếu là bạo lực. Đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức
năng tổ chức xây dựng là chủ yếu chứ không phải là chức năng bạo lực. Vì vậy,
những quan niệm về bạo lực t ong nhà nước xã hội chủ nghĩa đã dần được điều
chỉnh phù hợp với quy luật vận động của đời sống xã hội.
Ngày nay, trong việc sử dụng quyền lực nhà nước, để bảo đảm thực thi
quyền lực, cùng với quyền lực “cứng” mà điển hình là bắt buộc, cưỡng chế,
quan niệm về quyền lực “mềm” đang có sức lôi cuốn đối với các nhà chính trị,
các nhà hoạt động nhà nước cũng như với những người hiểu biết về nó. Quyền
lực “mềm” không những không vấp phải sự chống đối của người chịu tác động,
ngược lại, nó có thể làm thay đổi các giá trị của h theo mong muốn của người
nắm quyền lực. Quyền lực “mềm” không những bớt đi bạo lực mà còn làm tăng
sự đồng thuận xã hội. Quyền lực “mềm” do đó, đòi hỏi người sử dụng không
những phải tính đến sự phù hợp với sự vận động, phát triển của xã hội, lợi ích
chung của xã hội, mà còn phải tính đến lợi ích, khơi gợi nhận thức của người mà
quyền lực tác động tới.
Trong việc sử dụng quyền lực nhà nước, một trong những vấn đề lớn liên
uan đến dân chủ là vấn đề xây dựng xã hội công dân theo nghĩa tiến bộ đích
thực của nó. Xã hội công dân là xã hội được tổ chức thành các hội đoàn có tác
động mạnh mẽ đến việc sử dụng quyền lực nhà nước. Trong xã hội tư bản, xã
hội công dân đóng vai t ò đối trọng với nhà nước; trái lại, trong xã hội xã hội
chủ nghĩa, nó đóng vai t ò hợp tác hay là đối tác của nhà nước trong sử dụng
quyền lực nhà nước(8). Ở nước ta, nhận thức về vai trò của xã hội công dân trong
quan hệ với nhà nước, việc sử dụng quyền lực nhà nước ngày càng sâu sắc. Đã
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có ý kiến cho rằng: Xã hội dân sự (hay xã hội công dân) là sản phẩm của sự phát
triển dân chủ có tính quy luật. Bản chất của nhà nước là mang tính quan liêu và
để khắc phục quan liêu thì cần phải phát huy vai trò của xã hội dân sự và tôn
tr ng vai trò của xã hội dân sự…
Ngoài ra, khi bàn về vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước, còn các vấn đề
liên uan đến chủ quyền nhân dân, thể hiện t ong uy định về bầu cử, giám sát,
tự do thông tin..., các vấn đề gắn với sự phát triển của khoa h c và công nghệ về
tin h c, quản lý nhân sự...

2.

Tổ chức quyền lực nhà nước trong Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam
Sau khi lật đổ chế độ thực dân, phong kiến lập nên Nhà nước Việt Nam

Dân chủ cộng hòa năm 1945, Quốc hội được lập ra sau tổng tuyển cử năm 1946
đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam, đó là Hiến pháp năm
1946. Cũng như hiến pháp của các nước, trong bản Hiến pháp này, các nhà lập
hiến đã ghi nhận hai vấn đề quan tr ng nhất, đó là uyền lực nhà nước và nghĩa
vụ, quyền của công dân.
Đối với chính quyền t ung ương, tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến
pháp năm 1946 mang dấu ấn rõ nét của thuyết phân quyền. Trong các bản hiến
pháp về sau, yếu tố này có lúc bị mờ đi, hoặc tăng lên. Với các bản hiến pháp
1959 và 1980, quyền lực nhà nước đã được ghi nhận nhưng chưa có ý thức sâu xa
về vấn đề tổ chức quyền lực do chịu ánh hưởng của các bản hiến pháp xã hội chủ
nghĩa, đặc biệt là của Liên Xô khi đó. Nó thể hiện rõ nét tính tập quyền trong việc
xác định Quốc hội (hay tên g i khác) là cơ uan uyền lực nhà nước cao nhất,
đồng thời có sự phân công, phân nhiệm thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp cho các cơ uan nhà nước trong bộ máy nhà nước, xác định Tòa án xét xử
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật như t ong nguyên tắc phân quyền.
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Với công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng năm
1986, trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đổ vỡ,
năm 1992, một bản hiến pháp mới được ban hành, sau đó được sửa đổi vào năm
2001. Lần sửa đổi Hiến pháp năm 2001 đã đánh dấu một bước nhận thức mới về
vấn đề quyền lực nhà nước.
Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) ghi nhận nguyên tắc tổ chức
quyền lực nhà nước như sau:
“Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”,
Tiếp đó, Hiến pháp năm 2013 được ban hành đã ghi nhận tại Điều 2:
“1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp”
Như vậy, khác với uy định trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) chỉ ghi
nhận vấn đề phân công, phối hợp giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, Hiến pháp 2013 đã bổ sung thêm
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yếu tố đặc biệt quan tr ng là “kiểm soát” uyền lực nhà nước. Có thể xem đây là
sự đúc út kinh nghiệm, kết quả của việc quan sát thực tế tình hình lạm quyền,
lộng quyền, uan liêu, tham nhũng... t ong sử dụng quyền lực nhà nước và vai
trò của kiểm soát quyền lực nhà nước; đồng thời là sự nhìn nhận sâu hơn, đánh
giá đầy đủ hơn về nhân tố “kiểm soát” t ong h c thuyết phân quyền. Ngoài ra,
Hiến pháp 2013 còn làm õ hơn chủ thể của quyền lực nhà nước. Ví dụ, trong
Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001), có thể xác định Quốc hội là cơ uan có uyền
lập pháp, nhưng các uyền hành pháp và tư pháp lại không có uy định cơ uan
nào đảm nhiệm. Còn tại Điều 2 của Hiến pháp 2013 đã xác định rõ, Chính phủ
là cơ uan thực hiện quyền hành pháp và Tòa án nhân dân là cơ uan thực hiện
quyền tư pháp.
Như vậy, về mặt hình thức, với việc xác nhận Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cùng với quy
định về nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước và các uy định cụ thể về thẩm
quyền, chức năng, nhiệm vụ của các cơ uan liên uan, thì kể từ khi Hiến pháp
năm 1992 được ban hành, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước đã được ghi
nhận. Tuy nhiên, nguyên tắc này vẫn chưa được uy định rõ ràng, thống nhất.
T ước hết về khái niệm “pháp uyền” t ong cụm từ “nhà nước pháp
quyền”, khái niệm này có liên quan gì với quyền lực nhà nước trong quan niệm
về Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Rất nhiều ý kiến cho rằng, “pháp uyền” là
nói về tính chất hay sự thượng tôn pháp luật (hoặc hiến pháp, pháp luật...). Cách
hiểu này hàm ý nói đến vai trò tối thượng, chi phối của pháp luật t ong đời sống
nhà nước và đời sống xã hội, áp dụng đối với m i viên chức nhà nước và cả
người dân, không có sự phân biệt. Đương nhiên, khái niệm này hàm ý quyền lực
nhà nước cũng phải tuân theo pháp luật. Và theo cách hiểu đó, có ý kiến cho
rằng, đã có khái niệm “pháp uyền” thì không cần thiết, thậm chí không tồn tại
khái niệm “pháp chế”. T ong sách báo pháp lý, pháp chế thường được hiểu là sự
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tuân thủ chính xác, thường xuyên pháp luật, không có sự ưu tiên đối với chủ thể
nào. Khái niệm này cũng hàm ý ằng, quyền lực nhà nước cũng phải được sử
dụng theo pháp luật. Nếu như vậy, “pháp uyền” tự nó cũng không khác với
khái niệm “pháp chế”. Thậm chí, khái niệm “pháp chế” còn dễ sử dụng hơn
trong nhiều hoàn cảnh. Có lẽ vì vậy mà có ý kiến cho rằng, giải thích hai chữ
“pháp uyền” là sự thượng tôn pháp luật xem a không đầy đủ. Nó còn có nghĩa
là quan hệ qua lại, sự ràng buộc của pháp luật đối với quyền lực nhà nước. Nói
cách khác, “pháp uyền” chỉ ra một cách trực diện về tương uan giữa pháp luật
và quyền lực nhà nước. Theo đó, uyền lực nhà nước phải được thể hiện
trong/bằng pháp luật và pháp luật phải ràng buộc quyền lực nhà nước. Đây có
thể là cách giải thích hợp lý nhất khái niệm “pháp uyền”. Như vậy, khi Hiến
pháp 2013 (t ước đó là Hiến pháp 1992) xác nhận Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì tự nó đã hàm
ý về tương uan giữa quyền lực nhà nước và pháp luật. Đương nhiên, điều đó đã
bao hàm và đặt trong quan hệ với các đặc trung của nhà nước pháp quyền nói
chung, Nhà nước pháp quyền Việt Nam nói iêng, được các nhà nghiên cứu Việt
Nam đề cập liên uan đến dân chủ(10), quyền con người(11), tổ chức quyền lực
nhà nước, vị trí tối cao của pháp luật(12) và thi hành luật, sự lãnh đạo của
Đảng(13)..., cũng như các nghiên cứu về những vấn đề chung liên uan đến
quyền lực nhà nước(14) t ong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bản thân nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước uy định trong Hiến
pháp: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp” cũng có sự nhận thức không thống nhất. Có ý kiến cho rằng, trong
nguyên tắc này, tập quyền là yếu tố chủ đạo, có sự hiện diện yếu tố kiểm soát
quyền lực (hoặc tiếp thu yếu tố hợp lý) như t ong nguyên tắc phân quyền.
Ngược lại, có uan điểm cho rằng, đây là nguyên tắc phân quyền, mà sự bổ sung
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yếu tố “kiểm soát” uyền lực giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp thể hiện rõ nét.
Đối với cụm từ “ uyền lực nhà nước là thống nhất” có cách giải thích
rằng, ở đây sự thống nhất là vào nhân dân, bởi nhân dân là nguồn gốc của quyền
lực nhà nước. Nói cách khác, cụm từ t ên không liên uan đến việc tổ chức
quyền lực nhà nước như thế nào, mà chỉ xác định ai là chủ nhân của quyền lực
và quyền lực này thống nhất trong bản chất ở tính nhân dân hay ý chí nhân dân.
Ngược lại, có ý kiến phản bác rằng, giải thích hai chữ “thống nhất” như vậy
không ổn, do cụm từ “nhân dân” được nhắc lại nhiều lần dẫn tới trùng lặp và
không khoa h c. Nhưng uan t ng là hàm ý của hai chữ “thống nhất” không
nên cắt nghĩa theo hướng quyền lực thống nhất vào ai mà đó là cách diễn đạt để
phân biệt nguyên tắc tập quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước Việt Nam với
nguyên tắc phân quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước nước khác. Cụ thể ở đây
là, quyền lực thống nhất với nhau, các cơ uan nhà nước dù được phân công,
phân nhiệm vẫn là một khối thống nhất, và phân biệt với nguyên tắc phân quyền
(tam quyền phân lập). Cách giải thích này được xem là hợp lý, bởi đối với các
nhà chính trị nước ta, kể cả các nhà nghiên cứu về nhà nước và pháp luật cũng
cho rằng việc tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam theo nguyên tắc tập
quyền. Mặt khác, nếu giải thích sự thống nhất của quyền lực nhà nước là vào
nhân dân thì không thể phân biệt được một nhà nước tổ chức quyền lực theo
nguyên tắc phân quyền hay tập quyền, vì ở các nước tổ chức theo nguyên tắc
phân quyền, bộ máy nhà nước cũng do người dân lập ra, thông qua bầu cử với
các uy định và giám sát chặt chẽ.
Như vậy, cụm từ “ uyền lực nhà nước là thống nhất” có uan hệ với
nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta. Bộ máy nhà nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, kết hợp các
yếu tố như phân uyền, chủ yếu là về kiểm soát quyền lực nhà nước. Cụ thể,
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theo Hiến pháp 2013, Quốc hội là cơ uan uyền lực nhà nước cao nhất, Chủ
tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện t ưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều phải chịu trách nhiệm và báo
cáo công tác t ước Quốc hội. Các khái niệm phân công, phối hợp và kiểm soát
giữa các cơ uan nhà nước nắm giữ các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp
phản ánh cách thức tổ chức thực tế trong bộ máy nhà nước ở nước ta.
Trong tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương, t ừ các sắc lệnh về tổ
chức chính quyền địa phương năm 1945 và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 1958, t ên các đơn vị hành chính - lãnh thổ (với ba đơn vị hành
chính cơ bản là tỉnh, huyện, xã) đều có các cấp chính quyền địa phương với cơ
quan hội đồng (Hội đồng nhân dân) và cơ uan hành chính nhà nước (Ủy ban
hành chính, ủy ban nhân dân...). Từ văn bản đầu tiên uy định về chính quyền
địa phương (Sắc lệnh số 63-SL ngày 23/11/1945 của Chính phủ lâm thời) cho
đến nay, nguyên tắc cơ bản được xác định trong tổ chức quyền lực nhà nước vẫn
là tập trung dân chủ, dù có ghi nhận trực tiếp trong pháp luật hay không. Chính
quyền cấp dưới chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, tuân thủ pháp luật, mệnh lệnh của cấp
t ên t ên cơ sở phát huy dân chủ với các uy định tăng giảm qua các thời kỳ.
Trong toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về chính quyền
địa phương nước ta, không tính đến các uy định t ong các văn bản dưới luật,
cụm từ “chính uyền địa phương” được ghi nhận hai lần trong Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 1958 và Hiến pháp 2013 cùng văn bản cụ thể hóa
là Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Với sự hiện diện của cụm từ
“chính uyền địa phương” t ong Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương 2015, các nhà làm luật đã thể hiện uan điểm cho rằng chính quyền
địa phương là một khối không phân tách về quyền lực, cơ cấu - chức năng và có
tính độc lập tương đối hay tính chủ động, tự quản và ở mức độ nào đó, phản ánh
tinh thần dân chủ. Hiến pháp 2013 đã có các uy định dành cho chính quyền địa
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phương: “Quyết định các vấn đề ở địa phương do luật định”, “Nhiệm vụ, quyền
hạn của chính quyền địa phương được xác định t ên cơ sở phân định thẩm quyền
giữa các cơ uan nhà nước ở t ung ương và địa phương và của mỗi cấp chính
quyền địa phương” (khoản 1, 2 Điều 112); “Việc thành lập, giải thể, nhập, chia,
điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương...”
(khoản 2 Điều 110). Đương nhiên, chính uyền địa phương thực hiện chức năng,
nhiệm vụ quyền hạn dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ uan nhà nước cấp trên
theo uy định tại khoản 1 Điều 112. Nhưng với các uy định này, tính chủ động,
tự quản của chính quyền địa phương không thể nói là đã õ àng.
Tuy nhiên, trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, các uy
định của Hiến pháp đã được cụ thể hóa. Luật đã xác định nhiệm vụ, quyền hạn
cho mỗi cấp chính quyền địa phương gắn với phân quyền (Điều 12) và phân cấp
(Điều 13) trong quan hệ với chính quyền t ung ương, với chính quyền địa
phương cấp t ên. Theo đó, minh định phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa
phương phải được uy định trong các luật. Chính quyền địa phương tự chủ, tự
chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân
quyền. Còn phân cấp cho địa phương được hiểu là: “Căn cứ vào yêu cầu công
tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan
nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền
địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục,
thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình,
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác... Cơ quan nhà nước cấp trên khi
phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà
nước cấp dưới phải bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp”. Khi nghiên cứu các uy định về
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nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp, các nhà nghiên cứu
đã có những nhận xét theo các hướng khác nhau. Dựa vào uy định nhiệm vụ,
quyền hạn theo phân quyền, có ý kiến lạc quan về sự hiện diện chính quyền địa
phương tự quản ở nước ta. Ngược lại, có ý kiến cho rằng, mô hình chính quyền
địa phương t ong Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa thật rõ ràng, còn
phải chờ sự phân quyền trong thực tiễn của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính
quyền địa phương cấp trên.
Tóm lại, về tổng thể, các nhà làm luật nước ta đã xác lập khá rõ quyền lực
trong bộ máy nhà nước theo cả chiều ngang và chiều d c, thể hiện sự thống nhất
trong tư duy theo t ục “tập trung dân chủ”. Tuy nhiên, t ong uy định pháp luật
và thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề đặt a. Đó là, tổ chức quyền lực nhà nước theo
nguyên tắc tập quyền thì ai sẽ kiểm soát quyền lực của Quốc hội, khi việc lập cơ
chế bảo hiến là không thích hợp; vấn đề cơ chế và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả
giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ, Tòa án nhân dân; vấn đề tăng cường
vai trò kiểm soát của Tòa án nhân dân đối với các cơ uan hành chính nhà
nước... Ngoài ra, còn vấn đề nhận thức và thực hành như thế nào về tính độc lập
của cơ uan hành pháp, tư pháp để các cơ uan này thực hiện có hiệu lực, hiệu
quả các chức năng của mình.
Ở đây cần phải nói rằng, tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc phân
quyền có ưu điểm là bản thân nó đã hàm chứa bên trong sự kiểm soát quyền lực
nhà nước giữa các cơ uan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Vì thế, với nhà nước tổ
chức theo nguyên tắc tập quyền như ở nước ta, vấn đề đặt ra là phải tăng cường
hiệu quả của xã hội, người dân, kể cả với chính Đảng cầm quyền.
Trong việc tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương, vấn đề cần làm là
tăng cường tính chủ động, tự quản của chính quyền địa phương mà vẫn kiểm
soát tốt việc thực hiện quyền lực nhà nước đối với chính quyền địa phương.
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Khoản 1 Điều 8 của Hiến pháp 2013 đã ghi nhận một nguyên tắc cơ bản, quan
tr ng hàng đầu đối với Nhà nước ta là: “Nhà nước... thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ”. Theo nguyên tắc này, chính quyền địa phương cấp dưới dù có
được phân quyền như thế nào thì vẫn chịu sự chi phối của chính quyền trung
ương, chính uyền địa phương cấp t ên. Các uy định của Luật Tổ chức chính
quyền địa phương cũng thể hiện õ điều đó


(1) Montesquieu, Tinh thần pháp luật, Nxb. Giáo dục, T ường Đại h c Khoa h c xã
hội và Nhân văn - Khoa Luật, Hà Nội, 1996, tr. 100 - 101.
(2) Trong Hiến pháp năm 1992, Chương “Quyền và nhiệm vụ cơ bản của công dân”
xếp ở vị trí thứ 5.
(3) PGS.TS. Lê Minh Thông, “Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay”, Nxb.
Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 478
(4) Đinh Ng c Vượng, Thuyết tam quyền phân lập và bộ máy nhà nước tư sản, Hà
Nội, 1992, tr. 22.
(5) Lê Minh Tâm, Quyền hành pháp và chức năng của quyền hành pháp trong sách
“Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Khoa h c xã hội, Hà Nội, 2001, tr. 279-285.
(6) Xem, ví dụ: Đề tài cấp Bộ “Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (2017), Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Thư;
Đề tài cấp Bộ “Phân công quyền lực giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa
phương tại Việt Nam - lịch sử, lý luận và thực tiễn” (2014), Chủ nhiệm: TS. Nguyễn
Văn Cương.
(7) Viện Ngôn ngữ h c, Từ điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, 2002, tr. 186
(8) Xem: Đề tài cấp nhà nước KX. 10-09 “Cơ sở lý luận và thực tiễn của sự hình
thành và phát triển xã hội dân sự định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay” (2010), Chủ nhiệm: GS.TS. Đỗ Hoài Nam; Vũ Thư, Vai trò của xã hội
công dân đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp,
số 9/2003, tr. 12-18.
(9) Phát biểu của ông T ương Đình Tuyển tại Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2014
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(theo Nguyên Hà, “Đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự”, VnEconomy, ngày
29/4/2014.
(10) Xem, ví dụ: Đề tài cấp Bộ “Vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (2012),
Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn T ung Tín; Đề tài khoa h c cấp Bộ “Nội dung và giải
pháp tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan, tổ chức
trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội (2014), Chủ nhiệm: TS.
Phạm Thị Hồng.
(11) Xem, ví dụ: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị và TS. Bùi Nguyên Khánh (đồng chủ
biên), “Sửa đổi, bổ sung chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân và các chế định khác trong Hiến pháp 1992”, Nxb. Khoa h c xã hội, Hà
Nội, 2012; TS. Vũ Công Giao và ThS. Lã Khánh Tùng, Nguyên tắc về giới hạn quyền
con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 t ong sách: “Bình luận khoa
h c Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb. Lao động xã hội, Hà Nội, t . 229-239.
(12) Xem, ví dụ: Các đề tài nhánh cấp Bộ nghiên cứu về các uyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp, sự phân công, phối hợp, kiểm soát uyền lực nhà nước thuộc Chương
t ình nghiên cứu “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”
(2009-2010) do Viện Nhà nước và Pháp luật thực hiện...
(13) Xem, ví dụ: Đề tài cấp Bộ “Mối quan hệ giữa Nhà nước với Đảng Cộng sản
trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (2012), Chủ nhiệm:
PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương.
(14) Xem, ví dụ: Đề tài cấp nhà nước KX.10-03 “Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà
nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam” (2006),
Chủ nhiệm: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; đề tài cấp Bộ “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới”
(2010), Chủ nhiệm: GS.TSKH. Đào T í Úc; đề tài cấp Bộ “Quan hệ giữa Nhà nước
pháp quyền với kinh tế thị trường và xã hội dân sự” (2012), Chủ nhiệm: TS. Bùi
Nguyên Khánh; TS. T ấn Thành, Một số vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa ở nước ta, Nxb. Chính t ị uốc gia, Hà Nội, 2009...
Nguồn: Tạp chí Nhà nước và pháp luật - 2017 - số.7(351) - tr.38-47,66
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PHẦN II
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THA HÓA QUYỀN LỰC VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC
NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 GS, TS TRẦN THÀNH
Viện Triết học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1.

Thời gian gần đây, vấn đề tha hóa quyền lực nói chung và tha

hóa quyền lực nhà nước nói riêng được bàn luận khá nhiều trên
các diễn đàn khoa học. Tha hóa là một phạm trù triết học mang

tính trừu tượng, phức tạp. Nhưng hiểu theo nghĩa chung nhất, tha hóa là
“sự chuyển hóa của những hiện tượng và quan hệ nào đó thành một cái gì
khác với bản thân chúng”(1). Tha hóa chính là quá trình biến thành (trở
thành) cái khác, cái tha hóa chính là cái ban đầu được biểu hiện là cái khác.
Nói một cách cụ thể, đó là hiện tượng làm biến tướng bản chất hoặc mục
đích của sự vật, hiện tượng.
Quyền lực xã hội khởi nguyên là của nhân dân, của cộng đồng. Các hình
thức cộng đồng người dù tồn tại dưới hình thức đơn sơ, uy mô nhỏ nhất cho
đến phức tạp và rộng lớn nhất đều được đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý của một
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bộ máy (một người, một tổ chức, một cơ uan) có uyền lực nhất định. Về bản
chất thì quyền lực không phải của bộ máy đó, mà do cộng đồng, nhân dân trao
quyền, ủy quyền cho nó để sử dụng vì mục đích chung. Tha hóa uyền lực là
hiện tượng làm biến tướng bản chất, mục đích đó của quyền lực. Đó là hiện
tượng biến quyền lực của cộng đồng, của nhân dân trao cho, ủy quyền thành
quyền lực của bộ máy, biến quyền lực của bộ máy thành quyền lực của nhóm
người, của cá nhân thực hiện vì mục đích của bộ máy, nhóm người, cá nhân; đó
còn là tình trạng không thực thi được quyền được giao do vô trách nhiệm, thiếu
nỗ lực hay thiếu năng lực, ảnh hưởng đến mục đích chung v.v..
Tha hóa quyền lực là hiện tượng phổ biến trong lịch sử nhân loại từ xưa
đến nay, nhất là đối với quyền lực nhà nước. Sự xuất hiện nhà nước đã là một sự
tha hóa quyền lực. Bởi lẽ, nhà nước là những cơ uan của xã hội, “nảy sinh ra từ
xã hội, nhưng đứng trên xã hội và ngày càng tách rời khỏi xã hội”(2). Khắc phục
tình trạng tha hóa quyền lực đó là một quá trình lâu dài, là quá trình chuyển
biến từ “nhà nước nguyên nghĩa” thành “nhà nước không nguyên nghĩa”, “nhà
nước nửa nhà nước” và là uá t ình “tự tiêu vong” của nhà nước “nửa nhà
nước”, tức là uá t ình “Sự can thiệp của chính quyền nhà nước vào các quan hệ
xã hội sẽ hóa ra thừa trong hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác và tự lịm dần đi.
Việc cai quản người sẽ nhường chỗ cho việc quản lý vật và chỉ đạo quá trình sản
xuất. Nhà nước không “bị xóa bỏ”, nó tự tiêu vong”(3).
Bàn về tha hóa quyền lực nhà nước, t ước hết phải làm rõ bản chất và
mục đích của nó. Nhà nước xuất hiện trong những cuộc xung đột giữa các giai
cấp, là bộ máy quản lý xã hội có sự đối kháng giai cấp, “cho nên theo lệ
thường, nhà nước là nhà nước của giai cấp có thế lực nhất, của giai cấp thống
trị về mặt kinh tế và nhờ có nhà nước, mà cũng t ở thành giai cấp thống trị về
mặt chính trị”(4). Do đó, nhà nước về bản chất là quyền lực của một giai cấp,
của giai cấp thống trị về mặt kinh tế, của giai cấp “đại biểu cho toàn thể xã
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hội trong thời đại của mình(5).
Sự xuất hiện và tồn tại nhà nước theo “nguyên nghĩa” của nó là một tất
yếu khách quan, là nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội có sự phân chia thành
giai cấp. Coi nhà nước là cơ uan đứng trên các giai cấp, “điều hòa các giai cấp”
- như V.I Lênin đã chỉ ra - là “không tưởng, tiểu tư sản”, là “Sự xuyên tạc chủ
nghĩa Mác”(6). Bởi lẽ “Theo Mác, nếu có thể điều hòa được giai cấp thì nhà nước
không thể xuất hiện và cũng không thể đứng vững được”(7). Ngay khi nói đến
nhà nước kiểu mới, nhà nước XHCN, “nhà nước nửa nhà nước”, “nhà nước
không nguyên nghĩa”, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng chỉ ra
rằng: “những người lao động cần có “nhà nước”, “tức là giai cấp vô sản được tổ
chức thành giai cấp thống trị”(8).
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là có chính uyền nhà nước trong
tay rồi giai cấp đó có thể sử dụng nhà nước như công cụ để thực hiện những lợi
ích ích kỷ của mình. Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả không chỉ phụ
thuộc vào giai cấp cầm quyền, vào sức mạnh của bộ máy, của bạo lực, mà còn
tùy thuộc rất lớn vào mức độ phù hợp của nó đối với yêu cầu phát triển xã hội,
mức độ ủng hộ của xã hội, của quần chúng nhân dân. Hay nói cách khác, nhà
nước không chỉ có chức năng giai cấp, chức năng chính trị (thực hiện sự thống
trị chính trị của giai cấp cầm quyền), mà còn có chức năng xã hội (giải quyết các
vấn đề xã hội, những công việc chung của xã hội, quản lý, điều tiết sự phát triển
xã hội vì lợi ích chung) do xã hội giao cho.
Nói về vai trò của chức năng xã hội đối với sự thống trị chính trị của một
giai cấp, Ph. Ăngghen viết: “chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị;
và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào còn thực hiện chức năng xã
hội đó của nó”(9). Như vậy, nhà nước có hoàn thành được chức năng xã hội: duy
trì xã hội trong vòng trật tự, thúc đẩy xã hội phát triển tiến bộ, giải quyết được
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lợi ích chung của xã hội, vượt ua được sự khủng hoảng, xung đột gay gắt trong
xã hội… thì giai cấp đó mới có thể thực hiện được sự thống trị chính trị đối với
xã hội, giai cấp đó mới có thể bảo vệ và thực hiện lợi ích cơ bản của giai cấp
mình một cách có hiệu quả nhất. Chỉ khi nhà nước có hoàn thành được chức
năng xã hội thì xã hội, quần chúng nhân dân mới chấp nhận sự thống trị chính trị
của giai cấp, mới thừa nhận và ủng hộ chính quyền nhà nước của giai cấp đó.
Ngược lại, để nảy sinh những xung đột gay gắt, sự hỗn loạn, suy thoái, khủng
hoảng thì sớm muộn nhân dân sẽ nổi dậy làm cách mạng lật đổ sự thống trị của
giai cấp đó.
Vì vậy, nói đến tha hóa quyền lực nhà nước là nói đến các khía cạnh: Biến
quyền lực chính trị của giai cấp thành quyền lực của bộ máy, biến “Bộ máy phục
vụ chính trị” thành “chính t ị phục vụ bộ máy”(10); biến quyền lực của nhà nước
thành quyền lực của cá nhân hay của các nhóm quyền lực làm méo mó mục đích
tự thân của quyền lực nhà nước; biến quyền lực chính trị của giai cấp thành
quyền lực của giai cấp hiểu theo nghĩa hẹp hòi, ích kỷ; biến quyền lực của giai
cấp tiên tiến “đại biểu” cho xã hội trong thời đại đó, thành quyền lực của giai
cấp đã lỗi thời, phản động v.v..
Ngay cả đối với nhà nước kiểu mới, nhà nước tiến bộ nhất, “nhà nước của
nhân dân”, “do nhân dân tự uy định” (C.Mác) vẫn có khả năng bị tha hóa
quyền lực. V.I.Lênin t ong uá t ình lãnh đạo xây dựng nhà nước kiểu mới, nhà
nước vô sản đầu tiên đã phải đối mặt với tình trạng tha hóa quyền lực, tình trạng
quan liêu hoành hành trong chính quyền Xô viết. Người đã chỉ ra sự cần thiết
phải kiên quyết, kiên trì, bền bỉ trong cuộc đấu tranh khắc phục tình trạng tha
hóa này. Lênin đã chỉ ra rằng, để đoạn tuyệt với quan liêu phải “thi hành ngay
những biện pháp khiến tất cả mọi người đều làm chức năng kiểm sát và giám
thị, khiến tất cả mọi người đều tạm thời biến thành “ uan liêu”, và do đó, khiến
không một ai có thể biến thành uan liêu được”(11). Rằng “Chỉ khi nào toàn thể
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nhân dân đều tham gia quản lý thì khi ấy mới có thể đả phá chủ nghĩa uan liêu
đến cùng, đến thắng lợi hoàn toàn được”(12). Hay nói cách khác, chỉ khi nào
không còn nhà nước cuộc đấu t anh ngăn chặn, khắc phục tình trạng tha hóa
quyền lực nhà nước, tình trạng quan liêu mới giành được thắng lợi hoàn toàn.
Do đó, không chỉ những nhà nước t ước đây, những nhà nước của giai cấp bóc
lột, mà ngay nhà nước vô sản, nhà nước của nhân dân lao động, tình trạng tha
hóa quyền lực vẫn có khả năng xuất hiện, vẫn là hiện hữu.

2.

Trong những năm gần đây, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến việc
kiểm soát quyền lực. Vấn đề kiểm soát quyền lực đã được Đảng
đưa vào Văn kiện Đại hội XI và là một trong những nội dung

quan trọng của Đại hội XII. Đó là do yêu cầu cấp thiết ngăn chặn, khắc
phục tình trạng tha hóa quyền lực nhà nước đang dẫn đến tham nhũng,
lãng phí nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây
bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và
Nhà nước(13). Vì vậy, Đại hội XII nhấn mạnh “Hoàn thiện và thực hiện
nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn chặn sự lạm quyền, vi phạm kỷ
luật, kỷ cương”(14).
Hiện nay, người ta thường nói đến các phương thức kiểm soát quyền lực
từ bên trong bộ máy nhà nước và kiểm soát quyền lực từ bên ngoài nhà nước.
Đối với nhà nước dân chủ, nhà nước pháp quyền, hai phương thức này đều rất
cần thiết. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, việc xây dựng các phương thức này có tính
đặc thù riêng, xuất phát từ điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa và t uyền thống
của đất nước.
Là nhà nước pháp quyền kiểm soát quyền lực bên trong bộ máy nhà nước
chủ yếu là nói đến sự kiểm soát các cơ uan thực hiện quyền lực nhà nước:
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà
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nước không chỉ dưới hình thức đó, nhưng đó là hình thức cơ bản nhất.
Đối với các nhà nước pháp quyền tư sản, hình thức phổ biến là tổ chức,
kiểm soát quyền lực dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập (phân lập các
quyền): phân công các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp cho những cơ uan
khác nhau và các cơ uan thực hiện các quyền lực đó tồn tại trong cơ chế kiềm
chế, đối trọng với nhau. Phân lập các quyền ngoài sự phân biệt, phân công ba
quyền, mục đích chính là để tránh sự tha hóa quyền lực nhà nước, sự độc đoán,
chuyên quyền, lạm dụng quyền lực. Nhưng phân lập các quyền giữa các cơ uan
thực hiện quyền lực cũng có những mặt trái của nó. Do đó, ở các nước phương
Tây cũng xuất hiện uan điểm cho rằng không nên cường điệu ý nghĩa mang
tính chất lý thuyết của thuyết phân lập các quyền. Hơn nữa, thuyết phân quyền
của phương Tây không chỉ thuần túy ở khía cạnh kỹ thuật tổ chức - pháp lý, mà
còn là đặc t ưng xã hội - chính trị của nhà nước pháp quyền tư sản. Hay nói cách
khác, không chỉ là phân lập các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà còn
là việc phân chia quyền lực, phân bố quyền lực giữa các giai cấp và các nhóm xã
hội, các lực lượng xã hội.
Nhà nước ta hiện nay là nhà nước pháp quyền, nhưng là nhà nước pháp
quyền XHCN. Quyền lực nhà nước ta là thống nhất, không phân chia, chúng ta
không tổ chức, kiểm soát quyền lực theo “cơ chế kiềm chế, đối tr ng” giữa các
cơ uan thực hiện quyền lực như các nhà nước pháp quyền tư sản.
Hình thức tổ chức, kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà nước pháp
quyền XHCN ở nước ta từng bước được hình thành t ên cơ sở thực tiễn đổi mới.
Hình thức đầu tiên tổ chức, kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta thể hiện ở
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước mà Đảng ta khẳng định
t ong Văn kiện Đại hội IX là: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công và phối hợp giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập
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pháp, hành pháp, tư pháp”(15). Tuy nhiên, sau 10 năm xây dựng, hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền, thực tiễn chỉ ra rằng vẫn xảy ra tình trạng tha hóa quyền lực:
chồng chéo, lạm quyền, lộng quyền, bỏ sót quyền. Vì vậy, đến Đại hội XI, Đảng
ta đưa một nội dung mới vào nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước là kiểm soát giữa các cơ uan t ong việc thực hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Quyền lực Nhà
nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ uan
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”(16).
Để hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước có hiệu quả thiết thực, vấn đề
đặt ra hiện nay là phải cụ thể hóa nguyên tắc trên thành những cơ chế, thiết chế cụ
thể. Trước hết là, cơ chế thiết chế bảo đảm sự phân công, phối hợp. Một cơ uan
được giao quyền nhưng không có đủ điều kiện, năng lực thực hiện quyền thì
không tránh khỏi tình trạng tha hóa quyền lực (bỏ sót quyền, hoặc xuất hiện sự
lạm quyền từ những cơ uan khác...). Thứ hai là, cơ chế, thiết chế kiểm soát giữa
các cơ uan t ong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp như
chức năng giám sát tối cao của Quốc hội; chức năng thanh t a của Thanh tra
Chính phủ; hoạt động kiểm soát quyền lực của cơ uan tư pháp v.v.. Những cơ
chế, thiết chế có cụ thể, có tính khả thi, hoặc thực hiện nghiêm minh hay không?
Cho đến nay ở nước ta vẫn có tình trạng “chưa chế định õ, đồng bộ, hiệu quả cơ
chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước ở các cấp. Tổ chức bộ
máy và cơ chế hoạt động của các thiết chế cơ bản trong bộ máy nhà nước pháp
quyền XHCN như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thống tư pháp còn
những điểm chưa thực sự hợp lý, hiệu lực, hiệu quả”(17). Vì vậy, t ong Văn kiện
Đại hội XII vẫn khẳng định nhiệm vụ tr ng tâm của nhiệm kỳ là: “Xác định õ cơ
chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực nhà nước, nhất là cơ chế kiểm soát
quyền lực giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,
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hành pháp, tư pháp t ên cơ sở quyền lực nhà nước là thống nhất; xác định õ hơn
quyền hạn và trách nhiệm của mỗi quyền. Đồng thời, uy định õ hơn cơ chế phối
hợp trong việc thực hiện và kiểm soát các quyền ở các cấp chính quyền; tiếp tục
phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ uan nhà nước ở Trung
ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương”(18).
Để ngăn ngừa, khắc phục tha hóa quyền lực nhà nước đi đôi với phương
thức kiểm soát trong bộ máy là phương thức kiểm soát từ bên ngoài nhà nước.
Phương thức này rất đa dạng, phong phú, được thực hiện thông qua các hình
thức như bầu cử của cử tri; hoạt động kiểm tra của Đảng; hoạt động giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; hoạt động
giám sát của các phương tiện truyền thông... Phương thức kiểm soát trong bộ
máy, hoạt động kiểm tra của Đảng là cơ bản và không thể thiếu, nhưng thực tế
cho thấy, không ai giám sát bộ máy để giúp kiểm soát quyền lực tốt hơn sự giám
sát của chính người dân (thông qua các tổ chức, công luận, các hoạt động phản
biện xã hội, khiếu kiện, tố cáo...). Để nâng cao hiệu quả của hình thức kiểm soát
quyền lực này, t ước mắt phải “Thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền; Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ
Chính trị, Ban Bí thư uản lý và các uy định quy chế khác”(19).
Điều đó đòi hỏi, một mặt phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao tính quần chúng, tính
độc lập, chủ động, sáng tạo, khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, “nhà nước
hóa” của các tổ chức đó. Đồng thời, phải nâng cao t ình độ dân trí (ý thức, năng
lực và đòi hỏi dân chủ của người dân); tạo lập những thiết chế, cơ chế, những
uy định cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi cao để nhân dân tham gia công việc nhà
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nước, quản lý, giám sát hoạt động của các cơ uan, cán bộ nhất là những người
có chức, có quyền trong bộ máy nhà nước.
Tóm lại, có quyền lực (bộ máy, cơ uan, cá nhân) ất dễ dẫn tới tha hóa
quyền lực (lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền...), kể cả trong CNXH. Do
đó, phải có cơ chế, thiết chế kiểm soát quyền lực phù hợp và thực hiện một cách
nghiêm minh. Đây là vấn đề phức tạp không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm chính
trị, bản lĩnh chính t ị, mà còn tùy thuộc vào năng lực phát hiện, tìm kiếm những
hình thức kiểm soát quyền lực như thế nào cho phù hợp với thực tiễn và thực
hiện với hiệu quả cao. Vì vậy, t ong điều kiện nước ta hiện nay, bên cạnh đấu
tranh quyết liệt với những hiện tượng tha hóa quyền lực, phải tăng cường nghiên
cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để không ngừng hoàn thiện thiết chế, cơ chế kiểm
soát quyền lực
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Tóm tắt: Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong sạch,
vững mạnh, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào xây dựng cơ chế kiểm soát
quyền lực nhà nước phải phù hợp với quy luật khách quan. Tuân thủ
quy luật khách quan trong xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà
nước là yêu cầu cần thiết đối với mỗi quốc gia hiện đại trong xây dựng
nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân.
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Abstract: The arrangement and operation of a tranparent, strong
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1.

Quy luật khách quan và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
1.1 Quy luật khách quan

Trong Từ điển Tiếng Việt, quy luật được nhìn nhận là “mối liên hệ
bản chất, ổn định, được lặp đi lặp lại giữa các hiện tượng trong tự nhiên và xã
hội”(1). Theo đó, uy luật được biểu hiện ở bản chất, tính chất, thực chất. Quy
luật nhìn về bản chất, tính chất là nói tới quy luật gì, tồn tại ở đâu? Chẳng hạn,
trong tự nhiên có sự tồn tại cân đối giữa các chủ thể (cá thể); trong xã hội có sự
tồn tại cân bằng giữa các khách thể (tập thể). Quy luật nhìn về thực chất là nói
tới quy luật tồn tại ở đâu, cân bằng như thế nào. Chẳng hạn, trong tự nhiên là tồn
tại hiện tượng hài hòa về môi t ường sống giữa các khách thể, thực thể, chủ thể;
trong xã hội loài người là tồn tại hiện tượng công bằng, bình đẳng, công
lý về giá t ị (độc lập, tự do), tinh thần (hạnh phúc, niềm tin), quyền lợi (quyền
lực, lợi ích) giữa các cá nhân, nhóm, cộng đồng. Vì vậy, có thể nhìn nhận, quy
luật là hiện tượng biểu hiện thực chất sự cân đối, cân bằng, hài hòa về môi
t ường sống, tồn tại, sự công bằng, bình đẳng, công lý về giá trị, tinh thần, quyền
lợi giữa các cá nhân, nhóm, cộng đồng trong thế giới tự nhiên và xã hội.
Trong Từ điển tiếng Việt, khách uan được nhìn nhận là “cái tồn tại bên
ngoài, không phụ thuộc vào ý thức, ý chí của con người”(2). Theo đó, khách uan
có thể được nhìn nhận là hiện tượng tồn tại sự cân đối, cân bằng, hài hòa khách
quan về môi t ường sống, sự công bằng, bình đẳng, công lý khách quan về giá
trị, tinh thần, quyền lợi giữa các cá nhân, nhóm, cộng đồng.
Quy luật và khách quan là các hiện tượng có mối liên hệ gắn liền với
nhau, hình thành nên quy luật khách quan. Trong mối liên hệ này, có thể coi quy
luật là bản chất, khách quan là tính chất. Quy luật gắn với sự tồn tại cân đối (quy
luật cân đối); khách quan gắn với sự tồn tại cân bằng (cân bằng khách quan). Vì
vậy, có thể hiểu rằng, quy luật khách quan trong xã hội loài người có thể được
nhìn nhận là quy luật tồn tại sự cân đối, cân bằng, hài hòa khách quan về môi
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t ường sống, sự công bằng, bình đẳng, công lý khách quan về giá trị, tinh thần,
quyền lợi giữa các cá nhân, nhóm, cộng đồng. Hiện tượng diễn ra theo quy luật
khách quan, hay tuân thủ quy luật khách uan là hành động đúng với quy luật
(đúng đắn); còn hiện tượng diễn ra trái với quy luật khách quan, hay không tuân
thủ quy luật khách quan là hành động không đúng đắn, không đúng uy luật hay
có sự sai trái.
1.2 Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
Trong Từ điển Tiếng Việt, cơ chế được nhìn nhận là “cách thức theo đó
một quá trình thực hiện”(3). Tức cơ chế có thể được hiểu là hiện tượng biểu
hiện tổ chức, hoạt động của con người theo nguyên lý hay nguyên tắc hiệu quả.
Kiểm soát là khái niệm bao hàm các thuật ngữ “kiểm” và “soát”. Kiểm soát có
thể được nhìn nhận là việc “xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì trái
với quy định”(4), hay hiện tượng biểu hiện nguyên tắc vừa ngăn chặn, vừa phát
hiện để ngăn ngừa hiệu quả sự sai trái diễn ra trong bộ máy nhà nước, quốc
gia. Cơ chế và kiểm soát là các hiện tượng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau,
hình thành nên cơ chế kiểm soát; tức thực chất của cơ chế kiểm soát là vừa
ngăn chặn vừa ngăn ngừa.
1.3 Thực chất của quyền lực nhà nước
Quyền lực và nhà nước là các hiện tượng gắn liền với nhau, hình thành
nên hiện tượng uyền lực nhà nước - trung tâm quyền lực ở mỗi quốc gia. Quốc
gia và nhà nước là các khái niệm không đồng nhất, bởi quốc gia “bao gồm các
chủ thể là Nhà nước và các cá nhân, cộng đồng xã hội”(5). Do đó, uyền lực nhà
nước là không đồng nhất với quyền lực quốc gia. Quyền lực nhà nước là nói tới
tổ chức bộ máy ở trung tâm, có vị t í t ung gian, được hình thành bởi các cá
nhân, nhóm, cộng đồng trong xã hội, biểu hiện tính quy luật khách quan trong
sự phát t iển của quốc gia. Trong một quốc gia, nhà nước chỉ là đại diện cho một
nhóm hoặc liên minh các nhóm xã hội. Các nhóm xã hội tranh cử vào bộ máy
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quyền lực nhà nước được nhìn nhận là đảng chính t ị. Các đảng chính trị đều có
quyền lực, hình thành nên hiện tượng quyền lực chính trị của nhiều nhóm khác
nhau. Quyền lực chính trị có thể được nhìn nhận ở các nhóm cầm quyền, như
nhóm đối lập, độc lập, trung lập trong bộ máy nhà nước.
Quyền lực nhà nước hay “chính uyền” là hiện tượng tồn tại độc lập với
các đảng chính trị. Các đảng chính trị muốn giành vị thế cầm quyền đều phải
thực hiện tranh cử công khai, minh bạch theo pháp luật qua các lần bầu cử Quốc
hội, Tổng thống, tùy theo loại hình chính thể.
Trong xã hội hiện đại, có thể nhìn nhận quyền lực nhà nước là tổ chức bộ
máy cầm quyền theo pháp luật, nhằm bảo đảm phúc lợi chung cho các cá nhân,
nhóm, cộng đồng. Quyền lực nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc pháp
quyền gồm ba quyền cơ bản sau: quyền lập pháp; quyền hành pháp, uyền tư
pháp. Đây được coi là quy luật khách uan hay con đường phát triển khách
uan, tương tự con đường dân chủ có “mục tiêu hướng tới độc lập mang tính
“nhân uả” (đầu - cuối), có phương pháp thực hiện mang tính đối lập “song
hành” (phải - trái) và nguyên tắc thực hiện mang tính đối lập, độc lập “t ung
gian” (ở giữa)”(6). Từ các phân tích cho thấy, trong quốc gia, quyền lực nhà nước
là hiện tượng trung gian, có chức năng bảo đảm sự cân đối, cân bằng, hài hòa về
thiết chế, tổ chức, hoạt động, sự công bằng, bình đẳng, công lý về giá trị, tinh
thần, quyền lợi giữa các cá nhân, nhóm, cộng đồng bởi các cơ quan lập pháp,
hành pháp, tư pháp.
1.4 Mối liên hệ giữa quy luật khách quan và cơ chế kiểm soát quyền lực
nhà nước
Các hiện tượng: quy luật khách uan, cơ chế kiểm soát, quyền lực nhà
nước có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong quốc gia, chúng đều được nhìn
nhận là các hiện tượng giữ vị trí, vai trò trung tâm. Trong mối liên hệ giữa
chúng, quyền lực nhà nước có thể được coi là hình thức (tính chất, mục tiêu), cơ
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chế kiểm soát được coi là nội dung (bản chất, phương pháp), còn uy luật khách
uan được coi là nguyên tắc hiệu quả (thực chất) của kiểm soát uyền lực nhà
nước.
Quy luật khách quan có thể được nhìn nhận như thước đo tính đúng đắn,
hiệu quả về thiết chế, tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, phát triển quốc
gia nói chung, t ong đó có vấn đề về cơ chế kiểm soát uyền lực nhà nước. Tuân
thủ quy luật khách quan trong xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
tức là tuân thủ các nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả về thiết chế, tổ
chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Đây là yêu cầu cần thiết đối với mỗi
quốc gia trong quá trình xây dựng nhà nước pháp uyền thật sự của dân, do dân,
vì dân, nhằm xây dựng quốc gia khởi nghiệp, kiến tạo phát t iển bền vững.
Thực tế việc tuân thủ quy luật khách quan trong cơ chế kiểm soát
quyền lực nhà nước ở Việt Nam và một số kiến nghị

2.

2.1 Thực tế việc tuân thủ quy luật khách quan trong cơ chế kiểm soát
quyền lực nhà nước ở nước ta
Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam đã được đặt ra ngay từ
khi xây dựng Hiến pháp năm 1946. Hồ Chí Minh đã từng đề cập nhiều về sự cần
thiết và cách thức xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong các bài
viết, bài nói chuyện hay các tác phẩm khác của mình(7). Xây dựng cơ chế kiểm
soát quyền lực nhà nước có liên quan chặt chẽ với tư tưởng hay ý tưởng của con
người; ý tưởng phù hợp với quy luật khách quan mới đáp ứng yêu cầu của thực
tiễn cuộc sống. Hồ Chí Minh từng nói rằng: “tư tưởng nhất định phải hợp với
quy luật khách uan”(8). Trong thực tế, Đảng và Nhà nước đã uan tâm nhiều
đến xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nói chung, kiểm soát quyền lực nhà
nước nói iêng. Tuy nhiên, do chưa nhận thức rõ thực chất của hiện tượng quy
luật khách quan nói chung, quy luật khách quan về thiết chế, tổ chức, hoạt động
của bộ máy nhà nước, hay cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nói riêng, nên
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bộ máy nhà nước ở nước ta đang tồn tại nhiều hạn chế về thiết chế, tổ chức và
phương pháp, nguyên tắc hoạt động, tức chưa thật sự tuân thủ đúng uy luật
khách uan; đặc biệt là tồn tại sự chồng chéo chức năng của các cơ uan lập
pháp, hành pháp, tư pháp, sự thiếu vắng tính trách nhiệm trong thực hiện chức
năng công vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Tại Đại hội XII, từ sự tổng kết
thực tiễn, Đảng đã đánh giá và chỉ ra nhiều yếu kém về tổ chức, hoạt động của
bộ máy nhà nước. Chẳng hạn, trong việc thực hiện uyền lập pháp, như:
“chưa chế định õ, đồng bộ, hiệu quả, cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát
quyền lực nhà nước ở các cấp”(9), hay “dự báo, hoạch định, lãnh đạo tổ chức
thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước còn nhiều hạn chế”(10); trong việc thực
hiện uyền hành pháp, như: “Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các thiết
chế cơ bản trong bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN như Quốc hội, Chủ tịch
nước, Chính phủ, hệ thống tư pháp còn những điểm chưa thực sự hợp lý, hiệu
lực, hiệu quả. Chưa khắc phục được sự chồng chéo, vướng mắc về chức
năng, nhiệm vụ giữa các thiết chế, làm ảnh hưởng tới sự thống nhất quyền lực
nhà nước và hiệu quả hoạt động của Nhà nước”(11); trong việc thực hiện quyền
tư pháp, như: “Hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều nội dung chưa đáp ứng
yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, còn chồng chéo; tính công khai, minh
bạch, khả thi, ổn định còn hạn chế”, hay “Việc triển khai một số nhiệm vụ cải
cách tư pháp còn chậm; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, oan, sai, bỏ
l t tội phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu đề
a; tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm tr ng”(12). Những yếu kém về thiết chế,
tổ chức, hoạt động nêu trên trong bộ máy quyền lực nhà nước đã và đang gây a
nhiều hệ lụy, tác động tiêu cực đến xây dựng quốc gia khởi nghiệp, kiến tạo phát
triển bền vững ở Việt Nam.
2.2 Một số kiến nghị về xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
ở Việt Nam
Để xây dựng tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong sạch, vững
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mạnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng đã đề a t ong Văn kiện
Đại hội XII (2016) là: “Xác định õ cơ chế phân công, phối hợp thực thi quyền
lực nhà nước, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”(13), hay đáp
ứng yêu cầu mà Đảng đã đề ra tại Hội nghị t ung ương 7 khóa XII (2018) là:
“Hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ theo nguyên
tắc m i quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế”(14), theo chúng
tôi, cần thực hiện một số giải pháp về xây dựng thể chế chính trị, xã hội nhằm
kiểm soát (ngăn chặn, ngăn ngừa) sự tha hóa của quyền lực nói chung trong
quốc gia như sau:
Thứ nhất, xây dựng thể chế chính trị pháp quyền trong tổ chức, hoạt
động của bộ máy nhà nước
Xây dựng thể chế chính trị pháp quyền cần phải dựa t ên cơ sở áp dụng
mô hình cấu trúc mang tính kiểm soát lẫn nhau giữa ba cơ uan uyền lực nhà
nước là: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đây có thể được coi là mô hình thiết chế
nhà nước pháp quyền - thiết chế tạo sự cân đối, cân bằng, hài hòa về chức năng
của các cơ uan uyền lực trong quốc gia. T ong mô hình này, cơ uan lập pháp
được nhìn nhận là “cơ uan có uyền cao nhất”(15), có chức năng xác định các
mục tiêu, chính sách quốc gia; cơ quan hành pháp được nhìn nhận là “cơ
quan hành chính cao nhất”(16), có chức năng điều hành thực hiện các mục tiêu,
chính sách quốc gia; còn cơ quan tư pháp được nhìn nhận là cơ uan có các
“thẩm phán chỉ tuân theo pháp luật”(17), có chức năng bảo vệ công lý. Xây dựng
thể chế chính trị pháp quyền theo mô hình này được coi là cách thức ngăn chặn
sự lạm quyền của đội ngũ công chức chính trị, hành chính, luật sư trong bộ máy
nhà nước, hình thành nền công vụ liêm chính để kiến tạo quốc gia phát triển.
Thứ hai, xây dựng thể chế xã hội dân chủ trong cộng đồng các dân
tộc Việt Nam
Xây dựng thể chế xã hội dân chủ cần phải dựa t ên cơ sở áp dụng mô hình
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cấu t úc mang tính cân đối, cân bằng và hài hòa giữa các chủ thể, khách thể,
thực thể tồn tại trong xã hội. Đây có thể được coi là mô hình thể chế xã hội dân
chủ - thể chế tạo sự công bằng, bình đẳng, công lý giữa các cá nhân, nhóm, cộng
đồng trong quốc gia. Mô hình thể chế xã hội dân chủ có thể được hiểu là mô
hình bảo đảm nguyên tắc tự do, dân chủ trong việc “xác định mối quan hệ giữa
xã hội và các thành viên trong xã hội”(18). Trong mô hình này, cá nhân tự do
được coi là mục tiêu hướng tới của quốc gia; cộng đồng dân chủ được coi là
phương pháp thực hiện các mục tiêu của quốc gia; còn pháp luật bảo đảm tự do
dân chủ được coi là nguyên tắc bảo đảm công lý của quốc gia. Xây dựng thể chế
xã hội dân chủ theo mô hình này được coi là cách thức ngăn ngừa sự vi phạm
pháp luật của công dân t ong đời sống xã hội, hình thành xã hội dân sự để xây
dựng quốc gia khởi nghiệp ở Việt Nam.
Thứ ba, xây dựng thể chế chính trị - xã hội pháp quyền dân chủ trong
quốc gia Việt Nam
Xây dựng thể chế chính trị - xã hội pháp quyền dân chủ cần phải dựa trên
cơ sở mô hình cấu t úc cân đối, cân bằng, hài hòa giữa các chủ thể, khách thể,
thực thể tồn tại trong quốc gia là: xã hội dân chủ - quốc gia dân chủ pháp quyền
- nhà nước pháp quyền. Mô hình này được nhìn nhận tương tự như một con
đường phát triển lâu dài, bền vững, t ong đó, các mục tiêu (nhà nước) hướng tới
là độc lập, tự do, hạnh phúc; các phương pháp (xã hội) thực hiện là dân chủ; còn
các nguyên tắc (pháp quyền) hài hòa là cộng hòa. T ong mô hình này, nhà nước
pháp quyền được coi là chủ thể quyền lực của nhóm - mục tiêu bảo vệ công dân,
tức bảo vệ chủ uyền con người trong quốc gia; xã hội dân chủ được coi là chủ
thể quyền lực của cộng đồng - phương pháp bảo vệ quốc gia, tức bảo vệ chủ
uyền uốc gia; còn quốc gia dân chủ pháp quyền được coi là thiết chế chính trị
- nguyên tắc bảo đảm công bằng, bình đẳng, công lý trong quốc gia. Đây chính
là mô hình chính thể “dân chủ cộng hòa”(19) đã được xác định trong Hiến pháp
Việt Nam năm 1946. Xây dựng thể chế chính trị - xã hội pháp quyền dân chủ
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theo mô hình này được coi là cách thức vừa ngăn chặn, vừa ngăn ngừa sự lạm
quyền của đội ngũ công chức chính trị, hành chính, luật sư t ong bộ máy nhà
nước, sự vi phạm pháp luật của công dân t ong đời sống xã hội dân sự, cơ sở để
xây dựng quốc gia khởi nghiệp, kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam


(1) Từ điển Tiếng Việt (2005), Viện Ngôn ngữ h c, tr. 813.
(2) Từ điển Tiếng Việt, Sđd, t . 489.
(3) Từ điển Tiếng Việt, Sđd, t . 214.
(4) Từ điển Tiếng Việt, Sđd, t . 523.
(5) Xem: http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/39680/Xay_dung_chinh_
sach_quoc_gia_kien_tao_phat_trien_ben_vung_o_Viet_Nam
(6)
Xem:
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(7) Xem: Nguyễn Hữu Đổng, Hồ Chí Minh và vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước,
Tạp chí Lý luận chính trị, số 7/2013.
(8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 1995, t. 6, tr. 248.
(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị Quốc gia, H.,
2016, tr. 173.
(10) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, t . 192.
(11) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, t . 173.
(12) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, t . 174.
(13) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, t . 176.
(14) http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Toan-van-Nghi-quyet-so-26NQTW-ve-congtac-can-bo/336892.vgp
(15) Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980 và 1992), Nxb. Chính t ị Quốc gia,
H., 1995, tr. 12.
(16) Hiến pháp Việt Nam, Sđd, tr. 16.
(17) Hiến pháp Việt Nam, Sđd, t . 23.
(18) Báo cáo phát triển Việt Nam 2010: Các thể chế hiện đại. Báo cáo chung của các
nhà tài trợ hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, Hà Nội, tháng 12/2009.
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TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN
QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
- THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 PGS, TS NGUYỄN NHƯ PHÁT
Viện Nhà nước và Pháp luật,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Hiện nay, giới khoa học pháp lý, chính trị đang tập trung
nghiên cứu nhằm xây dựng các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng, trong đó, nổi lên là vấn đề tổ chức và thực hiện
quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Đến nay, trong quá trình thực hiện
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013, việc tổ
chức và thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam đã có những chuyển
biến theo hướng tích cực, song cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần làm rõ
thêm và hoàn thiện. Nội dung bài viết đi sâu phân tích, đánh giá về vấn
đề này nhằm đóng góp cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ
XIII của Đảng.
Abstract: For now, legal and political scholars are pouring
themselves into research for devising instruments of the thirteenth
National Party Congress, inter alia, arises an issue related to the
organization and exercise of state powers in Viet Nam. Hitherto, through
the implementation of the Resolutions of the twelfth National Party
Congress and the Constitution of 2013, albeit positive developments, the
organization and exercise of state powers has also shown issues in need
of further clarification and improvement. The article delves into the
analysis and assessment of such issues with a view to contribute to
devising instruments of the thirteenth National Party Congress.
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1.

Đặt vấn đề
Ngày nay, khi nghiên cứu về cơ cấu xã hội, các nhà khoa h c và

chính trị ở nước ta đã nhận thức được rằng, xã hội nào cũng được cơ cấu bởi 3
bộ phận như ba chân kiềng mà người ta vẫn g i là tam giác phát triển, bao gồm:
Kinh tế, Nhà nước và khu vực phi nhà nước (khu vực xã hội theo nghĩa hẹp).
Theo đó, t ong một xã hội hiện đại văn minh và dân chủ thì: (i) Thể chế kinh tế
phải là kinh tế thị t ường; (ii) Nhà nước phải được tổ chức và vận hành theo các
nguyên tắc pháp quyền (nhà nước pháp quyền) và (iii) Khu vực xã hội phải được
thừa nhận, bảo vệ với vai trò tích cực của chúng là khu vực xã hội dân sự.
Tuy nhiên, ua lăng kính của xã hội Việt Nam, tam giác phát triển này đã
bị khúc xạ và ít nhiều có sự thay đổi so với nhận thức về các giá trị chung và
phổ quát của nhân loại. Theo đó, kinh tế thị t ường được định hình là kinh tế thị
t ường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền chủ yếu thường được
hiểu là bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; xã hội dân
sự được đặt tên là xã hội dân chủ...
Từ nền tảng kinh tế xã hội và tư tưởng t ên đây và để hiện thực hóa
đường lối đó của Đảng Cộng sản, giới h c thuật và hoạch định chính sách ở
Việt Nam cũng nghiên cứu nhiều và đạt được không ít những nhận thức lý
luận, thể hiện cái chung của nhân loại và cái riêng của chính thể Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang được thực hiện t ong đời sống kinh tế, xã
hội, chính trị của đất nước. Tuy nhiên, theo tác giả, xuất phát từ quan niệm
truyền thống và lịch sử, đặc biệt khi quá nhấn mạnh cái riêng của Việt Nam
trong mối quan hệ với cái chung của nhân loại, đồng thời, do “nhận thức là một
uá t ình” nên thực tiễn đã đặt ra một số vấn đề ít nhiều còn có sự khác biệt so
với “mẫu số chung của nhân loại”, cũng như những vấn đề chưa õ và còn
tranh luận chưa có hồi kết.
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2.

Thể chế chính trị trong chế độ pháp quyền Việt Nam
Nhà nước pháp quyền là một lĩnh vực mà khoa h c chính trị và

pháp lý đã uan tâm nghiên cứu từ lâu và đã được ghi nhận lần đầu tiên

trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Tuy nhiên, vào thời kỳ
đó, nhận thức về nhà nước pháp quyền còn sơ khai, đơn giản và thậm chí có lệch
lạc. Khi đó, người ta hiểu nhà nước pháp quyền là một kiểu hay hình thức nhà
nước; nhà nước pháp quyền đồng nghĩa với pháp trị (tuân thủ pháp luật); nhà
nước pháp quyền là Nhà nước có nhiều luật (càng nhiều luật càng tốt); nhà nước
pháp quyền là một Nhà nước hiện thực với một bộ máy nhà nước cụ thể...
Sau thời gian dài nghiên cứu và nhận thức, ngày nay, chúng ta hiểu:
Nhà nước pháp quyền không phải là một hình thức nhà nước và cũng
không phải là một Nhà nước hiện thực hay bộ máy nhà nước. Nó là phương thức
tổ chức quyền lực nhà nước gắn liền, đặt t ong tương uan với pháp luật, sự
thượng tôn pháp luật. Nó là một tập hợp những yếu tố, nguyên tắc.
Nhà nước pháp quyền là hiện tượng có tính phổ quát. Tuy nhiên, không
có mô hình nhà nước pháp quyền chung cho m i quốc gia. Tất cả các Nhà nước
được xây dựng, tổ chức theo hướng nhà nước pháp quyền hoặc được g i là nhà
nước pháp quyền ở đâu t ên thế giới cũng đều có những nét riêng, không hoàn
toàn giống nhau.
Nhà nước pháp quyền cũng không vì mục tiêu ban hành nhiều luật và
cũng không chỉ yêu cầu tuân thủ pháp luật. Vượt qua nguyên tắc “pháp chế xã
hội chủ nghĩa”, nhà nước pháp quyền đặt ra yêu cầu về tính chính đáng và hợp
hiến của Nhà nước và pháp luật.
Có những cách tiếp cận khác nhau đi đến những khái quát không giống
nhau về bản chất của nhà nước pháp quyền như:
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước t ong đó, uan hệ giữa Nhà nước và
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công dân là quan hệ bình đẳng qua lại về quyền và nghĩa vụ pháp lý;
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước nhân quyền;
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước dân chủ;
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước quyền lực bị hạn chế và giám sát;
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước pháp trị;
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước hợp hiến.
Tuy nhiên, t ên cơ sở những yêu cầu hay đặc t ưng phổ biến về nhà nước
pháp quyền, xem xét dưới bối cảnh của chế độ chính trị Việt Nam, chúng ta đã
đạt được nhận thức khá thống nhất về đặc t ưng của chế độ nhà nước pháp
quyền ở Việt Nam như sau:
Nhà nước pháp quyền Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam;
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước dân chủ và bảo đảm thực thi dân chủ;
Quyền con người, quyền công dân được tôn tr ng và bảo đảm thực hiện;
Quyền lực nhà nước bị giới hạn và kiểm soát;
Sự ngự trị của pháp luật t ong đời sống Nhà nước và xã hội;
Nhà nước gắn bó mật thiết với xã hội dân sự (nay được g i là xã hội
dân chủ);
Nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế.
Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, có
một số vấn đề đặt a như sau:
Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng
Ở đây, có một vấn đề khác biệt lớn nhất t ong đặc t ưng của trật tự nhà
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nước pháp quyền Việt Nam là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản được ghi
nhận trong Hiến pháp. Dưới ánh sáng của nhà nước pháp quyền và khoa h c,
vấn đề này đáng bàn như sau:
Một là, do các uy định của Hiến pháp cần được cụ thể bằng luật để dễ bề
thực hiện. Vì vậy, thực hiện Điều 4 Hiến pháp cần được cụ thể hóa bằng một
đạo luật về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (không phải là luật về các
đảng phái chính trị như ở các quốc gia phương Tây). Làm việc này là cần thiết
để: (i) Tạo quy trình và nền tảng pháp lý vững chắc cho sự lãnh đạo của Đảng
theo pháp luật (như Điều 4 Hiến pháp đã khẳng định); (ii) Tạo cơ sở pháp lý cho
tính hợp hiến của sự lãnh đạo và cũng là để ngăn ngừa nguy cơ Đảng bao biện,
làm thay việc của Nhà nước và xã hội.
Hai là, có một luật về sự lãnh đạo của Đảng sẽ là cơ hội tốt để chuyển
dịch các đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng thành pháp luật mà trong
nhà nước pháp quyền, pháp luật là công cụ có tính cưỡng chế chung và bắt buộc
với m i thành viên tồn tại trong xã hội.
Tuy nhiên, đây là vấn đề đã được đặt ra, song ý kiến, uan điểm còn khác
nhau nhiều mà nguyên nhân của nó, theo tác giả là do chưa có sự thống nhất
nhận thức về giá trị của nhà nước pháp quyền.
Thứ hai, dân chủ và quyền con người
Trong vấn đề dân chủ và quyền con người, hiện nay có một khoảng cách
trong quan niệm về dân chủ và quyền con người ở nước ta, nhưng thiếu những
lý giải thuyết phục cho việc bảo đảm dân chủ và quyền con người trong nhà
nước pháp quyền Việt Nam. Chẳng hạn, dân chủ xét về hình thức cũng như lý
luận, Việt Nam không có khoảng cách lớn so với thế giới. Nhưng theo uan
niệm chung, dân chủ được hiểu là không có sự lãnh đạo, định hướng, người dân
tự quyết định các vấn đề của mình, trong khi ở nước ta, dân chủ là dân chủ dưới
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sự lãnh đạo của Đảng. Người dân Việt Nam không được phúc quyết Hiến pháp
và ít có tác động thực tế vào việc hoạch định chính sách và pháp luật. Mặc dù,
Hiến pháp năm 2013 ghi khá õ về quyền tham quyết của người dân.
Tuy nhiên, trong lập pháp và hoạch định chính sách, ban hành pháp luật,
nhiều yếu tố đối ngoại và đối nội thường gây tác động, ảnh hưởng đến hoạt động
lập pháp của Nhà nước mà t ước hết là sự lũng đoạn của các cá nhân, tổ chức
can thiệp vào hoạt động lập pháp của Nhà nước. Bằng cách đó, nó tạo ra mối
quan hệ lệch lạc và không trong sáng giữa Nhà nước và xã hội, giữa Nhà nước
và doanh nghiệp. Theo đó, chính sách và pháp luật sẽ được tạo a để phục vụ lợi
ích không công bằng và chính đáng cho nhóm lũng đoạn. Đây mới là dạng tham
nhũng đáng sợ và có hậu quả to lớn và lâu dài vì chúng được “pháp luật hóa”.
Như thế, nhóm này sẽ vượt lên còn đa số sẽ bị bỏ lại phía sau. Điều này đi
ngược lại với tư tưởng về Nhà nước kiến tạo phát triển. Đây là hiện tượng được
g i là “thâu tóm Nhà nước”.
Giả thiết là ở Việt Nam có tình trạng này thì để khắc phục t ước hết cần
dân chủ, công khai và minh bạch hóa quy trình chính sách và quy trình làm luật
cũng như các hoạt động phân tích chính sách, góp ý dự thảo văn bản pháp luật,
đánh giá tác động kinh tế, xã hội của một văn bản pháp luật - những vấn đề mà
hiện nay đang được thực hiện nhưng chất lượng chưa cao.
Vấn đề quyền con người, quyền công dân xét với các uy định trong Hiến
pháp, về hình thức chúng ta cũng không có nhiều khác biệt so với các uy định
về quyền con người ở các nước cũng như so với luật nhân quyền quốc tế. Tuy
nhiên, cách hiểu về nội hàm các quyền đó không giống nhau. Chẳng hạn, quyền
bình đẳng giữa các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế ở
nhiều nước được thực hiện không có ưu tiên nào, t ong khi ở nước ta, chủ thể
thuộc thành phần kinh tế ngoài kinh tế nhà nước khó có thể bình đẳng trong thực
tế với các chủ thể thuộc thành phần kinh tế nhà nước. Hay, tự do báo chí ở các
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nước bao gồm cả báo chí tư nhân...
Vấn đề đáng bàn là cơ chế đảm bảo thực hiện quyền con người và tư duy
ứng xử của Nhà nước theo phương thức tiếp cận dựa trên quyền còn nhiều vấn
đề “ uan ngại”. Hiến pháp ghi nhận quyền, nhưng nhiều đạo luật và văn bản
dưới luật chưa tạo cơ chế cùng Hiến pháp để triển khai trên thực tiễn, nếu chưa
nói là cản trở. Trong khi, giới hạn quyền con người ai cũng biết là điều cần thiết
(Điều 14 Hiến pháp), song nó phải được thực hiện theo nguyên tắc và trình tự
của nó.
Thứ ba, quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức xã hội
Trong quan hệ này, vai trò của các tổ chức xã hội là hợp tác với Nhà
nước. Vai trò này khác với các tổ chức xã hội nhiều nước thường được g i là
các tổ chức của xã hội dân sự là đối tr ng với Nhà nước, bảo đảm sự cân bằng
trong việc sử dụng quyền lực nhà nước so với yêu cầu của người dân. Cần phải
nhìn nhận rằng, nếu để các tổ chức xã hội trong quan hệ với nhà nước pháp
quyền chỉ là “hợp tác” như thực tế hiện nay thì không mấy tác dụng, không có
khả năng ảnh hưởng hoặc tạo sức ép cần thiết lớn đối với Nhà nước để thúc đẩy
tính pháp quyền trong hoạt động của nó. Một vấn đề có tính nguyên tắc là nhà
nước pháp quyền mà không nằm trong ảnh hưởng, giám sát của xã hội thông
qua các tổ chức xã hội của công dân thì không bao giờ tốt được. Các tổ chức xã
hội của công dân chính là người đại diện của h , thay mặt h thực hiện quyền
lực nhân dân.
T ong đòi hỏi của yêu cầu về ổn định chính trị, khoa h c pháp lý cùng với
khoa h c chính trị hiện nay cần xem xét, đánh giá lại một cách toàn diện các tổ
chức xã hội Việt Nam về khả năng tổ chức và hoạt động của nó, xác định được
các tiêu chí của tổ chức xã hội Việt Nam hiện đại, phù hợp với các yêu cầu xây
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam. Điều quan tr ng nó là tổ
chức hoạt động thực chất vừa thoả mãn lợi ích của các thành viên và vừa có
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chức năng bảo đảm sự vận hành đúng đắn của nhà nước pháp quyền.
Hiện nay, giới chính khách Việt Nam thường hô lên khẩu hiệu “Nhà nước
kiến tạo phát triển”. Tuy nhiên, điều đó sẽ không trở thành hiện thực cuộc sống
nếu “khu vực thứ ba” t ong cơ cấu xã hội không được huy động và tạo điều kiện
tối đa để h tham gia vào quản trị quốc gia.
Thứ tư, vấn đề bảo hiến
Nhận thức mà đa số có được cho rằng, “tài phán Hiến pháp là vương miện
của nhà nước pháp quyền”. Đây là công cụ hữu hiệu nhất hiện nay để bảo vệ
Hiến pháp - gốc rễ của nhà nước pháp quyền, về vấn đề này, Đảng ta đã ghi
nhận hai lần trong nghị quyết Đại hội X và XI. Đáng tiếc là, đến Đại hội XII,
vấn đề này bị lãng quên (và trên thực tế, điều này không được thực hiện). Cũng
đáng tiếc là, trong quá trình soạn thảo Hiến pháp năm 2013, vấn đề này đã được
nghiên cứu và có sự thống nhất khá cao. Tuy nhiên, đến phút chót, bảo hiến đã
không chính thức được ghi nhận trong Hiến pháp và chỉ được uy định chung tại
khoản 2 Điều 119. Cho đến nay, tiến trình thực hiện vấn đề này trong Hiến pháp
năm 2013 vẫn bỏ ngỏ. Theo tinh thần của chủ quyền nhân dân và nhà nước pháp
quyền, tác giả cho rằng, Nhà nước đang nợ nhân dân một thiết chế/cơ chế bảo vệ
Hiến pháp.

3.

Tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước hiện nay ở Việt Nam
Trong nhận thức về nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt

Nam, nhận thức mà chúng ta đạt được là:

Quyền lực nhà nước được tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng;
Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát
giữa các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp (khoản 3 Điều 2 Hiến pháp);
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Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý
xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
(khoản 1 Điều 8 Hiến pháp);
Quốc hội là cơ uan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ uan quyền lực
nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 69
Hiến pháp);
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại (Điều 86 Hiến pháp);
Chính phủ là cơ uan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ uan chấp hành
của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm t ước Quốc hội và báo cáo công
tác t ước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (Điều 94
Hiến Pháp);
Tòa án nhân dân là cơ uan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp (khoản 1 Điều 102 Hiến pháp);
Điều đáng lưu ý là, chúng ta đã có những thay đổi nhận thức về cơ cấu bộ
máy nhà nước, theo đó, Hiến pháp đã ghi nhận những cơ uan hiến định độc lập
như: Kiểm toán nhà nước và Ủy ban bầu cử quốc gia.
Có thể nói, về cơ bản, những nhận thức về nguyên tắc tổ chức và thực
hiện quyền lực nhà nước về cơ bản vẫn duy trì những nhận thức truyền thống.
Tuy nhiên, có một số nhận thức có thể coi là có hướng tiến bộ, song chưa thực
sự õ như:
Phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ uan nhà nước trong các hoạt
động lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Các nhánh quyền lực được giao cụ thể cho Quốc hội, Chính phủ và Tòa
án. Tuy nhiên, sự phối hợp và đặc biệt là kiểm soát giữa các nhánh quyền lực
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quả thực là đến nay, về cơ bản vẫn chưa được nghiên cứu để làm rõ.
Được coi là một nhận thức mới, sơ khai, t ong tổ chức và hoạt động của
bộ máy nhà nước theo tinh thần nhà nước pháp quyền thể hiện trong khoản 2
Điều 119 của Hiến pháp là “Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định”. Tuy nhiên,
như đã t ình bày, về cơ bản, đây vẫn là vấn đề cả về nhận thức cũng như thực
tiễn thi hành vẫn còn bỏ ngỏ.
Một nhận thức mới đáng kể phải nói đến là nhận thức về trách nhiệm và
nghĩa vụ của toàn bộ hệ thống nhà nước trong vấn đề bảo vệ quyền con người,
được thể hiện khá rõ trong toàn bộ Chương 2 của Hiến pháp.
Liên uan đến nhận thức và thực tiễn thi hành các nguyên tắc tổ chức và
hoạt động của bộ máy nhà nước, xin có một số bình luận như sau:
Thứ nhất, vấn đề Đảng lãnh đạo
Cho đến nay, các nghiên cứu vẫn lúng túng, thậm chí, có cả nhầm lẫn về
hiện tượng khi cho rằng, việc nhất thể hóa các chức vụ lãnh đạo Đảng và người
đứng đầu cơ uan hành chính nhà nước đang thí điểm một số địa phương là
không khác với thông lệ ở nhiều nước, kể cả các nước phát triển. Ở đây, người
ta chưa thấy đặc điểm của bầu cử ở Việt Nam khác với bầu cử các nước đó. Vấn
đề lớn khác là có cần phân định giữa lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà
nước nữa hay không, khi mà một người nắm cả hai chức vụ đứng đầu Đảng và
đứng đầu chính quyền, Ủy ban nhân dân? Ngoài a, chúng ta đang lúng túng
trong việc kiểm soát quyền lực đối với người lãnh đạo cấp uỷ Đảng - người mà
trong nền chính trị Việt Nam có ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Nhà
nước trong bối cảnh tham nhũng là uốc nạn, đang diễn biến phức tạp, chưa bị
đẩy lùi...
Thứ hai, thực hiện dân chủ trong quản lý
Hiện nay, có một khoảng cách trong quan niệm về dân chủ và quyền con
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người ở nước ta, nhưng thiếu những lý giải thuyết phục cho việc bảo đảm dân
chủ và quyền con người t ong nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chẳng hạn, quan
niệm về dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng hay cách hiểu về nội hàm các quyền
con người và quyền công dân giữa Việt Nam và thế giới không giống nhau.
Chẳng hạn, quyền bình đẳng giữa các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong
nền kinh tế (như đã phân tích ở phần 2).
Thứ ba, nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước
Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc truyền thống đã được áp dụng
ở hầu hết các quốc gia xã hội chủ nghĩa t ước đây. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của
nhà nước pháp quyền, vấn đề đặt ra là nó còn giá trị hay không, bởi lẽ:
Đến nay, sau nhiều thập kỷ áp dụng, nội dung pháp lý của nó vẫn không
được định hình. T ong khi, nhà nước pháp quyền yêu cầu phải hành xử theo
luật. Nhà nước pháp quyền không tư duy theo kiểu cấp trên - cấp dưới, cao thấp... mà là, các cơ uan, tổ chức làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình
theo luật định.
Bộ máy nhà nước gồm hệ thống các cơ uan khác nhau mà ở đó, việc tổ
chức và quản lý cũng không giống nhau. T ong uân đội, nơi mà “ uân lệnh như
sơn”, người ta sẽ hoạt động khác với dân chủ nghị t ường, nơi mà Chủ tịch Quốc
hội không phải là cấp trên của Đại biểu Quốc hội...
Về tổ chức quyền lực nhà nước, ngay nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà
nước uy định tại khoản 3 Điều 2 của Hiến pháp cũng không giống nhau. Điều
đó liên uan đến vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc nào cho
hợp lý và cách tổ chức thực tiễn các cơ uan lập pháp, hành pháp, tư pháp với
chức năng và tương uan với nhau... Ở đây, vấn đề là tập quyền hay tản quyền?
Tập trung hay phi tập trung? Có kiềm chế, đối tr ng hay không và thế nào là
giám sát?
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Bàn thêm về giám sát. Yêu cầu của nhà nước pháp quyền là minh bạch
hóa nhiệm vụ của từng nhánh quyền lực và tạo a cơ chế để chúng không thể lấn
át lẫn nhau. Vì vậy, vấn đề là, Quốc hội “cao nhất” liệu có phải là cấp trên của
hành pháp và tư pháp? Mặt khác, giám sát liệu có thể hiểu là nhánh quyền lực
này kiểm t a, xem xét, đánh giá hoạt động của nhánh quyền lực kia hay không?
Nhà nước pháp quyền không chủ t ương như vậy. Nhà nước pháp quyền đặt
khái niệm “giám sát” theo tinh thần “tự bảo vệ mình” thông ua các uyền mà
pháp luật ghi nhận. Chẳng hạn:
Chủ tịch nước có quyền công bố luật thì cũng có uyền không công
bố luật;
Quốc hội có quyền thông qua dự luật thì cũng có uyền trả lại Chính
phủ dự luật, chứ không nên tự chỉnh sửa thành một dự luật mới;
Chính phủ có quyền trình dự luật thì cũng có uyền rút dự luật nếu
Quốc hội có ý kiến khác;
Tòa án có thể báo cáo t ước Quốc hội về tình hình tội phạm và xét xử
tội phạm chứ tuyệt nhiên không cần báo cáo về đường lối xét xử và đặc biệt là
nội dung các vụ án cụ thể. Tòa án lại không thể nhận các ý kiến “chỉ đạo” từ
phía Chính phủ về đường lối xét xử đối với các vụ án cụ thể...
Thứ tư, về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước
Cương lĩnh được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi
nhận tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc “Quyền lực nhà nước là thống
nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ uan t ong việc thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”, đồng thời uy định rõ các chủ thể
thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: “Quốc hội thực hiện quyền lập
hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề hệ tr ng và giám sát tối cao”; “Chính phủ
là cơ uan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ
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quan chấp hành của Quốc hội”; “Tòa án nhân dân là cơ uan thực hiện quyền tư
pháp” (Điều 69, 94, 102). Đặc biệt, nguyên tắc “kiểm soát” được bổ sung mới,
uy định này cụ thể hóa một bước phát triển về lý luận và thực tiễn xây dựng
nhà nước pháp quyền ở nước ta.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nổi lên như sau:
- Phân công, phối hợp và kiểm soát thực hiện quyền lập pháp còn nhiều
vấn đề phải nghiên cứu hoàn thiện mới đáp ứng yêu cầu của Cươmg lĩnh
Hiến pháp năm 2013 uy định: “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập
pháp”. Tuy nhiên, các cơ uan nhà nước khác, đặc biệt là Chính phủ cũng có
quyền tham gia vào quy trình lập hiến, lập pháp. Khoản 2 Điều 96 Hiến pháp
năm 2013 khẳng định: Chính phủ “đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà
nước và các dự án khác t ước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh t ước Ủy ban
Thường vụ Quốc hội”.
Trong quy trình làm luật tại Quốc hội, Chính phủ đóng vai t ò t ình bày,
tiếp nhận các phản hồi và thảo luận để hoàn thiện dự án luật. Quốc hội có quyền
đề xuất và quyết định các sửa đổi dự án luật do Chính phủ trình, nhưng Chính
phủ giao Bộ, ngành chủ trì soạn thảo nên có xu hướng tạo thuận lợi cho mình
trong quản lý... Công tác thẩm định của các ủy ban của Quốc hội còn hạn chế về
năng lực quản lý ngành chuyên môn, nên chất lượng luật còn bất cập.
Do còn nhiều cơ uan có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp
luật, trong khi ranh giới giữa quyền lập pháp và quyền lập uy còn chưa õ
ràng trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng hạn chế hiệu lực,
hiệu quả ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Điều quan tr ng nhất là
cần tạo cho Chính phủ đủ quyền ban hành kịp thời các văn bản điều chỉnh các
vấn đề mới.
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- Việc phân công, phối hợp và kiểm soát thực hiện quyền hành pháp còn
nhiều bất cập
Theo uy định tại Điều 94 Hiến pháp năm 2013, Chính phủ là cơ uan
hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
thực hiện quyền hành pháp. Quy định này, cùng các uy định khác liên uan đến
Chính phủ, đều nhằm xây dựng một Chính phủ hành pháp mạnh, một hệ thống
hành chính nhà nước thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, được phân công rành mạch,
có đầy đủ quyền năng và công cụ hiến định để thực hiện quyền hành pháp.
Như vậy, Chính phủ thực hiện quyền hành pháp với tư cách là cơ uan
hành chính nhà nước cao nhất, cơ uan chấp hành của Quốc hội.
Bên cạnh hệ thống các cơ uan hành pháp, theo Hiến pháp năm 2013, các
cơ uan nhà nước khác như Quốc hội, Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân,
Tòa án nhân dân, các cơ uan của Đảng cũng tham gia thực hiện quyền hành
pháp và hành chính nhà nước. Do đó, t ong thực tiễn, quyền quản lý hành chính
thống nhất và quyền thực thi hành pháp của Chính phủ bị phân tán, ví dụ như
quyền quyết định tổ chức, cán bộ, công chức, công vụ các cơ uan của Quốc
hội, Viện kiểm sát, Tòa án, Kiểm toán nhà nước... do Quốc hội quyết định; tổ
chức, cán bộ, công chức, viên chức của Đảng, đoàn thể do Đảng quyết định...
Ở Việt Nam, công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là thẩm quyền của
Viện kiểm sát nhân dân - cơ uan không được xếp vào hệ thống các cơ uan
hành pháp. Tuy vậy, trong khoa h c tổ chức nhà nước thì thẩm quyền của
Viện kiểm sát nhân dân là một phần quan tr ng của hành pháp, vì vậy ở nhiều
nước, Viện Công tố thuộc nhánh hành pháp, còn công tố là một chức năng
của Chính phủ.
Bên cạnh Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cũng tham gia hoạt
động hành pháp, mà thể hiện rõ nhất là thông qua thẩm quyền quản lý công tác
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cán bộ và cơ sở vật chất của các tòa án địa phương. Đây là một cải cách của
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) nhằm mục tiêu tăng tính độc
lập của tòa án so với cơ uan hành pháp, nhưng lại chưa phù hợp với tinh thần
cải cách tư pháp.
- Vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát thực hiện quyền tư pháp chưa tốt
Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên khẳng định: Tòa án nhân dân là cơ uan
thực hiện quyền tư pháp, đồng thời khẳng định “Tòa án nhân dân là cơ uan xét
xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...” (khoản 1 Điều 102). Đây
là uy định hiến định tiến bộ trong Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm
1992. Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra: Xét xử là nội dung cơ bản của tư pháp,
nhưng có đồng nhất với quyền tư pháp hay không? T ong giới luật h c Việt
Nam hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất về khái niệm quyền tư pháp, còn t ên
thế giới khái niệm quyền tư pháp cũng được hiểu rộng hẹp khác nhau, bao gồm
các nội dung cơ bản là: Quyền xét xử; giải thích Hiến pháp và luật; án lệ, tổng
kết việc xét xử; tài phán hiến pháp hoặc hành chính. Như vậy, nhiệm vụ đặt ra
với các nhà làm luật Việt Nam tới đây là phải làm rõ khái niệm tư pháp và
quyền tư pháp. Việc này không chỉ để thực hiện Điều 102, mà còn liên uan đến
việc thực thi các uy định khác của Hiến pháp năm 2013, ví dụ như uy định
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động tư pháp (khoản 1 Điều 107).
Việc Hiến pháp năm 2013 có uy định mở, t ong đó nêu Tòa án nhân dân
gồm Tòa án nhân dân tối cao và các tòa án khác do luật định (khoản 2 Điều 102)
đã tạo cơ sở cho việc hình thành hệ thống tòa án theo cấp xét xử, ua đó nâng
cao sự độc lập của các tòa án với các cơ uan nhà nước ở địa phương. Đây là sự
hiến định, tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 không nêu õ mô hình tổ chức tòa án
mà để cho luật định.
Ngoài a, cơ chế kiểm soát quyền lực cũng chưa làm sáng tỏ được “tính
độc lập tương đối” của mỗi quyền, sự chế ước lẫn nhau giữa các nhánh quyền
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lực, vấn đề bảo đảm quyền lực không bị tha hóa và bị lạm dụng, vẫn còn chồng
chéo, cũng như lạm quyền trong hoạt động của các cơ uan nhà nước.
Thứ năm, tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước theo chiều dọc
Có thể nói, từ nhiều thập kỷ qua, có lẽ từ Hiến pháp năm 1980, các h c
giả Việt Nam đã tốn không ít công sức để nghiên cứu và xây dựng được những
nhận thức mới về chính quyền địa phương.
Khoa h c pháp lý hiểu chung chính quyền địa phương là một thể thống
nhất gồm hai bộ phận cấu thành cụ thể ở nước ta là Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân được lập ra ở các đơn vị hành chính. Nó có thể được quan niệm
là một chỉnh thể quyền lực nhà nước ở địa phương bao gồm hai loại cơ uan
kể trên trong thể thống nhất với chính quyền nhà nước cấp trên về cơ cấu,
chức năng, các mối quan hệ bên trong, bên ngoài, các hình thức, phương pháp
thực hiện quyền lực nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả quyền lực nhà nước
ở địa phương.
Nhìn tổng quát, quan hệ của chính quyền địa phương với nhà nước pháp
quyền nước ta được thể hiện trên những điểm cơ bản sau đây:
Một là, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương phải thể hiện
được bản chất và các đặc t ưng nhà nước pháp quyền Việt Nam như đã nêu t ên
với những yếu tố như: Bảo đảm thượng tôn pháp luật, quyền lực nhà nước được
kiểm soát, dân chủ và thực thi dân chủ, bảo đảm, bảo vệ quyền con người...
Hai là, bảo đảm tính tự quản địa phương. Đây là xu hướng mang tính quy
luật của nhân loại và cũng là thành tựu nghiên cứu, nhận thức gần đây của giới
h c thuật như là sự bổ sung cho quan niệm về phân quyền trong nhà nước pháp
quyền, theo đó phân uyền t ong nhà nước pháp quyền bao gồm cả theo chiều
d c, t ong đó cần áp dụng chế độ tự quản địa phương.
Ba là, tác động của nhà nước pháp quyền đến tổ chức và hoạt động của
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chính quyền địa phương là uan hệ tác động qua lại.
Các nhận thức cụ thể hơn đã đạt được là:
Xác định phân chia đơn vị hành chính (trừ một vài ngoại lệ) là hiện tượng
có tính tất yếu, khách uan đối với bất cứ Nhà nước nào để thực hiện việc tổ
chức quyền lực nhà nước trên lãnh thổ quốc gia.
Phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ là cần thiết để thực hiện quyền lực
nhà nước.
Xác định các nguyên tắc, đặc tính phân chia đơn vị hành chính trong nhà
nước hiện đại là: Bảo đảm chính quyền gần dân; tổ chức đơn vị hành chính với
thủ tục dân chủ, thậm chí là t ưng cầu ý dân; phù hợp với sự phát triển kinh tế
thị t ường.
Phân chia đơn vị hành chính có tính tất yếu, nhưng thừa nhận tính đặc thù
trong sự phân chia. Sự phân chia đơn vị hành chính mỗi nước, mỗi địa phương
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau: Kinh tế, chính trị, an ninh, quốc
phòng, văn hóa, sắc tộc...
Trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, t ên cơ sở các
thành quả nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, của chính
quyền địa phương, các nhà làm luật đã ghi nhận các nguyên tắc cụ thể cho chính
quyền địa phương.
Trong quá trình vận hành mô hình này cũng bộc lộ các khiếm khuyết
vốn có:
Một là, mô hình chính quyền địa phương chứa đựng các mâu thuẫn nội
tại. Hội đồng nhân dân là cơ uan uyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện
cho ý chí, nguyện v ng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm t ước
nhân dân địa phương và cơ uan nhà nước cấp t ên theo hướng tự quản. Trong
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khi đó, Ủy ban nhân dân tuy là cơ uan chấp hành của Hội đồng nhân dân lại có
mối quan hệ rất chặt, nằm trong sự chỉ đạo thống nhất trong hệ thống hành chính
nhà nước.
Hai là, Hội đồng nhân dân hoạt động kém năng động và rất hình thức.
Một trong những lý do của vấn đề nằm ở chỗ quan niệm cơ uan uyền lực nhà
nước này là “của địa phương” mà lẽ ra phải là cơ uan quyền lực nhà nước “ở
địa phương”.
Ba là, Ủy ban nhân dân là cơ uan chấp hành của Hội đồng nhân dân và
là cơ uan hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với người dân địa phương, nhưng cơ
quan này lại trực thuộc hai chiều, do đó, phần trách nhiệm với địa phương ít
nhiều bị lơi lỏng.
Bốn là, trên nguyên tắc, m i vấn đề thuộc tổ chức và hoạt động của chính
quyền địa phương phải được người dân địa phương đặc biệt quan tâm vì tính
thiết thực của nó. Nhưng t ên thực tế, có một hiện tượng dễ nhận thấy là nhìn
chung, chính quyền địa phương chưa dành được sự uan tâm đặc biệt nào của
người dân.
Có thể nói, vấn đề chính quyền địa phương là vấn đề xét về phương diện
lý luận, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong nhận thức. Tuy nhiên, liên
uan đến uá t ình đưa lý luận, nhận thức vào pháp luật và thực tiễn cuộc sống
thì theo tác giả, có lẽ đây là lĩnh vực mà khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn
có sự chênh lệch lớn nhất.
Nguyên nhân của thực tế này có lẽ nằm ở chỗ, chúng ta vẫn loay hoay
chưa dứt bỏ được tư duy và nhận thức cũ, suy cho cùng là mô hình tổ chức và
quản lý nhà nước chưa õ àng theo tinh thần nhà nước pháp quyền

Nguồn: Tạp chí Nhà nước và pháp luật - 2020 - số.2 - tr.12-21.
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TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TƯ DUY PHÁP LÝ
VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ,
QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA

 GS, TS NGUYỄN MINH ĐOAN
Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt: Kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước cũng
là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, thường xuyên và lâu dài: đấu
tranh trong chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, trong nội bộ mỗi tổ
chức, cơ quan, đơn vị để tự kiểm soát mình; đấu tranh với đồng chí
mình, với các bộ phận khác trong cơ quan của mình, với các cơ quan, tổ
chức khác để bảo đảm cho quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước
được thực hiện hiệu lực và hiệu quả nhất vì lợi ích, quốc gia, dân tộc, vì
một đất nước văn minh, hạnh phúc.
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Abstract: Control of political power, state power is a difficult,
complicated, regular and permanent fighting: it happens inside each
cadre, party member, inside each organization, agency and unit to
control themselves; constructive criticals given to his comrades, to other
units in his agency, to other agencies and organizations to ensure that
the political power and state power are enforced at the highest efficiency
for the sake of the benefits of the nation, of the people and for a civilized
and happy country.
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Một số thuận lợi và khó khăn trong kiểm soát quyền lực chính trị,
quyền lực nhà nước ở Việt Nam

1.

Quyền lực là khả năng của chủ thể này buộc các chủ thể khác phục tùng ý
chí của mình, song trong nhiều t ường hợp, quyền lực không phải là khả năng
vốn có của chủ thể mà là khả năng do các chủ thể khác mang lại (giao cho).
Quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay do nhân dân, cộng
đồng giao cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác thực hiện.
Để quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước được thực hiện đúng, có hiệu
quả, không bị lạm dụng, lợi dụng vào các mục đích không hợp pháp, không
chính đáng, thì cần phải có sự kiểm soát thật chặt chẽ.
Trong xã hội hiện đại, quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước cần phải
hợp pháp và chính đáng, nghĩa là, chúng phải được tổ chức và thực thi hợp
pháp, hợp lý vì lợi ích của nhân dân. Đây là điều kiện vô cùng quan tr ng bảo
đảm cho các quyền lực nói t ên được nhân dân trong cả nước chấp thuận, ủng
hộ, được các nước khác, các tổ chức quốc tế thừa nhận, giúp đỡ... Có thể nói
tính hợp pháp, hợp lý là một trong những yêu cầu quan tr ng trong tổ chức và
hoạt động không chỉ của bộ máy nhà nước mà còn của bộ máy tất cả các tổ chức
khác trong trong xã hội hiện nay. Điều đó chỉ có thể đạt được khi việc kiểm soát
quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước được tiến hành thường xuyên, hiệu quả.
Vấn đề kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước đã được đặt ra
từ rất sớm với nhiều cơ chế khác nhau. Bên cạnh những vấn đề mang tính phổ
biến thì việc kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở Việt Nam có
rất nhiều điểm đặc thù so với ở các quốc gia khác, như ở Việt Nam, chỉ có một
đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vừa lãnh đạo, vừa thực hiện
việc kiểm soát quyền lực. Hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia
thống nhất, hiếm có quốc gia nào trên thế giới đa sắc tộc, nhưng lại tạo nên một
dân tộc thống nhất, một đất nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của một
đảng duy nhất và một hệ thống chính trị thống nhất vì mục tiêu chung: dân giàu,
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nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sự thống nhất đó xét ở phương diện
tổ chức và thực hiện quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước có rất nhiều thuận
lợi, song cũng không ít khó khăn, hạn chế.
Ở Việt Nam, tất cả các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp đều
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, do vậy, việc lãnh đạo Nhà nước và xã hội của
Đảng CSVN là vô cùng thuận lợi. Bất kỳ vấn đề gì khi mà Đảng đã uyết thì
m i cơ uan nhà nước, các tổ chức hợp pháp trong xã hội đều hưởng ứng và tổ
chức thực hiện, nhằm hiện thực hóa quyết định của Đảng. Với một xã hội đoàn
kết, thống nhất, luôn có sự phối hợp hành động, ủng hộ, giúp đỡ tận tình giữa
Nhà nước với các tổ chức khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
mỗi tổ chức và vì mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc là điều kiện vô cùng
thuận lợi cho Đảng, Nhà nước và xã hội. Có thể nói, Việt Nam đang có một
Quốc hội thống nhất, một Chính phủ thống nhất và cả một hệ thống Tòa án thống
nhất, tất cả đều đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất - Đảng CSVN.
Ở Việt Nam không tồn tại các đảng đối lập, lực lượng đối lập có thể gây
khó khăn cho Đảng, cũng như cho Nhà nước trong việc quyết định và thực hiện
những đường lối, chủ t ương, chính sách, pháp luật của mình. Nhưng do không
có sự cạnh tranh từ các đảng đối lập, các lực lượng đối lập nên động lực, sức ép,
áp lực cho sự luôn vươn lên, phấn đấu không ngừng của Đảng cầm quyền, của
Nhà nước không cao, dẫn đến sự bằng lòng, thỏa mãn với những gì đang có.
Không có sự phản biện từ các đảng đối lập, lực lượng đối lập dễ làm cho sự thận
tr ng khi ra quyết định không nhiều, dễ xuôi chiều.
Một số tổ chức đảng, cá nhân đảng viên ngại đấu tranh phê và tự phê,
duy tình, cả nể trong công việc, sức chiến đấu với kẻ thù thì rất cao, nhưng chiến
đấu với cái sai của đồng chí mình thì không cao, thường “dĩ hòa vi uý”, “thông
cảm cho nhau”, thậm chí có t ường hợp còn bảo vệ cái sai của nhau. Điều này
dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên giữ chức vụ quan
tr ng trong bộ máy Đảng và Nhà nước, sĩ uan các lực lượng vũ t ang phạm tội
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đã bị xét xử thời gian ua. Điều đó chứng tỏ vấn đề kiểm soát quyền lực chính
trị, quyền lực nhà nước ở nước ta chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến nhiều vi phạm
diễn ra trong những thời gian khá dài mới bị phát hiện. Do vậy, để có hiệu quả
cao trong kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay
đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý.
Một số giải pháp tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý về kiểm soát quyền
lực chính trị, quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

2.

Có thể khẳng định rằng, đổi mới tư duy pháp lý việc kiểm soát quyền
lực chính trị, quyền lực nhà nước ở Việt Nam đang là một trong những vấn đề
bức thiết đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Để việc kiểm soát
quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiệu lực, hiệu quả hơn, theo
chúng tôi, cần chú tr ng những giải pháp cơ bản sau đây:
Một là, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải thấm nhuần uan điểm tất cả
các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước
đều phải bị kiểm soát
Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi thực hiện quyền lực cũng có thể có những
hạn chế, thiếu sót nhất định, thậm chí có thể lạm quyền. Việc lạm dụng quyền
lực chính trị, quyền lực nhà nước thường dẫn đến những hậu quả vô cùng nặng
nề cho xã hội, cho các tổ chức và cá nhân. Do vậy, tất cả các tổ chức, cá nhân
thực hiện quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước đều phải bị kiểm soát, kể cả tổ
chức Đảng CSVN. Không phải ngẫu nhiên mà Hiến pháp năm 2013 uy định:
“Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng CSVN hoạt động trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật”, “Đảng CSVN gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ
Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm t ước Nhân dân về
những quyết định của mình”. Đường lối, chính sách của Đảng cần phải được
phản biện, phải được xem xét, đánh giá từ nhiều phương diện, lực lượng khác
nhau. Nếu đường lối, chính sách của Đảng chưa hoàn thiện thì phải có sự hoàn
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thiện t ước khi triển khai thực hiện, nếu có những cách tiếp cận khác hay hơn,
hiệu quả, phù hợp hơn thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp, hiệu quả nhất. Việc
phản biện, góp ý với Đảng phải được tiến hành bởi Nhà nước, Nhân dân, các tổ
chức xã hội khác thông ua cơ chế đơn giản, thuận lợi, thiết thực và hiệu quả.
Để khắc phục những hạn chế của chế độ một đảng trong kiểm soát quyền
lực chính trị, quyền lực nhà nước, chúng tôi cho rằng, cần tập trung củng cố,
nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị hiện có trong giám sát, phản biện,
tham gia góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước. Nếu chỉ có Mặt trận giám sát, phản
biện xã hội đối với chính sách của Đảng thì hiệu quả không cao, vì trong Mặt
trận có tổ chức thành viên là Đảng CSVN (gần như Đảng lại giám sát, phản biện
lại chính mình). Do vậy, ngoài Mặt trận, mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận,
các tổ chức khác trong xã hội đều có thể độc lập giám sát, phản biện, tham gia
góp ý, xây dựng Đảng và Nhà nước. Bác Hồ đã từng nói rằng, dân chủ là phải
làm sao cho dân dám mở miệng. T ong điều kiện hiện nay Đảng, Nhà nước phải
làm sao cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội quan tâm nhiều hơn nữa và dám
mạnh dạn phản biện, dám đưa a những ý kiến, uan điểm của mình. Về phía
các tổ chức, cơ uan của Đảng, của Nhà nước phải tạo điều kiện để Mặt trận,
các tổ khác trong xã hội giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến, lắng nghe, tranh
luận với các ý kiến phản biện đó, đồng thời cũng kiểm tra lại tính đúng đắn, phù
hợp trong các quyết định của mình.
Hai là, không ngừng hoàn thiện và đề cao Hiến pháp, pháp luật trong
kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước
Việc kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước theo tinh thần
pháp quyền, t ong điều kiện nhà nước pháp quyền thì phải coi tr ng tính pháp
lý, nghĩa là, đề cao công cụ kiểm soát là Hiến pháp và pháp luật theo tinh thần:
Hiến pháp và pháp luật có tính tối thượng, m i tổ chức và cá nhân đều phải tôn
tr ng, thực hiện nghiêm Hiến pháp, pháp luật. Có thể khẳng định, truyền thống
duy tình, cả nể trong các mối quan hệ xã hội không còn phù hợp trong xã hội
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văn minh, pháp uyền - một xã hội đòi hỏi phải sống, làm việc theo pháp luật,
lấy pháp luật làm chuẩn mực trong các mối quan hệ xã hội quan tr ng. Do vậy,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Tr ng đã luôn nhắc nhở “phải nhốt quyền lực trong
lồng cơ chế”, uyền lực phải bị ràng buộc bằng thể chế, mà quan tr ng nhất là
Hiến pháp, pháp luật. Tất cả m i tổ chức, cá nhân trong xã hội đều phải tôn
tr ng và thực hiện Hiến pháp, pháp luật. Điều này thể hiện chuyển biến rất rõ
t ong uan điểm của Đảng liên uan đến nội dung của Điều 4 Hiến pháp: Nếu
Hiến pháp năm 1980 chỉ uy định “Các tổ chức của Đảng hoạt động trong
khuôn khổ Hiến pháp”, thì Hiến pháp năm 1992 tiến thêm một bước đã uy định
không chỉ trong khuôn khổ Hiến pháp mà cả pháp luật, Hiến pháp năm 2013 đã
khẳng định không chỉ tổ chức của Đảng mà cả đảng viên Đảng CSVN cũng phải
hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Theo chúng tôi, đã đến lúc
cần cụ thể Điều 4 của Hiến pháp bằng một Luật về Đảng CSVN để có điều kiện
làm rõ hơn mối quan hệ giữa các tổ chức của Đảng, đảng viên với các cơ uan,
tổ chức, nhân viên nhà nước. Việc xây dựng Luật về Đảng CSVN sẽ là căn cứ
pháp lý không chỉ xác định phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức của Đảng
mà còn là căn cứ để Nhân dân, các tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát các tổ
chức của Đảng, các cá nhân đảng viên thực hiện quyền lực của mình, lãnh đạo
Nhà nước và xã hội.
Nhà nước cần nhanh chóng xây dựng và ban hành Luật về Hội để các tổ
chức hội đều có căn cứ pháp lý hoạt động, t ong đó có hoạt động kiểm soát
quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước theo tinh thần uy định của Hiến pháp:
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức
xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Tiến hành hoàn thiện các luật về tổ chức bộ máy nhà nước; các luật liên
uan đến giám sát, thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật; các luật liên
uan đến khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Luật về Bảo vệ
Hiến pháp... để “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp
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luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung
dân chủ”. Có các biện pháp để bảo đảm “pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước
quản lý xã hội, vừa là công cụ để Nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền
lực nhà nước”(1). Vấn đề quan tr ng nhất hiện nay là phải nâng cao tinh thần,
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức thi hành và thi hành
Hiến pháp, pháp luật để Hiến pháp, pháp luật được tôn tr ng và thực hiện
nghiêm chỉnh, triệt để bởi tất cả các tổ chức và cá nhân trong xã hội, không có
ngoại lệ.
Ba là, xác định và uy định õ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
phạm vi hoạt động của mỗi tổ chức, mỗi cơ uan tham gia thực hiện quyền lực
chính trị, quyền lực nhà nước làm căn cứ cho việc kiểm soát quyền lực
- Xác định và quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi
hoạt động của mỗi tổ chức thực hiện quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước
Có thể nói, hiện nay hầu hết các hoạt động lớn, quan tr ng ở Việt Nam
đều theo tinh thần “cả hệ thống chính trị vào cuộc” do vậy kiểm soát quyền lực
nhà nước nói riêng, quyền lực nói chung phải được nhìn nhận trong tổng thể.
Không thể kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của các
cơ uan nhà nước nếu không kiểm soát việc lãnh đạo, việc tham gia thực hiện
các quyền đó của các tổ chức của Đảng, của các tổ chức xã hội khác. Do vậy,
cần phân công, phối hợp một cách cụ thể hơn, hợp lý hơn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, phạm vi hoạt động của mỗi tổ chức, mỗi cơ uan tham gia thực hiện
quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước.
Hiện nay, sự phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các tổ chức
trong hệ thống chính trị ở Việt Nam còn chung chung, chưa thật sự cụ thể, rõ
ràng, dẫn đến hiện tượng cùng một việc nhưng nhiều tổ chức cùng tham gia, lấn
sân lẫn nhau, đặc biệt là quan hệ giữa bộ máy đảng và bộ máy nhà nước. Một số
cơ uan, lãnh đạo của Đảng đôi khi t ực tiếp chỉ đạo, can thiệp quá sâu, quá mức
cần thiết vào hoạt động của các cơ uan nhà nước. Một số cơ uan nhà nước đôi
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khi chưa chủ động, có biểu hiện ỷ lại, trông chờ vào các cơ uan của Đảng. Tất
cả những điều đó dẫn đến sự vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay
khá chậm, thậm chí có những sự việc rất chậm làm cho cả nước nói chung, từng
cơ uan, tổ chức vẫn đang tiến lên, nhưng tốc độ rất chậm, chưa xứng với tiềm
năng, khả năng của đất nước.
Đảng thực hiện sự lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, tuy vậy, sự lãnh
đạo của Đảng cũng có giới hạn, Đảng không can thiệp vào những hoạt động có
tính chất nghiệp vụ, kỹ thuật của Nhà nước và các tổ chức khác trong xã hội đã
được Hiến pháp, pháp luật uy định. Việc xác định rõ phạm vi lãnh đạo của
Đảng gồm các lĩnh vực, các vấn đề, mức độ lãnh đạo đối với Nhà nước và các tổ
chức xã hội khác có ý nghĩa vô cùng lớn, nó t ánh được hoặc là buông lỏng vai
t ò lãnh đạo của Đảng hoặc sự can thiệp quá mức cần thiết (quá mức uy định)
của các tổ chức đảng hoặc các cá nhân đảng viên có chức vụ vào công việc của
Nhà nước và các tổ chức khác. Đồng thời, cần xác định đối với mỗi tổ chức việc
gì h phải chủ động thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, việc gì
phải có ý kiến chỉ đạo của tổ chức đảng tương ứng. Việc xác định phạm vi hoạt
động của mỗi tổ chức cụ thể, õ àng cũng là cơ sở để quy trách nhiệm cho mỗi
tổ chức đối với những công việc không được triển khai, triển khai không hiệu
quả hoặc triển khai không đúng so với thể chế.
- Xác định và quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi
hoạt động của mỗi cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước.
Nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ: cần “Xác định õ cơ chế phân công, phối
hợp thực thi quyền lực nhà nước, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ
uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp t ên
cơ sở quyền lực nhà nước là thống nhất; xác định õ hơn uyền hạn và trách
nhiệm của mỗi quyền. Đồng thời, uy định õ hơn cơ chế phối hợp trong việc
thực hiện và kiểm soát các quyền ở các cấp chính quyền”(2). Do vậy, trong các
văn bản luật cần uy định cụ thể hơn mối quan hệ giữa các cơ uan nhà nước
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trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Cụ thể là:
+ Xác định rõ hơn quan hệ giữa Quốc hội với Chính phủ trong thực hiện
quyền lập pháp
T ong điều kiện nhân sự của cả Quốc hội, Chính phủ, Tòa án đều là người
của Đảng CSVN thì mối quan hệ giữa các cơ uan nhà nước, đặc biệt là giữa
Quốc hội và Chính phủ cần phải được uy định rõ ràng, cụ thể hơn. Lâu nay ở
nước ta m i người vẫn tranh luận về việc Quốc hội “làm lại” những dự thảo văn
bản luật mà Chính phủ t ình, t ong khi các đại biểu Quốc hội chuyên trách
không nhiều, hầu hết là đại biểu kiêm nhiệm, Quốc hội lại không hoạt động
thường xuyên. Chúng tôi cho rằng, nếu không đồng ý với dự thảo luật mà Chính
phủ trình thì Quốc hội cũng không nên tự sửa vào dự thảo luật, mà Quốc hội sẽ
cho ý kiến về dự thảo (ý kiến chính thức của Quốc hội, chứ không phải của một
hay một vài đại biểu), trả lại dự thảo yêu cầu Chính phủ (cơ uan t ình) chỉnh
sửa và trình lại. Bởi trong hoạt động lập pháp, Chính phủ và các cơ uan khác
chịu trách nhiệm đề xuất sáng kiến lập pháp, thực hiện việc soạn thảo và trình
dự thảo luật, Quốc hội là cơ uan uyết định cuối cùng. Cần hạn chế hoặc tiến
tới uy định trừ Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ không đồng thời
là đại biểu Quốc hội để việc kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước của hai cơ
quan này thực chất, hiệu lực và hiệu quả hơn.
+ Nâng cao vai trò của các cơ quan thực hiện quyền tư pháp trong
mối quan hệ với Quốc hội, với Chính phủ và trong việc giải thích Hiến pháp,
pháp luật.
Điều 119 Hiến pháp năm 2013 uy định: “Quốc hội, các cơ uan của
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân,
các cơ uan 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”, do vậy, Quốc hội cần nhanh
chóng xây dựng Luật về Bảo vệ Hiến pháp, cách thức, trình tự bảo vệ Hiến pháp
của các cơ uan và Nhân dân. Theo chúng tôi, để bảo vệ Hiến pháp có hiệu quả
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thì ngoài uy định trách nhiệm của các cơ uan nhà nước và Nhân dân thì cần
phải thiết lập một thiết chế chuyên trách bảo vệ Hiến pháp. Việc thiết lập cơ chế
bảo vệ Hiến pháp không chỉ để bảo đảm cho Hiến pháp được tôn tr ng, được
thực hiện nghiêm minh, mà còn có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ lợi ích của
các tổ chức, cá nhân, bảo vệ quyền con người và quyền công dân, giải quyết
tranh chấp giữa các quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Phải phấn
đấu để tiến tới áp dụng trực tiếp các uy định của Hiến pháp trong việc bảo vệ lợi ích
của các tổ chức và cá nhân theo đúng uy định: “Hiến pháp là luật cơ bản của nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. M i văn bản pháp luật
khác phải phù hợp với Hiến pháp. M i hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý”.
Nhà nước pháp quyền đòi hỏi quyền tư pháp phải được đề cao, Tòa án
không chỉ giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, hôn nhân và
gia đình… mà còn phải giải quyết những tranh chấp giữa các cơ uan thực hiện
quyền lực nhà nước. Do vậy, uy định cho thiết chế chuyên trách bảo vệ Hiến
pháp thẩm quyền giải thích Hiến pháp, luật và ra phán quyết về tính hợp hiến,
hợp pháp của các văn bản pháp luật, cũng như hành vi pháp luật của các tổ chức,
cá nhân là phù hợp với sự phát triển của quyền lực tư pháp. Bởi cơ uan thực
hiện quyền tư pháp, luôn nhân danh Quốc gia để xét xử, thì thiết chế chuyên
trách bảo vệ Hiến pháp tiến hành giải thích mang tính phán quyết về các quy
định của Hiến pháp và bảo vệ Hiến pháp sẽ hợp lý hơn. Việc giải thích Hiến
pháp và phán quyết về tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản pháp luật, cũng
như hành vi của các tổ chức, cá nhân (nhất là của những cá nhân đảm nhiệm
những chức vụ cao t ong Nhà nước và xã hội) cần có sự khách uan, độc lập mà
cơ uan có tính độc lập cao nhất trong các cơ uan thực hiện quyền lực nhà
nước khi hoạt động (xét xử) luôn là cơ uan thực hiện quyền tư pháp.
+ Quy định rõ mối quan hệ giữa chính quyền trung ương với chính quyền
địa phương các cấp theo hướng tăng tính tự chủ của địa phương, tăng cường
kiểm soát của trung ương
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Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, bảo
đảm mỗi cấp chính quyền có nhiệm vụ, quyền hạn riêng của mình, các cấp hạn
chế việc can thiệp vào nhiệm vụ, quyền hạn của nhau, đồng thời tăng cường sự
kiểm soát của chính quyền t ung ương đối với chính quyền địa phương. Việc
phân công thực hiện quyền lực nhà nước một cách rõ ràng giữa t ung ương và
địa phương sẽ t ánh được tình trạng đùn đẩy không muốn thực hiện hoặc tranh
nhau thực hiện đối với một số công việc nhất định của Nhà nước. T ung ương
nên tập trung vào xây dựng chính sách vĩ mô, pháp luật, đảm bảo sự đồng bộ,
thống nhất về mặt thể chế, còn mỗi địa phương được quyền chủ động, sáng tạo
trong việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được t ao. Đối với nước ta hiện nay thì
cần tiếp tục phân cấp nhiều hơn cho chính uyền cơ sở để phát huy khả năng
sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhân dân và chính quyền cơ sở.
Các đơn vị hành chính mỗi cấp cần chủ động tự giải quyết một số vấn đề nảy
sinh t ên địa bàn của mình để tránh sự ôm đồm bao biện của chính quyền cấp
trên, làm mất sự chủ động, sáng tạo của chính quyền cấp dưới, giảm bớt sự trông
chờ, ỷ lại vào cơ uan nhà nước cấp trên. Với sự thống nhất cao độ như đã nêu
trên cần phải phân công thật õ àng, chính xác để không bị chồng lấn, nhưng
cũng không để công việc cần thiết nào lại không có cơ uan, tổ chức nào đảm
nhiệm. Phải làm sao để mỗi chủ thể đều phải tự chịu trách nhiệm về những gì
mình được phân công, song cũng có thể góp ý, kiểm soát được chủ thể khác để
cùng thực hiện công việc chung của tất cả các chủ thể, cũng như công việc riêng
của mỗi chủ thể được tốt hơn, hiệu quả hơn. Các cơ uan nhà nước phải tự kiểm
soát mình và kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện bộ phận quyền lực nhà
nước được phân công. Nếu các cơ uan nhà nước không tự kiểm soát được
mình, thì làm sao có thể kiểm soát được các cơ uan khác t ong thực hiện quyền
lực nhà nước. Do vậy, phải xác định từng cơ uan, đơn vị tự kiểm soát lấy mình
là chủ yếu và thường xuyên, còn kiểm soát ngoài theo định kỳ hoặc đột xuất là
quan tr ng.
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Bốn là, thực hiện nghiêm chế độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải
trình trong tổ chức, hoạt động của các tổ chức, cơ uan
Có thể nói công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức,
hoạt động của các tổ chức, cơ uan nhà nước là một trong những yêu cầu, đòi
hỏi của một xã hội dân chủ, một yếu tố để tạo lòng tin cho những tổ chức, cá
nhân chịu sự lãnh đạo và quản lý. Ở Việt Nam, những hoạt động nói trên còn
khá hạn chế, trong nhiều t ường hợp người ta chỉ thông tin một phần sự thật và
thường là những thông tin tốt về hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Nếu không
đủ thông tin cần thiết về sự việc, về tổ chức, cá nhân nào đó dễ dẫn đến có
những quyết định thiếu chính xác. Chẳng hạn, thiếu những thông tin cần thiết về
các ông Đinh La Thăng, T ịnh Xuân Thanh... nên Đảng và nhân dân đã có
những quyết định thiếu chính xác khi ch n h vào những vị trí quan trong trong
bộ máy đảng và nhà nước. Do vậy, để kiểm soát việc thực hiện quyền lực chính
trị, quyền lực nhà nước thì tất cả những hoạt động công cộng không liên quan
đến bí mật quốc gia hay bí mật nghề nghiệp... phải được công khai, minh bạch,
phải được giải t ình đầy đủ theo uy định của pháp luật. Nếu không công khai,
minh bạch, không giải t ình đầy đủ những thông tin cần thiết thì không có dân
chủ thực sự, không có kiểm soát việc thực hiện quyền lực thực sự và hiệu quả.
Dân chủ không chỉ thực hiện ở cơ sở mà còn cần được chú tr ng thực hiện ở các
cấp cao hơn.
Năm là, uy định và thực hiện nghiêm minh các biện pháp xử lý đối với
những hoạt động, hành vi trái Hiến pháp, pháp luật trong quá trình thực hiện
quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước của các tổ chức, cá nhân
Một trong những mục đích của hoạt động kiểm soát quyền lực chính trị,
quyền lực nhà nước là phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng thực hiện quyền lực
không đúng uy định của các thể chế, đặc biệt là Hiến pháp, pháp luật, không
đúng mục đích đề ra và không hiệu quả. Muốn đạt được mục đích t ên thì phải
uy địnhtrách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc, chặt chẽ,
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đầy đủ và áp dụng nghiêm minh đối với các cơ uan, cá nhân t ong thực hiện
quyền lực. T ong t ường hợp các cơ uan, cá nhân không thực hiện tốt nhiệm
vụ, quyền hạn được giao, h phải bị lên án, bị tẩy chay, nếu vi phạm thể chế thì
phải bị trừng phạt. Để cơ uan và cá nhân có t ách nhiệm cao hơn đối với quyền
lực được giao, đòi hỏi đi đôi với việc giao quyền phải uy định chặt chẽ, đầy đủ
cả trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý đối với mỗi cơ uan, cá nhân
trong thực hiện quyền lực. Cần phải “có chế tài xử lý thích đáng những cán bộ vi
phạm pháp luật, nhất là cán bộ giữ vị t í lãnh đạo, quản lý”(3). Kiên quyết, xử lý
nghiêm minh những vi phạm nếu có của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào theo tinh
thần tất cả phải bình đẳng, phải chịu trách nhiệm về những hành vi, quyết định
của mình.
Đối với trách nhiệm pháp lý, cần uy định trách nhiệm theo cả nghĩa tích
cực và cả nghĩa tiêu cực. Nguyên tắc pháp quyền đòi hỏi trách nhiệm pháp lý
của cơ uan, nhân viên nhà nước phải được hình thành t ên cơ sở pháp luật,
được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp hợp pháp. Theo tinh thần đó, Hiến
pháp năm 2013 đã uy định: Đảng CSVNchịu sự giám sát của Nhân dân, chịu
trách nhiệm t ước Nhân dân về những uyết định của mình. Hội đồng nhân dân
chịu trách nhiệm t ước Nhân dân địa phương và cơ uan nhà nước cấp trên. Các
cơ uan khác như Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, Chủ tịch nước phải chịu
trách nhiệm t ước Quốc hội, còn Ủy ban nhân dân phải chịu trách nhiệm t ước
Hội đồng nhân dân. Tuy vậy, trong Hiến pháp năm 2013 lại không uy định:
Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện v ng của Nhân dân, chịu trách nhiệm
t ước Nhân dân. Điều này đã được các Hiến pháp t ước đây uy định, song Hiến
pháp năm 2013 lại không uy định nữa. Do vậy, theo chúng tôi cần bổ sung quy
định này để đề cao trách nhiệm của Quốc hội t ước Nhân dân, điều này còn thể
hiện các cơ uan khác của Nhà nước chịu trách nhiệm t ước Quốc hội tức là
gián tiếp chịu trách nhiệm t ước Nhân dân.
Sáu là, thiết lập cơ chế thuận lợi để nhân dân tham gia kiểm soát quyền
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lực chính trị, quyền lực nhà nước hiệu quả, kết hợp chặt chẽ kiểm soát của Nhà
nước với kiểm soát của xã hội đối với các cơ uan và cá nhân thực hiện quyền
lực chính trị, quyền lực nhà nước
T ong điều kiện hiện nay, ngoài Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác đại diện, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, 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, thì nên quy định Chủ tịch nước phải
có trách nhiệm liên kết, thống nhất các tầng lớp nhân dân, thay mặt nhân dân để
kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những nguyên v ng chính đáng, hợp pháp của
Nhân dân. Cần nghiên cứu bổ sung uy định trao cho Chủ tịch nước quyền thay
mặt Nhân dân đề nghị Quốc hội xem xét lại đối với các uy định, các quyết định
của Quốc hội mà Nhân dân hoặc một bộ phận lớn Nhân dân chưa đồng tình.
Để kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả, thiết nghĩ, cần có sự kết hợp
chặt chẽ hơn giữa kiểm soát của các cơ uan nhà nước với kiểm soát của các tổ
chức xã hội, t ong đó coi t ng kiểm soát của các cơ uan Đảng, của Mặt trận và
mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận. Giảm bớt sự phụ thuộc của Mặt trận và các
tổ chức xã hội khác vào Nhà nước để hoạt động phản biện, kiểm soát quyền lực
nhà nước của các tổ chức đó có hiệu lực và hiệu quả cao hơn.
Tôn tr ng và lắng nghe những ý kiến có tính chất xây dựng của những tổ
chức, những người không phải đảng viên đối với các quyết định của Đảng,
những người không phải đại biểu Quốc hội đối với các quyết định của Quốc hội,
các tổ chức, những người không phải công chức, viên chức nhà nước đối với các
quyết định của Nhà nước. Phải tư duy ằng, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính
phủ hay bất kỳ cơ uan nào không phải khi nào cũng đúng tuyệt đối hoặc cũng
có phương án hay nhất, tốt nhất, không có hạn chế, khiếm khuyết, mà phải thấy
rằng, mỗi hiện tượng, sự việc nếu được xem xét, tiếp cận từ nhiều phương diện,
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uan điểm khác nhau thì bao giờ cũng sẽ hoàn chỉnh hơn, có thể phát hiện ra
những hạn chế, khiếm khuyết để có phương án khắc phục ngay từ đầu thì bao
giờ cũng tốt hơn, đầy đủ, toàn diện hơn. Bởi thực tế cho thấy, những người có
cùng chí hướng, cùng uan điểm thường có cách nhìn vấn đề tương đối giống
nhau. Nếu h có tranh luận thì cũng ất ít sự khác biệt, chưa kể là h còn phải
tuân theo kỷ luật của tổ chức mình khi đưa a các uyết định.
Phải thấy rằng, Đảng CSVN dù là lực lượng ưu tú nhất của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, song không phải m i quyết định của
Đảng là đúng, cũng có những quyết định của Đảng chưa chính xác, hoặc tổ chức
triển khai chưa phù hợp dẫn đến kết quả không như mong muốn. Chẳng hạn,
việc công hữu uá nhanh các tư liệu sản xuất mà không tính đến t ình độ phát
triển của lực lượng sản xuất, nhất là người sản xuất; việc ồ ạt thành lập các tập
đoàn kinh tế, mà không chú ý đến tính hiệu quả của việc làm đó... Thời gian gần
đây, những đường lối, chính sách lớn của Đảng do cơ uan cao nhất của Đảng
(Đại hội đại biểu toàn quốc) đã được công bố rộng ãi để các tổ chức, các tầng
lớp nhân dân t ong và ngoài nước góp ý. Đây là một bước phát triển dân chủ rất
cao và cũng là biểu hiện Đảng CSVN không chỉ của giai cấp công nhân mà còn
của cả dân tộc, phấn đấu vì lợi ích của cả dân tộc. Tuy vậy, cũng có một số
chính sách do các cơ uan khác của Đảng đề xuất và quyết định thì chưa có
được sự tham gia, kiểm soát đúng mức từ phía Nhân dân, các tổ chức khác trong
xã hội. Thiết nghĩ, vấn đề này cũng cần có cơ chế để Nhân dân góp ý theo đúng
tinh thần mà Đảng đã đề ra là: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

(1) Đảng CSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2016, tr. 176.
(2) Đảng CSVN, Văn kiện XII, tlđd, t . 176.
(3) Đảng CSVN, Văn kiện XII, tlđd, t . 310.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp - 2019 - số.12 - tr.3-11.
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KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN HÀNH PHÁP
TRONG XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO
Ở VIỆT NAM

 TS ĐINH VĂN MINH
Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra,
Thanh tra chính phủ

Tóm tắt: Quyền hành pháp là một trong ba bộ phận cấu thành của
quyền lực nhà nước - cùng với quyền lập pháp và tư pháp - đã được quy
định trong Hiến pháp năm 2013. Bài viết phân tích các vấn đề liên quan
đến cơ chế kiểm soát thực hiện quyền hành pháp trong bối cảnh xây
dựng Chính phủ kiến tạo và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay; góp
phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức
Chính phủ năm 2015.

Từ khóa: Chính phủ kiến tạo; kiểm soát; quyền hành pháp.
Abstract: Executive power is one of three constitutional
components of state power, in addition to legislative and judicial powers,
which is stipulated in the Constitution 2013. This paper analyzes matters
related to the control over the exercise of executive power in the
development of tectonic government and international integration in
Vietnam at present, thereby contributes to providing scientific
arguments for purposes of amending and supplementing the Law on
Organization of the Government in 2015.
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1.

Quan niệm về quyền hành pháp và kiểm soát việc thực hiện quyền
lực hành pháp
Quyền hành pháp là một trong ba bộ phận cấu thành quyền lực nhà nước -

cùng với quyền lập pháp và tư pháp. Quyền hành pháp do các cơ uan hành
chính nhà nước thực thi để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình. Có nhiều
cách hiểu khác nhau về quyền hành pháp. Thông thường, quyền hành pháp được
hiểu bao gồm quyền lập quy và quyền hành chính. Cũng có uan niệm rộng hơn
về quyền hành pháp như: “Quyền hành pháp là quyền hoạch định và điều hành
chính sách quốc gia”... Những phương diện tác động của quyền hành pháp bao
gồm: 1) xác lập đường lối, chính sách của Chính phủ về đối nội và đối ngoại
phù hợp với Hiến pháp và luật; 2) tổ chức thực thi các uy định của Hiến pháp
và luật bằng việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm
cụ thể hóa các uy định của Hiến pháp và luật; 3) xây dựng và duy trì hoạt động
thường xuyên một bộ máy công quyền từ T ung ương xuống địa phương để thực
hiện chức năng uản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã
hội; nhằm cân bằng các mối quan hệ xã hội trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm một
trật tự an toàn chung cho m i tổ chức và công dân; 4) tổ chức và quản lý việc
cung ứng dịch vụ công, quản trị các tài sản thuộc sở hữu nhà nước, quản lý hành
chính việc tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; 5) tổ chức kiểm
tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hệ thống cơ uan hành chính nhà
nước và tổ chức kiểm toán tất cả các cơ uan hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Cố giáo sư Đoàn T ng Truyến cho rằng “ uyền hành pháp là quyền thực
thi pháp luật và tổ chức đời sống theo pháp luật, bao gồm quyền lập quy và
quyền hành chính”. Quan niệm này đúng với bản chất của quyền lực hành pháp
trong mối quan hệ phân công và phối hợp với các quyền lực khác.
Đồng thời, quyền hành pháp là bộ phận của quyền lực nhà nước thực hiện
chức năng, nhiệm vụ hoạch định, thực thi chính sách công, triển khai pháp luật

126

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2020
và tổ chức đời sống theo pháp luật. Quyền này được thể hiện thông qua quyền
lập quy (Regulatory power) và quyền hành chính (Administrative power). Trong
đó, uyền lập quy là quyền ban hành các văn bản dưới luật (văn bản pháp quy)
để hướng dẫn thi hành luật và đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Quyền
hành chính là quyền tổ chức và điều hành bộ máy hành chính nhằm tổ chức và
quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, dù cân bằng hóa các quyền lực nhưng uyền hành pháp luôn là
trung tâm và chiếm ưu thế so với quyền lập pháp và quyền tư pháp. Một chính
sách tốt, một đạo luật tiến bộ sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được thực thi hiệu
quả và hiệu lực trên thực tế. Vì vậy, quyền hành pháp được trao cho những
quyền hạn và nhiệm vụ rộng lớn với nguồn lực dồi dào nhằm bảo đảm được
tr ng trách của mình, ở bất kỳ quốc gia nào, quyền hành pháp luôn nắm giữ
quyền quản lý nguồn lực quốc gia, ngân sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn
nhân lực, đội ngũ cán bộ, công chức, cung cấp dịch vụ công... là những nguồn
lực to lớn nhất, sức mạnh lớn nhất của quốc gia. Việc thực thi quyền hành pháp
cũng liên uan t ực tiếp đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cá nhân,
tổ chức và doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa nhà nước với người dân thể hiện rõ
nhất qua hoạt động thực thi quyền hành pháp của cơ uan hành chính nhà nước,
với việc ban hành các quyết định quản lý nhà nước (còn được g i là quyết định
quản lý hành chính). Tuy nhiên, cũng vì được trao nhiều quyền hạn to lớn nêu
t ên mà nguy cơ về sự lộng quyền, lạm quyền, tham nhũng, sách nhiễu... cũng
có khả năng xảy ra nhiều nhất trong quá trình thực thi quyền hành pháp. Vì vậy,
kiểm soát quyền lực hành pháp là tất yếu khách quan.
Ngày 23/11/1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban thanh t a đặc
biệt để giám sát việc thực hiện quyền lực của bộ máy nhà nước lúc đó. Điều đó
cho thấy Đảng và Nhà nước ta đã uan tâm đến việc kiểm soát quyền lực nhà
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nước nói chung, quyền lực hành pháp nói riêng từ rất sớm. Từ đó đến nay, hệ
thống cơ uan Thanh t a của Nhà nước không ngừng được quan tâm kiện toàn,
củng cố và nâng cao để thực hiện chức năng thanh t a, kiểm tra trong bộ máy
hành chính nhà nước.
Hiến pháp năm 2013 đã có những uy định rất rõ về vị trí, tính chất, chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cũng như về cơ chế thực hiện quyền lực của Chính
phủ được sửa đổi, bổ sung theo hướng đề cao hơn vị trí, vai trò của Chính phủ là
cơ uan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; bảo đảm tính độc lập tương đối, tăng cường tính chủ động, linh hoạt, sáng
tạo và tính dân chủ pháp quyền trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ.

2.

Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 và định
hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo
2.1 Quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013
Điều 94 Hiến pháp năm 2013 uy định: “Chính phủ là cơ uan hành chính

nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện
quyền hành pháp, là cơ uan chấp hành của Quốc hội”. Quy định này đã khái
quát tính chất, vị trí và chức năng của Chính phủ với một điểm mới so với các
bản Hiến pháp t ước đây là nhấn mạnh và đề cao quyền hành pháp của Chính
phủ.
Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, t ước hết là việc phân công giữa
các nhánh quyền lực nhà nước. Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp năm 2013 uy định:
“Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa
các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp”. So với lần sửa đổi năm 2001 về việc ghi nhận sự phân công, phối hợp
giữa các cơ uan t ong việc thực hiện quyền lực nhà nước thì Hiến pháp năm
2013 đã bổ sung uy định phải có sự kiểm soát giữa các cơ uan nhà nước.
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Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; Chính phủ thực hiện quyền
hành pháp; Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp. Giữa 3 cơ uan (3 nhánh
quyền lực) này có sự phối hợp và kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện quyền
lực được trao. Sự phân công quyền lực này bảo đảm tính thống nhất, tính phối
hợp và kiểm soát lẫn nhau, t ên cơ sở hướng tới sự cân bằng và bảo đảm sự
thông suốt của quyền lực. Theo uy định của Hiến pháp năm 2013, uyền hành
pháp được phân chia giữa Chủ tịch nước và Chính phủ. Bên cạnh một số quyền
hạn thuộc về lập pháp và tư pháp, thì nhiều quyền hạn của Chủ tịch nước hiện nay
là thuộc về hành pháp, như uyền về đối nội và đối ngoại, quyền thống lĩnh các
lực lượng vũ t ang, uyền ra lệnh tổng động viên, ban bố tình trạng khẩn cấp...
Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 vẫn trao phần lớn quyền hành pháp cho Chính
phủ và điều đó đúng với vị trí, tính chất, chức năng, thẩm quyền của Chính phủ.
Với chức năng thực hiện quyền hành pháp, Chính phủ thực hiện việc
hoạch định và điều hành chính sách quốc gia, tổ chức thực hiện Hiến pháp và
pháp luật để duy trì và bảo vệ trật tự cộng cộng, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân.
Điều 100 Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung quyền ban hành văn bản pháp
quy của Chính phủ, bộ t ưởng, thủ t ưởng cơ uan ngang bộ như một nhiệm vụ,
quyền hạn độc lập của chức năng hành pháp: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ uan ngang bộ ban hành văn bản pháp luật để thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử
lý các văn bản trái pháp luật theo uy định của luật”.
2.2 Định hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo
Chế định Chính phủ t ong uy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ
chức Chính phủ là cơ sở pháp lý trực tiếp và quan tr ng để Chính phủ thực hiện
quyền hành pháp. Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 26/7/2016 tại kỳ h p thứ
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nhất Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã xác định
rõ mục tiêu xây dựng Chính phủ mới trong nhiệm kỳ của mình, đó là “Chính
phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Đó
là Chính phủ chuyển phương thức chỉ đạo, điều hành từ mệnh lệnh hành chính
sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ. Để góp phần hiện thực hóa quyết tâm thay
đổi căn bản phương thức quản lý, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu;
thực hiện nguyên tắc Chính phủ quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ, thượng
tôn pháp luật; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai, minh bạch và
trách nhiệm giải trình.
Về Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tại
Hội nghị cấp cao APEC năm 2017 với bốn nội dung chính là:
Thứ nhất, đó phải là một Chính phủ chủ động thiết kế ra một hệ thống
pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát
triển, chứ không phải bị động đối phó với những diễn biến trên thực tế.
Thứ hai, Nhà nước không làm thay thị t ường, những khu vực nào thị
t ường có thể làm được, doanh nghiệp tư nhân có thể làm được thì Nhà nước
không can thiệp, mà thay vào đó là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm.
Nhà nước sẽ chỉ đầu tư vào những khu vực các doanh nghiệp tư nhân không
thể đầu tư.
Thứ ba, Chính phủ phải kiến thiết được môi t ường kinh doanh thuận lợi,
không chỉ đứng đầu t ong nhóm các nước ASEAN, mà còn phấn đấu vươn lên
tiêu chí của các nước nhóm Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Thứ tư, Chính phủ phải nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, đặc biệt
phải thay ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc. Cần xây dựng chính
quyền điện tử, thương mại điện tử đến tòa án điện tử... Đây là yếu tố quan tr ng
để xây dựng Chính phủ kiến tạo”(1).
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Chính phủ kiến tạo phải là Chính phủ trí tuệ, hành động với “đội ngũ cán
bộ, công chức trí tuệ, tỉnh táo, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ xã hội”(2), đặc biệt
là trong hoạch định và thực thi chính sách công.

3.

Kiểm soát việc thực hiện quyền lực hành pháp trong xây dựng Chính
phủ kiến tạo ở Việt Nam
Để nâng cao hiệu quả quản lý của Chính phủ, cần có cơ chế kiểm soát

việc thực hiện quyền hành pháp hiệu quả để tránh những hành động vượt ra khỏi
khuôn khổ pháp luật, vi phạm nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền với việc
tôn tr ng tính tối thượng của pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức
Chính phủ lần này là cơ hội rất tốt để thực hiện điều đó.
Theo Điều 2 Hiến pháp năm 2013, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà
nước là thống nhất, nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ
uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Quyền hành pháp vốn luôn có tính “t ội”, xây dựng Chính phủ kiến tạo lại
càng làm cho tính “t ội” đó õ àng hơn và yêu cầu kiểm soát quyền hành pháp
càng phải được đề cao hơn nữa.
Kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp chính là việc kiểm tra, xem xét
nhằm ngăn chặn vi phạm có thể xảy a t ong uá t ình ban hành các văn bản
hướng dẫn thực hiện luật, cũng như uá t ình tổ chức thực hiện của các chủ thể
thực hiện quyền hành pháp. Trong thực tế hoạt động, Chính phủ vẫn là cơ uan
quan tr ng nhất có nhiệm vụ soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy
nhiên, có ý kiến lo ngại về tính minh bạch, khách quan nếu giao cho Chính phủ
thực hiện nhiệm vụ này. Vì vậy, những uy định trong hoạt động lập pháp phải
xuất phát từ nhu cầu thực tế và các văn bản pháp luật ban hành phải vì lợi ích
chung của quốc gia và đảm bảo tính thực tiễn. Quốc hội đóng vai t ò đặc biệt
quan tr ng trong việc kiểm soát nội dung này.
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Để các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội ban
hành hoặc Chính phủ ban hành theo thẩm quyền đảm bảo chất lượng, phù hợp
với cuộc sống, với vị t í là cơ uan đại diện của nhân dân, Quốc hội có chức
năng giám sát hoạt động của Chính phủ và yêu cầu Chính phủ phải chịu trách
nhiệm đối với các hoạt động của mình. Hoạt động giám sát của Quốc hội buộc
Chính phủ phải tuân thủ pháp luật, xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật để
bộ máy Chính phủ vận hành thông suốt và hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm những
nguyên tắc pháp quyền.
Chính phủ thực hiện quyền lập quy, ban hành những văn bản để cụ thể
hóa Hiến pháp, luật và đưa pháp luật vào cuộc sống. Các cơ uan t ong hệ thống
hành chính cũng ban hành nhiều loại văn bản dưới luật để áp dụng pháp luật
trong thực tiễn. Thực tiễn công tác kiểm t a văn bản quy phạm pháp luật cũng
như công tác giải quyết các khiếu nại hành chính thời gian qua cho thấy tỷ lệ vi
phạm pháp luật của các văn bản này vẫn xảy a. Điều đó cho thấy sự kiểm soát
đối với hoạt động hành pháp hiệu quả còn thấp và cần được tăng cường mạnh mẽ
hơn t ong thời gian tới, nhất là với định hướng “xây dựng Chính phủ kiến tạo”.
Hiện nay, các cơ chế kiểm soát đối với thực hiện quyền lực hành pháp
được chia thành các loại sau:
Thứ nhất, kiểm soát từ bên ngoài hệ thống.
Kiểm soát mang tính chất chính trị của Đảng: Điều 4 Hiến pháp năm 2013
khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ bộ máy nhà nước, t ong đó có
các cơ uan thực hiện quyền hành pháp thông qua hệ thống cơ sở đảng và đảng
viên trong bộ máy hành pháp;
Kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước của Quốc hội (ở địa phương là
Hội đồng nhân dân): Quốc hội thực hiện quyền giám sát, yêu cầu trả lời, chất
vấn... Chính phủ chịu trách nhiệm t ước Quốc hội và báo cáo công tác t ước Quốc
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hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (Điều 94 Hiến pháp năm 2013);
Kiểm soát về tài chính: Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá việc
sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của các cơ uan sử dụng ngân sách nhà
nước, t ong đó và chủ yếu là các cơ uan hành pháp, nơi sử dụng nhiều nhất
nguồn lực tài chính của đất nước;
Kiểm soát từ phía cơ uan tư pháp thông ua việc xét xử các khiếu kiện
hành chính của các cơ uan thực hiện quyền lực hành pháp (quyết định hành
chính và hành vi hành chính, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức);
Kiểm soát của xã hội qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, sự phản ánh của các
phương tiện thông tin đại chúng, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân...
Thứ hai, kiểm soát từ bên trong hệ thống.
Kiểm soát của cơ uan cấp t ên đối với cấp dưới; kiểm soát của cơ uan
thanh t a đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ uan hành
chính theo uy định của pháp luật. Chính phủ là cơ uan đứng đầu hệ thống
hành pháp nên chỉ kiểm soát từ bên ngoài và thực hiện kiểm soát bên trong hệ
thống hành pháp.
Kiểm soát của Đảng có hiệu quả khi tác động trực tiếp đến đội ngũ cán
bộ, công chức trong bộ máy thực hiện quyền hành pháp. Với nguyên tắc Đảng
lãnh đạo công tác cán bộ thì những đánh giá, nhận xét và ý kiến của cơ uan có
thẩm quyền của Đảng có tính chất quyết định đến việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo
t ong các cơ uan hành pháp.
Kiểm soát của Quốc hội ngày càng có hiệu quả hơn với những đổi mới
trong tổ chức, hoạt động giám sát nhất là nâng cao chất lượng chất vấn tại các kỳ
h p. Việc bỏ phiếu tín nhiệm đối vối các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn
cho thấy một sự kiểm soát cụ thể hơn đối với Chính phủ và các thành viên
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Chính phủ, kết quả bỏ phiếu đã có tác động rất lớn đến việc nâng cao trách
nhiệm và hiệu quả công tác của các thành viên Chính phủ.
Kiểm soát từ phía xã hội đối với hoạt động của Chính phủ ngày càng có
thêm những điều kiện để bảo đảm thực hiện. Phản biện xã hội là một nội dung
mà những năm gần đây được Đảng, Nhà nước và xã hội đề cao và dần hình
thành cơ chế để thực hiện. Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được ban hành theo Quyết
định số 217-QĐ/TW của Ban Chấp hành T ung ương Đảng ngày 12/3/2013 là
một công cụ thực sự có hiệu quả để các tổ chức xã hội và người dân giám sát,
kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ uan hành pháp. Sự
chủ động và minh bạch từ phía Chính phủ và các cơ uan uản lý nhà nước ở
T ung ương cũng tạo điều kiện tốt hơn để xã hội có thể tiếp cận và giám sát
thông qua h p báo thường kỳ, sự tương tác t ên các phương tiện thông tin đại
chúng, ua đó nâng cao t ách nhiệm giải trình của cơ uan thực hiện quyền hành
pháp. Việc giám sát của xã hội đối với cơ uan uản lý nhà nước ở địa phương,
nhất là chính quyền cơ sở đã mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là thông qua sự
giám sát của Ban Thanh t a nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng dưới sự
chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sự giám sát từ phía người dân cũng đặc biệt hiệu quả đối với việc xây
dựng, ban hành chính sách và cả quá trình thực hiện chính sách của cơ uan hành
pháp.
Quyền lập quy là một trong hai thẩm quyền riêng của quyền hành pháp có
tác động lớn đến uá t ình đưa các đạo luật vào cuộc sống. Số lượng văn bản
quy phạm pháp luật do Chính phủ và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp
ban hành là rất lớn và không ít t ường hợp các văn bản đó không phù hợp với
tinh thần của các đạo luật, có thể gây ảnh hưởng hoặc cản trở việc thực hiện các
quyền của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm dưới luật khi
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ban hành chưa được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến nhiều văn bản vừa mới ban
hành đã phải bãi bỏ do không phù hợp với thực tiễn. Do đó, cần nâng cao hơn
nữa quyền kiểm soát của Quốc hội với các văn bản quy phạm pháp luật, các
uyết định uản lý do Chính phủ ban hành đã được uy định t ong Hiến pháp:
“Thực hiện uyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị uyết của
Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu
cử uốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ uan khác do Quốc hội thành lập”.
Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền “đình chỉ việc thi hành văn bản của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội
quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ h p gần nhất; bãi bỏ văn bản của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối
cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Điều 74
Hiến pháp năm 2013).
Bên cạnh đó, cần có những uy định cụ thể, rõ ràng trong kiểm soát việc
thực hiện quyền hành pháp, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo và một nền
hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh đất nước đang hội nhập
sâu rộng với thế giới

(1) “Chính phủ kiến tạo” tại Việt Nam ua định nghĩa của Thủ tướnghttp://vneconomy.vn/chinh-phu-kien-tao-tai-viet-nam-qua-dinh-nghia-cua-thu-tuong2017111816395712.htm.
(2)
Lưu
Kiếm
Thanh,
Ngô
Thành
Can,
Trí
tuệ
quản
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2017/43003/Tri-tuequan-ly.aspx.

lý,

Nguồn: Tạp chí Tổ chức nhà nước - 2019 - số.3 - tr.46-50.
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GIÁM SÁT NHÂN DÂN
ĐỐI VỚI QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 TS BÙI VIỆT HƯƠNG
Viện Chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Nhân dân giám sát quyền lực nhà nước trở thành nguyên
tắc của sự vận hành nền chính trị dân chủ pháp quyền ở nước ta. Do đó,
giám sát nhân dân nói chung và giám sát của cử tri đối với các cơ quan
dân cử nói riêng là một yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Nhân dân, do Nhân dân
và vì Nhân dân ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: giám sát nhân dân; quyền lực nhà nước
Abstract: People supervise state power as the principle of the
operation of democratic politics in our country. Thus, people’s
supervision in general and voters’ supervision of elected bodies in
particular is an objective requirement of the process of building the
socialist rule of law state of the people, by the people and for the people
in our country today.

Keywords: People’s supervision; state power
Ngày nhận bài: 2/10/2017
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1.

Vai trò của giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước
Trong quá trình dân chủ hóa xã hội ngày càng mở rộng, t ình độ

dân trí của nhân dân từng bước được nâng cao thì giám sát nhân dân

càng đóng vai t ò uan t ng, tạo thành một mắt xích không thể thiếu t ong cơ
chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở ta hiện nay. Theo tiến trình phát triển không
ngừng của xã hội và nhu cầu của con người, sự tham gia giám sát trực tiếp của
nhân dân đối với m i lĩnh vực của đời sống xã hội là một đòi hỏi tất yếu và là
kênh quan tr ng nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước. Nhân dân là chủ thể gốc
của quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, sức mạnh công quyền xuất phát từ
nhân dân và nó phải được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhân dân.
Mục đích của giám sát quyền lực và giám sát nhân dân đối với các cơ
uan nhà nước là để quyền lực không bị lạm dụng, không bị tha hóa, sự ủy
quyền của nhân dân đối với các cơ uan uyền lực, đối với cán bộ, công chức.
Thực tế đã chứng minh, quyền lực nói chung và quyền lực nhà nước nói riêng
luôn có xu hướng bị tha hóa, bị biến dạng và bị lạm dụng vào những mục đích
cá nhân, nhiều khi đi ngược lại lợi ích xã hội. Vì vậy, để ngăn ngừa những hậu
quả tiêu cực của của nó, quyền lực, quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước
phải được kiểm soát chặt chẽ. Giám sát nhân dân là một cách thức quan tr ng để
kiểm soát quyền lực nhà nước, phải được coi tr ng hàng đầu, phải đặt đúng tầm
quan tr ng và được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng nhất trong toàn xã hội. Bởi vì,
nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, do đó chỉ có nhân dân mới đủ tư
cách để giám sát được sự ủy quyền của mình. Giám sát nhân dân còn trở thành
thước đo bản chất dân chủ của chế độ xã hội, của nhà nước pháp quyền XHCN
mà chúng ta đang xây dựng. Vấn đề là ở chỗ việc giám sát của nhân dân đã thực
sự được coi tr ng và có một cơ chế hữu hiệu để hiện thực hóa như thế nào. Mặt
khác, nhân dân đã nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ làm chủ của mình hay
chưa. Nhân dân đã dám làm chủ hay chưa (Hồ Chí Minh)... Đó là một loạt
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những câu hỏi cần được giải đáp t ong uá t ình xây dựng thể chế dân chủ và cơ
chế giám sát quyền lực ở nước ta hiện nay.
T ong xu hướng mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,
xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay, việc mở rộng dân
chủ phải gắn chặt với việc thực hiện sự giám sát của nhân dân. Giám sát nhân
dân vừa là phương thức đồng thời là thước đo sự dân chủ trong xã hội. Cần tiếp
tục phát huy tốt hơn và nhiều hơn uyền làm chủ của nhân dân qua các hình
thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và
bảo vệ nhà nước, nhất là việc giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với hoạt động
của các cơ uan và cán bộ, công chức nhà nước. T ong đặc thù của thể chế chính
trị Việt Nam hiện nay và hệ thống chính trị ở nước ta, giám sát nhân dân phải đi
đôi với phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Đó là hoạt động bày tỏ ý kiến, uan điểm, đánh giá, nhận xét, bình luận, phê
bình, tranh luận, thảo luận, thẩm định của các tổ chức này đối với các vấn đề
thuộc nội dung, phương hướng, chủ t ương, chính sách, giải pháp phát triển kinh
tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và các tổ chức liên quan, nhằm thực thi dân chủ,
phát huy trí tuệ nhân dân trong xây dựng Đảng và Nhà nước, đảm bảo lợi ích
chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội được thể hiện ở một số vấn đề chính sau đây:
- Chỉ ra những chủ t ương, chính sách, pháp luật và công việc điều hành
mà Đảng, Nhà nước sắp hoặc đã ban hành nhưng chưa sát thực tế, chưa làm
được hoặc làm chưa tốt, chỉ ra những việc làm chưa hợp lòng dân;
- Cung cấp thông tin thực tế về những vấn đề cần điều chỉnh trong các kế
hoạch, chương t ình, dự án kinh tế - xã hội nhằm bảo vệ lợi ích của cộng đồng,
lợi ích chung toàn xã hội;
- Đề xuất sửa đổi chủ t ương, chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực
tế cuộc sống, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, khả thi và hiệu quả cao;
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- Tổ chức thảo luận lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý hoặc đại biểu
của tổ chức quần chúng về những vấn đề bức xúc trong xã hội. Tập hợp ý kiến
kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cơ uan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nghiên
cứu giải quyết những vấn để bức xúc liên uan đến quyền và lợi ích chính đáng,
thiết thực của các tầng lớp nhân dân.
Trong thực tế, do nội dung hoạt động của cơ uan uyền lực nhà nước rất
rộng lớn, mà điều kiện giám sát của các tổ chức có hạn, nên hiện nay, hoạt động
phản biện xã hội chủ yếu chỉ tập trung vào quá trình hoạch định chủ t ương,
chính sách, nhằm đánh giá, nhận xét, thẩm định, nêu kiến nghị đối với dự thảo,
dự án, đề án của cơ uan Đảng và Nhà nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện,
nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh thì các tổ chức phản biện dưới hình thức kiến
nghị, khuyến cáo với cơ uan có thẩm quyền. Cũng cần thấy rằng, một trong
những đối tượng phản biện xã hội chủ yếu được tiến hành đối với các cơ uan
nhà nước - vốn là trung tâm, trụ cột của hệ thống chính trị, chủ thể trực tiếp thực
hiện các hoạt động quản lý, điều hành xã hội.
Tính xã hội đồng nghĩa với tính nhân dân. Phản biện phải đứng trên lập
t ường của nhân dân, đại diện cho quyền lợi hợp pháp và nguyện v ng chính
đáng của nhân dân, bảo đảm lợi ích của toàn xã hội và yêu cầu của đất nước.
Phản biện xã hội phản ánh uan điểm, nhu cầu, nguyện v ng, quyền và lợi ích
của các tầng lớp xã hội khác nhau. Vì thông qua phản biện, các tầng lớp nhân
dân bày tỏ ý kiến, uan điểm của mình đối với lực lượng lãnh đạo và quản lý xã
hội. Vì vậy, phản biện chính là tiếng nói của nhân dân, xuất phát từ nguyện
v ng, lợi ích của nhân dân, và vì thế nó mang tính xã hội sâu sắc.
Phản biện xã hội khác với phản biện của các cơ uan uyền lực nhà nước
chính là ở tính xã hội của nó. Phản biện xã hội là phản biện của các lực lượng xã
hội ở ngoài nhà nước, phản biện của các tổ chức, đoàn thể đại diện cho quần
chúng nhân dân, của xã hội, phản biện từ phía bên ngoài vào quyền lực nhà
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nước. Còn phản biện của các cơ uan uyền lực nhà nước mang tính quyền lực,
là sự phản biện ở bên trong nội bộ cơ uan nhà nước.
Phản biện xã hội mang tính độc lập, không phụ thuộc vào ý muốn của nhà
cầm quyền, chỉ là nhà cầm quyền có tiếp thu hay không và tiếp thu đến đâu mà
thôi. Tính khách quan trong phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội thể hiện ở chỗ các tổ chức này đứng ở vị thế độc lập, dưới
góc nhìn khách quan của xã hội, của nhân dân đối với tổ chức đảng và chính
quyền, là sự tiếp cận từ bên ngoài đối với hệ thống chính trị.
Tính khách quan còn thể hiện ở sự phù hợp với quy luật khách quan khi
phản biện, ở sự nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, đa chiều, đồng thời đòi hỏi
cả chủ thể phản biện và chủ thể nhận phản biện được cung cấp thông tin đầy đủ,
chính xác, kịp thời, nói rõ sự thật trên tinh thần xây dựng.
Phản biện là tranh luận một cách khoa h c chứ không phải là tìm câu trả
lời có đồng ý hay không đồng ý theo dạng thăm dò dư luận xã hội. Phản biện xã
hội phải dựa trên những phân tích, lập luận chặt chẽ có cơ sở khoa h c và thực
tiễn nhất định, có tính thuyết phục cao, có sự tham vấn của các chuyên gia, từ đó
đưa a được căn cứ xác đáng để luận chứng cho uan điểm của mình. Mục đích
tối cao của nó là đi đến cái hợp lý, cái tiến bộ hợp lòng dân. Muốn vậy, chủ thể
phản biện phải có tri thức, có t ình độ, am hiểu chủ t ương, chính sách, pháp
luật, sâu sát thực tiễn và có liên hệ mật thiết với nhân dân.
Mặt khác, quá trình phản biện xã hội phải được tổ chức với một cơ chế
thực sự khoa h c, theo trình tự, thủ tục nhất định có tính pháp lý, có sự ràng
buộc về quyền và trách nhiệm của các bên trong hoạt động phản biện xã hội.
Phản biện xã hội nhằm chỉ a được những điểm hợp lý, những điểm chưa hợp lý,
những điểm cần bổ sung, sửa đổi, những điểm cần bãi bỏ, từ đó đảm bảo tính
đúng đắn trong tổ chức và hoạt động, đảm bảo lợi ích thiết thực, cụ thể của các
tầng lớp nhân dân.
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2.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của nhân

dân
Từ thực trạng hoạt động giám sát nhân dân đối với quyền lực nhà

nước ở nước ta hiện nay, cần phải thực hiện những giải pháp thiết thực, mang
tính đồng bộ và toàn diện, đòi hỏi sự tự giác tham gia của cả hệ thống chính trị
và đặc biệt là của toàn thể nhân dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt
động giám sát của nhân dân trên thực tế, đảm bảo thực sự phát huy quyền làm chủ
của nhân dân.
Thứ nhất, quán triệt uan điểm của Đảng về tăng cường hoạt động giám
sát của nhân dân được ghi nhận t ong các văn kiện, các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng. Thể chế hóa uan điểm của Đảng thành pháp luật, tạo a cơ sở pháp lý để
điều chỉnh hoạt động giám sát của nhân dân, đảm bảo sự thống nhất từ quan
điểm của Đảng đến pháp luật của Nhà nước và triển khai có hiệu quả trong thực
tế cuộc sống. Việc thể chế hóa uan điểm của Đảng thành pháp luật có ý nghĩa
cực kỳ quan tr ng và quyết định đến chất lượng của hoạt động giám sát nhân
dân. Nghiên cứu để thể chế hóa nhanh chóng những uan điểm chỉ đạo của
Đảng t ong Văn kiện Đại hội XII về tăng cường vai trò của giám sát nhân dân.
Đặc biệt việc triển khai Nghị quyết T ung ương (khóa XII) “một số biện pháp
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc h c tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, phong
cách lối sống đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên và làm trong sạch đảng, các
cơ uan uyền lực nhà nước. Đồng thời gắn với việc tuyên truyền, phổ biến và
thực hiện Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là vấn đề hiện thực hóa cơ chế kiểm
soát quyền lực và bảo vệ hiến pháp ở nước ta hiện nay;
Thứ hai, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan tr ng của hoạt
động giám sát đối với bộ máy nhà nước nói chung và các cơ uan dân cử nói
riêng. Nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân thông qua hoạt động tăng cường
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công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Bên cạnh đó, cần nâng
cao dân trí, có biện pháp cụ thể để khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia
đối thoại với các cơ uan, cán bộ, công chức. Do đó, cần cung cấp cho nhân dân
các thông tin và kiến thức cần thiết để nhân dân thực hiện quyền giám sát của
mình. Nhân dân chỉ có thể thực hiện được sự giám sát của mình khi có t ình độ
dân trí cao, ý thức dân chủ và tự giác chính trị từ đó “dám” thực hiện quyền và
có nghĩa vụ giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội, Hội
đồng nhân dân các cấp;
Thứ ba, nghiên cứu ban hành Luật Giám sát của nhân dân làm cơ sở pháp
lý để hiện thực hóa sự giám sát của nhân dân. Hoàn thiện các uy định về khiếu
nại và tố cáo để tạo cơ chế pháp lý đảm bảo cho nhân dân không chỉ thực hiện
quyền khiếu nại mà còn thực hiện tốt hơn nữa quyền tố cáo của mình. Hệ thống
hóa những văn bản dưới luật về quy chế dân chủ cơ sở để nâng Pháp lệnh dân
chủ cơ sở thành Luật về dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt uy định pháp luật về dân
chủ ở cơ sở chính là cách, thức để nhân dân giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân
dân và đại biểu dân cử một cách hiệu quả. Bởi vì pháp luật về dân chủ ở cơ sở
chính là những uy định rất cụ thể những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc
sống của nhân dân. Sớm ban hành các văn bản tổ chức thực hiện các uy định
của Luật T ưng cầu ý dân, t ong đó uy định rõ nội dung, quyền quyết định,
trách nhiệm tổ chức t ưng cầu dân ý. Đặc biệt, phải uy định cụ thể về trách
nhiệm, thủ tục xem xét ý kiến, kiến nghị của nhân dân và đánh giá, sử dụng kết
quả t ưng cầu dân ý.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc
hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Cần uy định õ hơn nhiệm vụ và quyền hạn
của đại biểu, đảm bảo cho h “đủ quyền”, “thực quyền” và hoạt động có hiệu
quả. Điều này có ý nghĩa thiết thực đảm bảo cho những nghị quyết, quyết định
của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp mang tính hiện thực, đảm bảo pháp
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chế xã hội chủ nghĩa. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã uy
định nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp thể hiện được những uan điểm, phương hướng của Đảng và Nhà
nước ta. Tuy nhiên, trên thực tế hiệu lực, hiệu quả nhiều hoạt động của Hội đồng
nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, t ong đó có hoạt động giám
sát, còn đòi hỏi sự tuân thủ pháp luật của nhiều cơ uan tổ chức khác. Các đại
biểu khi giám sát nêu yêu cầu, kiến nghị, đề nghị, song nhiều yêu cầu, kiến nghị
đó chỉ nhận được sự trả lời chung chung, còn chờ kiểm tra... mà không có sự cụ
thể hóa, cá nhân hóa trách nhiệm của người sẽ giải quyết, thời hạn phải giải
quyết xong, nếu không giải quyết xong thì chịu trách nhiệm như thế nào. Chính
vì vậy, phải uy định thật cụ thể trách nhiệm của đại biểu, của các cơ uan nhà
nước, có nghĩa là xây dựng chế tài kiểm chứng những lời hứa, việc làm của các
cơ uan nhà nước, xác định trách nhiệm của cơ uan và đại biểu;
Thứ tư, tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân, đồng thời với tăng
cường hoạt động giám sát của các cơ uan có chức năng kiểm tra, thanh tra,
giám sát khác. Tăng cường sự phối hợp giữa giám sát nhân dân thông qua Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân với hoạt
động giám sát của Quốc hội, hoạt động thanh tra của Chính phủ và hoạt động
kiểm tra của Đảng. Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành kênh giám sát có
hiệu quả và thực hiện những chức năng cơ bản của Mặt trận Tổ quốc là giám sát
và phản biện xã hội. Cần phát huy tối đa sự tham gia của các tổ chức hội thành
viên như Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,
Hội Luật gia, Đoàn thanh niên... vào hoạt động giám sát nhằm đấu tranh với các
hiện tượng tiêu cực ở địa phương. Đó cũng chính là phương thức tập hợp sức
mạnh đồng bộ của toàn thể xã hội, tạo cơ chế đồng bộ để thực hiện sự giám sát
của nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát của toàn xã hội trong việc kiểm
soát quyền lực cũng là uá t ình tạo nên sự đồng thuận xã hội;
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Thứ năm, đổi mới hoạt động kỳ h p của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và
tiếp xúc cử tri. Các kỳ h p của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp có ý nghĩa
quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân
và các đại biểu. Bởi vì tất cả các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân,
đại biểu đều được kết tinh trong các báo cáo, nghị quyết kỳ h p. Những vấn đề
đưa a thảo luận, quyết nghị tại kỳ h p là các vấn đề có ý nghĩa chủ đạo đối với
đời sống của nhân dân, hoạt động của các cơ uan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong cả nước và ở mỗi cấp địa phương. Cần có cơ chế để tại kỳ h p có
thể xem xét kết quả thực hiện các nghị quyết một cách cụ thể, khách quan, chỉ rõ
tiêu cực, hạn chế và quy trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể cùng
chế tài tương ứng. Nhân dân có thể bãi nhiệm đại biểu hoặc đề nghị các cơ uan
có trách nhiệm xử lý những cá nhân để xảy ra các vi phạm, không thực hiện
đúng các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Cần
sớm ban hành uy định, cơ chế để nhân dân (cử tri) có thể trực tiếp bỏ phiếu bất
tín nhiệm, bãi miễn đại biểu nếu h không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm những
uy định của pháp luật.
Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Trong các cuộc tiếp xúc, không chỉ
tuyên truyền, giải thích, phổ biến nghị quyết, kết quả kỳ h p, thu thập nguyện
v ng của cử t i, mà đại biểu còn phải t a đàm, đối thoại, giải đáp ý kiến của cử
tri, tiếp thu yêu cầu, kiến nghị của cử tri về những vấn đề đang bức xúc, đánh
giá tình hình kết quả hoạt động của các cơ uan nhà nước. Mở rộng các cuộc
tiếp xúc cử tri, có thể tiếp xúc cử tri theo giới, theo lĩnh vực, theo từng tổ chức
nghề nghiệp theo hướng chủ động, thực quyền... để những vấn đề cử tri nêu ra
cho đại biểu có tính cụ thể, tập trung và tạo điều kiện cho đại biểu giải quyết
nhanh chóng những yêu cầu, kiến nghị đó;
Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện thể chế đảm bảo tự do, dân chủ, minh bạch
trong bầu cử để đảm bảo tính chính đáng của sự ủy quyền trong việc nắm giữ và
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thực thi quyền lực nhà nước. Tự do, dân chủ, công khai trong bầu cử để lôi cuốn
đông đảo nhân dân thực sự tham gia vào đời sống chính trị và lựa ch n đúng
người ủy quyền. Những chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân
dân như: di dân và tái định cư khi xây dựng công trình thủy điện, đường giao
thông, khu công nghiệp, chính sách về giáo dục, y tế... phải có tổ chức hoặc đại
biểu của nhân dân giám sát quá trình ra chính sách, thực thi chính sách và kiểm
t a đánh giá chính sách;
Thứ bảy, mở rộng thực hiện các loại hình dân chủ trực tiếp như: t ưng cầu
ý dân; triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảm bảo cho các quyền
tự do, dân chủ cơ bản của dân được hiện thực hóa. Thể chế hóa cụ thể và chặt
chẽ các uy định cũng như cơ chế để nhân dân có thể thuận tiện thực hiện chức
năng giám sát của mình đối với các cơ uan uyền lực nhà nước, đặc biệt là cụ
thể hóa quyền bãi miễn sao cho hiệu quả và thuận tiện. Hàng năm lấy phiếu tín
nhiệm của nhân dân đối với một số chức danh quan tr ng trong hệ thống Đảng
và Nhà nước và đưa công khai t ên các phương tiện thông tin đại chúng;
Thứ tám, kết hợp giám sát của nhân dân với các phương tiện thông tin đại
chúng. Các phương tiện thông tin đại chúng là kênh quan tr ng để người dân
kiểm soát quyền lực ở nước ta hiện nay, đặc biệt lại càng quan tr ng thời kỳ hội
nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Kết hợp giám sát nhân dân với các phương tiện
thông tin đại chúng hình thành nên một cơ chế và thể chế kiểm soát có hiệu quả
đối với quyền lực, bộ máy và góp phần hữu hiệu vào công tác phòng, chống
tham nhũng ở nước ta hiện nay;
Thứ chín, kết hợp giám sát nhân dân với phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phản biện xã hội chịu sự chi phối bởi
nhiều yếu tố, bởi t ình độ phát triển chung của xã hội, từ cơ sở hạ tầng là nền
tảng kinh tế - xã hội, đến kiến t úc thượng tầng là thể chế chính trị, mức độ dân
chủ, cơ chế pháp lý. Đó cũng là những yếu tố chi phối, tác động, ảnh hưởng đến
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việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của các tổ chức. Kiểm soát tốt những
nhân tố ấy giúp bảo đảm hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội trong thực tiễn. Tuy nhiên, tựu chung lại, những nhân
tố ấy có thể quy về xuất phát điểm từ ba thành tố cơ bản, đó là: chủ thể phản
biện; chủ thể nhận phản biện và các điều kiện để thực hiện phản biện.
Để phản biện có chất lượng và hiệu quả, chủ thể phản biện phải mạnh.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải có vị thế độc
lập, những người tham gia hoạt động phản biện phải có trình độ chuyên môn, có
năng lực nhìn nhận vấn đề, năng lực phân tích, đánh giá và kết luận; đòi hỏi cao
về bản lĩnh, tinh thần dũng cảm, đề cao trách nhiệm đối với xã hội, với Đảng,
với nhân dân và tương lai của đất nước. Muốn vậy, chủ thể nhận phản biện (các
cấp ủy đảng và chính quyền) cũng phải đề cao trách nhiệm t ước nhân dân và
đất nước, phải thực sự cầu thị, “muốn nghe”, “dám nghe”, dũng cảm nhận
khuyết điểm, tiếp thu ý kiến phản biện đúng để sửa chữa sai lầm và vươn lên.
Hơn nữa, phải có các điều kiện hỗ trợ để thực hiện phản biện, như: điều kiện về
cơ chế, về pháp lý; điều kiện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; điều kiện về
cơ sở vật chất và kinh phí
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PHẦN III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC
TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TỐT QUYỀN LỰC
CỦA NHÂN DÂN

 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

I-

hoa học chính trị cũng như thực tiễn chính trị đã ch ra rằng, ở đâu

có quyền lực th ở đó có nguy cơ lạm dụng quyền lực. Quyền lực lu n

hàm chứa nguy cơ tha hóa. Quyền lực tuyệt đối dễ dẫn đến tha hóa tuyệt
đối nếu kh ng có những giới hạn và kiểm soát các hoạt động thực thi quyền
lực của các cơ quan hoặc các cá nhân được trao quyền.
Có thể thấy, t ong điều kiện của một chế độ dân chủ, kiểm soát uyền lực
luôn là một yêu cầu tự thân của uyền lực. Vì lẽ đó, để loại bỏ nguy cơ độc
uyền uyền lực hay thiết lập uyền lực tuyệt đối, nhà nước pháp uyền luôn
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phải được tổ chức và hoạt động t ên nền tảng của nguyên tắc phân chia và kiểm
soát uyền lực giữa các cơ uan t ong việc thực hiện uyền lập pháp, uyền
hành pháp và uyền tư pháp. Sự phân chia và kiểm soát uyền lực giữa các cơ
uan lập pháp, hành pháp và tư pháp về thực chất là sự giới hạn uyền lực cho
mỗi một thiết chế uyền lực, từ đó định a một uy t ình, t ình tự, thủ tục thực
hiện uyền lực đã được xác định, sao cho mỗi cơ uan chỉ được thực hiện thẩm
uyền t ong một giới hạn và bằng một t ình tự, thủ tục chặt chẽ được uy định
trong Hiến pháp và pháp luật của mỗi uốc gia. Việc xác định õ giới hạn uyền
lực và thủ tục thực hiện uyền lực của các cơ uan lập pháp, hành pháp và tư
pháp vừa bảo đảm tính thống nhất, tính hệ thống của uyền lực, vừa bảo đảm
không một thiết chế uyền lực nào có thể nằm ngoài sự kiểm soát.
Ở nước ta, vấn đề kiểm soát uyền lực luôn được đặt a như một tất yếu
của uá t ình thực hiện uyền lực của nhân dân và dưới những hình thức, mức
độ khác nhau được thể hiện t ong các bản Hiến pháp, kể từ Hiến pháp năm 1946
đến nay. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 uy định kiểm soát uyền lực là một
nguyên tắc hiến định. Theo đó, “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Việc bổ sung nội dung kiểm soát
uyền lực vào Hiến pháp năm 2013 về thực chất là một bước hoàn thiện uan
t ng đối với cơ chế kiểm soát uyền lực ở nước ta, vốn đã được xác định thông
ua cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Với uy
định trong Hiến pháp năm 2013 về tổ chức uyền lực nhà nước, bộ máy nhà
nước ta không tổ chức theo nguyên tắc tam uyền phân lập, nơi việc phân chia
uyền lực kèm theo sự đối t ng uyền lực giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Bản chất của nguyên tắc tổ chức uyền lực nhà nước ở nước ta là phân công gắn
liền với phối hợp và sự kiểm soát uyền lực không tạo nên sự đối t ng (t ong
không ít t ường hợp là sự đối đầu giữa các nhánh uyền lực, dẫn đến nguy cơ
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làm tê liệt hoạt động của bộ máy nhà nước như đã xảy a ở một số nước theo tam
uyền phân lập) mà chủ yếu là điều kiện để thực hiện tốt sự phân công, phối hợp
giữa các cơ uan nhà nước t ong việc thực hiện uyền lực nhà nước thống nhất.
Sự cần thiết phải kiểm soát uyền lực xuất phát từ phạm t ù có tính nền
tảng của chế độ dân chủ là “chủ quyền nhân dân”, với nguyên tắc phổ uát:
Toàn bộ uyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” có thể
xem là một cơ chế thực hiện uyền lực, thể hiện nhất uán tư tưởng của Hiến
pháp năm 1946: “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt
Nam” (Điều 1) và được khẳng định t ong các bản Hiến pháp sau này. Nhân dân
là chủ thể tối cao của uyền lực chính t ị và thực hiện uyền lực của mình thông
ua dân chủ t ực tiếp và dân chủ đại diện. Để thực hiện dân chủ đại diện, nhân
dân ủy uyền cho các tổ chức thuộc hệ thống chính t ị thực hiện những nhiệm
vụ, uyền hạn nhất định. Theo đó, uyền lực của Đảng, uyền lực của bộ máy
nhà nước bắt nguồn từ uyền lực của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, sự
uản lý của Nhà nước là nhằm thực hiện uyền lực của nhân dân t ong phạm vi
được ủy uyền, bảo đảm cho nhân dân thực sự làm chủ. Do vậy, sự lãnh đạo,
uản lý đó mang tính t ách nhiệm, nghĩa vụ của Đảng và Nhà nước t ước nhân
dân. Sự thay đổi tư duy, nhận thức từ quyền lãnh đạo, quyền quản lý sang tư duy
về trách nhiệm, nghĩa vụ phục vụ nhân dân của các cơ quan đảng, cơ quan nhà
nước mới phản ánh đúng bản chất các quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân
dân trong cơ chế dân chủ này. T ách nhiệm lãnh đạo của Đảng, t ách nhiệm
uản lý của Nhà nước phải được uy định t ong Hiến pháp và được cụ thể hóa
t ong các uy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý minh bạch để ngăn ngừa nguy cơ
Đảng, Nhà nước đứng t ên nhân dân, vượt uyền nhân dân và nhân dân ủy
uyền cho Đảng, Nhà nước mà không bị mất uyền.
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Sự cần thiết phải kiểm soát uyền lực còn xuất phát từ nguyên nhân sâu
xa: uyền con người, uyền công dân cần được tôn t ng, bảo đảm, bảo vệ t ong
nhà nước pháp uyền. Quá t ình tổ chức thực thi uyền lực tác động mạnh mẽ
đến uyền con người, uyền công dân. Vấn đề uyền con người, uyền công
dân có được tôn t ng, bảo đảm hay không lệ thuộc không chỉ vào các uy định
của Hiến pháp và việc cụ thể hóa các uyền hiến định thông ua hoạt động lập
pháp của Quốc hội, mà còn phụ thuộc vào hoạt động thực thi luật pháp về uyền
con người do các cơ uan hành pháp và tư pháp tiến hành. Thực tiễn bảo đảm
uyền con người, uyền công dân cho thấy, các hoạt động thực thi uyền lực
luôn có nguy cơ làm tổn thương đến uyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cộng
đồng, nếu việc thực thi uyền lực đó không được kiểm soát chặt chẽ và đúng
đắn. Do vậy, bảo vệ uyền con người phải luôn gắn liền với cơ chế ngăn ngừa
m i nguy cơ xâm hại từ phía các cơ uan, tổ chức thực thi uyền lực nhà nước
theo đúng yêu cầu của nguyên tắc: Cơ uan công uyền chỉ được làm những gì
luật cho phép, công dân được làm tất cả những điều luật không cấm.
Có thể thấy, kiểm soát uyền lực là một đòi hỏi của chế độ dân chủ và là
một điều kiện tiên uyết để uyền lực được thực hiện một cách đầy đủ, đúng
đắn t ong phạm vi thẩm uyền và thủ tục do pháp luật uy định, ngăn ngừa và
xử lý kịp thời m i biểu hiện tha hóa uyền lực, lộng uyền, lạm uyền, sử dụng
uyền lực phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

II-

iểm soát quyền lực ở nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng,

Nhà nước và xã hội quan tâm. Trên tinh thần của Cương lĩnh

dựng đất nước trong th

k quá độ l n chủ ngh a

hộ

ây

(bổ sung, phát

triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, nhiều chủ trương, giải pháp về
kiểm soát quyền lực đang được triển khai và đạt được kết quả tích cực. Cụ
thể, cơ chế phân c ng, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan
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thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được cụ thể hóa một bước
trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Pháp luật về giám sát, kiểm
tra, thanh tra tiếp tục được hoàn thiện đã tạo điều kiện pháp lý tốt hơn cho
việc thực hiện các mục tiêu kiểm soát quyền lực. C ng tác tự kiểm tra, tự
giám sát việc thực hiện th m quyền, trách nhiệm trong tổ chức và hoạt
động của các cơ quan được giao quyền đang có nhiều chuyển biến tích cực.
Cuộc đấu tranh ph ng, chống các tội phạm về chức vụ, tham , tham
nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng được thực
hiện quyết liệt. Hàng loạt vụ án mà thủ phạm là một số cán bộ, đảng viên có
chức vụ, quyền hạn, trong đó có cả cán bộ cao cấp trong bộ máy đảng, nhà
nước đã và đang được x t xử c ng khai, minh bạch với những bản án
nghiêm khắc, thích đáng được tuyên, mang lại nhiều hiệu ứng tích cực
trong xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong việc
thực hiện quyền lực do nhân dân ủy quyền. C ng tác giám sát quyền lực
trong Đảng lu n được quan tâm, đặc biệt là việc giám sát quyền lực trong
c ng tác cán bộ đang tiếp tục được hoàn thiện. Vai tr giám sát xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã
hội và các tầng lớp nhân dân được đề cao và từng bước được cụ thể hóa
thành các quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động
giám sát của các tổ chức này trong thực tiễn.
Tuy nhiên, việc kiểm soát uyền lực t ong tổ chức và hoạt động của cả hệ
thống chính t ị vẫn đang đặt a không ít vấn đề bất cập. Văn kiện Đại hội XII
của Đảng chỉ õ: “... chưa chế định õ, đồng bộ, hiệu uả cơ chế phân công, phối
hợp và kiểm soát uyền lực nhà nước ở các cấp. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt
động của các thiết chế cơ bản t ong bộ máy nhà nước pháp uyền xã hội chủ
nghĩa như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thống tư pháp còn những
điểm chưa thực sự hợp lý, hiệu lực, hiệu uả. Chưa khắc phục được sự chồng
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chéo, vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ giữa các thiết chế, làm ảnh hưởng tới
sự thống nhất uyền lực nhà nước và hiệu uả hoạt động của Nhà nước. Hệ
thống pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều nội dung chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng
Nhà nước pháp uyền, còn chồng chéo; tính công khai, minh bạch, khả thi, ổn
định còn hạn chế. Kỷ cương, kỷ luật t ong uản lý nhà nước, thực thi công vụ
còn nhiều yếu kém. Cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng
yêu cầu; thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà, đang là ào cản lớn đối với
việc tạo lập môi t ường xã hội, môi t ường kinh doanh lành mạnh, minh bạch,
hiệu uả cho sự phát t iển. Tổ chức và hoạt động của chính uyền địa phương
chậm đổi mới; hiệu lực, hiệu uả ở nhiều nơi chưa cao. T ách nhiệm giải t ình
của các cấp chính uyền chưa được uy định õ àng. Việc t iển khai một số
nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm; vẫn còn tình t ạng nhũng nhiễu, tiêu cực,
oan, sai, bỏ l t tội phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt
yêu cầu đề a; tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm t ng,...” (1). Cùng với đó,
nhân dân bất bình t ước “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, t ong đó có
những đảng viên giữ vị t í lãnh đạo, uản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy
thoái về tư tưởng chính t ị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về
sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy
theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô
nguyên tắc”(2).
Những hạn chế, yếu kém nêu t ên đang là những cản t ở cho việc kiểm
soát uyền lực, làm cho các giải pháp, các nỗ lực kiểm soát uyền lực chưa đạt
được các mục tiêu và kết uả mong muốn. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước t ong việc thực hiện uyền lực của nhân dân đang đứng t ước thử
thách, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính t ị phải có các giải
pháp uyết liệt để bảo đảm ằng, m i uyền lực mà nhân dân tin tưởng, giao phó
phải được thực hiện đúng đắn, hiệu uả, phục vụ ý chí và lợi ích của nhân dân.
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Quá t ình xây dựng, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp
uyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và nền kinh tế
thị t ường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang đòi hỏi phải đặc biệt
uan tâm đến vấn đề kiểm soát uyền lực, xây dựng và t iển khai các cơ chế,
giải pháp kiểm soát uyền lực thích hợp để tạo được các chuyển biến tích cực,
thực chất t ong tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính t ị, nhằm thực hiện
đúng đắn, hiệu uả uyền lực của nhân dân. Để đạt được mục tiêu ấy, cần tiếp
tục uán t iệt một số vấn đề sau đây:
Một là, tiếp tục quan tâm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về kiểm
soát quyền lực trong điều kiện thực tế nước ta nhằm cung cấp các luận cứ khoa
học cho việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực ph hợp với mục
tiêu, tính chất tổ chức, hoạt động của từng thiết chế tổ chức trong hệ thống
chính trị được nhân dân ủy quyền.
Thường xuyên tuyên t uyền, giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về dân
chủ, chủ uyền nhân dân. Toàn bộ uyền lực nhà nước đều bắt nguồn từ nhân
dân, do nhân dân ủy uyền nhằm phụng sự lợi ích của nhân dân. M i biểu hiện
tha hóa uyền lực, lộng uyền, lạm uyền, lợi dụng chức vụ, uyền hạn để phục
vụ lợi ích cá nhân dưới bất kỳ một hình thức nào đều là sự xâm hại đến uyền
lực của nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước,
đe d a sự tồn vong của chế độ. Do vậy, mỗi cơ uan, tổ chức và cá nhân được
nhân dân giao uyền cần nâng cao nhận thức và t ách nhiệm khi thực hiện các
uyền hạn được giao, tự giác, chủ động tự kiểm soát chính mình, chịu sự kiểm t a,
giám sát của các cơ uan, tổ chức có t ách nhiệm và sự giám sát của nhân dân.
Hai là, kiểm soát quyền lực phải được triển khai toàn diện, đồng bộ trong
toàn hệ thống chính trị, để không một tổ chức nào trong hệ thống chính trị nằm
ngoài sự kiểm soát quyền lực và không có “v ng cấm” trong kiểm soát quyền lực.
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Là Đảng cầm uyền, mỗi cơ uan, tổ chức đảng phải thật sự đi đầu trong
kiểm soát quyền lực của chính mình theo đúng uy định của Điều lệ Đảng, hoạt
động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Một mặt, Đảng phải tăng cường
cơ chế “tự kiểm soát” thông ua các sinh hoạt đảng, như phê bình, tự phê bình,
kỷ luật đảng, hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình của các tổ chức
đảng từ chi bộ đến Ban Chấp hành T ung ương. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế
kiểm soát quyền lực giữa các cơ uan lãnh đạo của Đảng ở từng cấp và giữa các
cấp, bảo đảm sự kiểm soát nhiều chiều và kiểm t a, giám sát của đội ngũ đảng
viên đối với việc thực hiện quyền lực trong Đảng. Mặt khác, Đảng phải tăng
cường giám sát việc thực hiện quyền lực của các cơ uan nhà nước, các tổ chức
chính trị - xã hội và tạo cơ chế để các tổ chức trong hệ thống chính trị giám sát
trở lại việc thực hiện quyền lực t ong Đảng, đồng thời tạo cơ chế để nhân dân
giám sát hoạt động của Đảng theo uy định của Hiến pháp.
Để bảo đảm hiệu uả của sự phân công, phối hợp t ong việc thực hiện
uyền lực nhà nước, cần tích cực xây dựng, hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế kiểm
soát quyền lực giữa các cơ uan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Có giải pháp
tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt
động của Nhà nước, đặc biệt là giám sát hoạt động của Chủ tịch nước, Thủ
tướng Chính phủ, các cơ uan của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ uan khác do Quốc hội thành lập. Xây dựng
cơ chế phù hợp và khả thi để Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao
kiểm soát t ở lại hoạt động lập pháp của Quốc hội, để Chính phủ có thể kiểm
soát hoạt động của cơ uan tư pháp và cơ uan tư pháp có thể kiểm soát hoạt
động của Chính phủ theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.
Việc giám sát uyền lực cũng cần thiết phải được đặt a đối với Mặt t ận
Tổ uốc Việt Nam và các tổ chức chính t ị - xã hội. Mặc dù các tổ chức này
không t ực tiếp thực hiện uyền lực nhà nước, nhưng nhận sự ủy thác chính t ị
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của nhân dân, đại diện cho nhân dân kiểm soát uá t ình thực hiện uyền lực của
nhân dân bởi các cơ uan, tổ chức của Đảng, Nhà nước. Do vậy, mỗi cơ uan, tổ
chức này phải có cơ chế thích hợp để kiểm soát việc thực hiện uyền hạn, t ách
nhiệm của mình theo sự ủy thác chính t ị của nhân dân.
Ba là, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của các
tập thể và cá nhân trong các cơ quan, tổ chức được giao quyền, đặc biệt là các
cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn.
Quyền hạn, t ách nhiệm của tổ chức, cơ uan đều được thực hiện ua các
cá nhân cụ thể. Kiểm soát việc thực hiện uyền hạn, t ách nhiệm của các cơ
uan, tổ chức phụ thuộc ất nhiều vào khả năng kiểm soát các hành vi thực hiện
uyền của các cá nhân cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu. Vì vậy,
cần phải xem việc kiểm soát uyền lực của những người có chức vụ, uyền hạn
là khâu then chốt t ong hoạt động kiểm soát uyền lực của mỗi cơ uan, tổ chức.
Về thực chất, các biểu hiện tha hóa uyền lực, lộng uyền, lạm uyền, lợi dụng
chức vụ, uyền hạn để mưu lợi cá nhân, lợi ích nhóm đều gắn liền với các cá
nhân có uyền hạn cụ thể. Cán bộ giữ vị t í, uyền hạn càng cao thì càng phải
được kiểm soát chặt chẽ.
T ách nhiệm kiểm soát uyền lực t ong mỗi cơ uan, tổ chức t ước hết
thuộc về người đứng đầu và tập thể lãnh đạo. Người đứng đầu không chỉ phải
gương mẫu tự kiểm soát việc thực hiện uyền hạn của chính mình, mà còn phải
kiểm soát việc thực hiện uyền hạn của cấp dưới thuộc uyền, chủ động áp dụng
m i biện pháp cần thiết để bảo đảm uyền hạn được thực hiện nghiêm theo đúng
uy định của pháp luật, đồng thời phải chịu t ách nhiệm về các hiện tượng tha
hóa uyền lực, lộng uyền, lạm uyền, lợi dụng uyền hạn để t ục lợi nếu xảy a
t ong cơ uan, đơn vị. Kiên uyết chống m i biểu hiện lợi dụng uyền hạn, uy
tín cá nhân để gây áp lực đối với những cá nhân có thẩm uyền thực thi uyền
lực làm t ái các uy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm t ục lợi.
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Để kiểm soát việc thực hiện uyền hạn của các cá nhân được giao uyền,
bên cạnh việc uy định cụ thể, minh bạch các uyền hạn, t ách nhiệm cho từng
vị t í việc làm, từng chức vụ và uy t ình thực hiện, uy t ình đánh giá, giám sát
hoạt động, cần xác định õ, cụ thể các hình thức, t ách nhiệm xử lý khi để xảy a
các vi phạm. Cần tăng cường các chế tài, đặc biệt là các chế tài hình sự để xử lý
nghiêm khắc m i hành vi lộng uyền, lạm uyền, lợi dụng chức vụ, uyền hạn
để phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Xử phạt nghiêm khắc với thái độ
không khoan nhượng đối với m i biểu hiện tha hóa uyền lực, các tội phạm về
chức vụ được uy định t ong Bộ luật Hình sự năm 2015 là đòi hỏi của cuộc sống
đối với Đảng, Nhà nước ta.
Song song với việc xử lý nghiêm minh, minh bạch m i biểu hiện tha hóa
quyền lực trong cán bộ, đảng viên, cần đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện tư
tưởng, đạo đức, lối sống để mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các cán bộ, đảng
viên có chức, có quyền phải tự giác tự kiểm soát chính mình. Người có chức vụ
càng cao, càng phải gương mẫu khi thực hiện quyền hạn được giao và phải ý
thức rõ rằng, quyền lực được giao không phải là quyền lực của riêng họ, mà là
quyền lực của nhân dân, do nhân dân giao cho họ, ủy quyền cho họ để thực hiện
vì lợi ích của nhân dân.
Bốn là, kiểm soát quyền lực bằng Hiến pháp, pháp luật và bằng cơ chế cụ
thể ph hợp với từng lĩnh vực thực thi quyền lực.
Nguyên tắc thượng tôn hiến pháp là nguyên tắc phổ biến của nhà nước
pháp uyền. T ong nhà nước pháp uyền, ý chí của nhân dân và sự lựa ch n
chính t ị cho sự phát t iển của một uốc gia dân chủ được xác định một cách tập
t ung nhất, đầy đủ nhất và cao nhất bằng hiến pháp. Chính vì lẽ đó mà hiến pháp
được coi là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, uy định
chế độ chính t ị, kinh tế, văn hóa, xã hội, uốc phòng, an ninh, uyền con người,
uyền công dân, cơ cấu tổ chức uyền lực nhà nước,... Tôn t ng và đề cao hiến
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pháp, tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đúng đắn tinh thần và lời văn của hiến
pháp là điều kiện uan t ng bảo đảm tính pháp uyền của chế độ nhà nước, bảo
đảm ổn định xã hội, an toàn cho người dân và sự phát t iển của đất nước.
Các uy định của Hiến pháp năm 2013 về vị t í, vai t ò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, về chức năng, nhiệm vụ, uyền hạn, mối uan hệ của các
thiết chế uyền lực t ong bộ máy nhà nước về cơ bản cũng đã thể hiện được cơ
chế tổng uát về kiểm soát uyền lực. Cơ chế đó cũng đã được cụ thể hóa một
bước uan t ng t ong các uy định của Đảng và được thể chế hóa t ong các đạo
luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế uyền lực t ong tổ chức bộ máy
nhà nước. Vấn đề đặt a là, mỗi cơ uan đảng, cơ uan nhà nước phải nhận thức
và uán t iệt một cách đúng đắn, đầy đủ phạm vi, giới hạn uyền và t ách nhiệm
của mình, và phải thực thi uyền hạn được giao theo đúng t ình tự, thủ tục đã
được pháp luật uy định. Hoạt động theo đúng uy định của Hiến pháp và pháp
luật chính là phương cách tốt nhất để kiểm soát uyền lực.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục cụ thể hóa cơ chế kiểm soát uyền lực đã được
uy định t ong Hiến pháp và các luật tổ chức bộ máy nhà nước thành các cơ chế
kiểm soát uyền lực cụ thể, phù hợp với vị t í và tính chất của từng thiết chế
uyền lực, nhằm bảo đảm m i uan hệ uyền lực đều phải được kiểm soát.
Năm là, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ
quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.
Công khai, minh bạch là các biện pháp uan t ng để ngăn ngừa tha hóa
uyền lực, lạm uyền, lộng uyền. Một nhà nước của dân, do dân, vì dân khi
thực hiện uyền lực của nhân dân phải luôn là một nhà nước t ong sáng, một
nhà nước minh bạch. T ao uyền cho Nhà nước, nhân dân phải có uyền được
biết Nhà nước đang làm những gì và làm bằng cách nào để phụng sự ý chí và lợi
ích của mình. Do vậy, m i hoạt động của Nhà nước đều phải được công khai và
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tạo m i điều kiện để người dân dễ dàng, thuận lợi t ong tiếp cận thông tin về
hoạt động của Nhà nước, đặc biệt là những thông tin về những quyết định liên
uan đến uyền và lợi ích của người dân. Sự minh bạch t ong hoạt động của
Nhà nước tạo nên sự “chính danh” của mỗi cơ uan, tổ chức, cá nhân khi thực
hiện nhiệm vụ, uyền hạn của mình, ua đó thể hiện độ t ong sáng và đạo đức
của chính uyền. Công khai, minh bạch buộc các cơ uan, tổ chức, cá nhân được
giao uyền phải thực hiện đúng đắn, nghiêm túc, công bằng các uyền hạn được
giao, phải giải t ình đầy đủ những vấn đề liên uan đến việc thực thi uyền hạn
khi có yêu cầu.
Để tăng cường công khai, minh bạch t ong hoạt động thực thi uyền lực,
cần tiếp tục hoàn thiện các uy định pháp luật về công khai, minh bạch t ong
m i hoạt động của Nhà nước, từ hoạch định chính sách đến thực thi chính sách
t ong tất cả các lĩnh vực chính t ị, kinh tế, văn hóa - xã hội. T iển khai thực hiện
có hiệu uả Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các uy
định pháp luật liên uan đến t ách nhiệm của các cơ uan, công chức nhà nước
t ước nhân dân về các uyết định của mình. Cùng với việc hoàn thiện pháp luật
để người dân dễ dàng, thuận lợi tiếp cận thông tin, cần tăng cường các chế tài để
xử lý nghiêm khắc m i biểu hiện thiếu công khai, thiếu minh bạch, lừa dối, nói
không đi đôi với làm t ong hoạt động công vụ. Có như vậy mới tạo được lòng
tin của nhân dân đối với chính uyền và phòng ngừa tốt m i nguy cơ tha hóa
uyền lực.
Sáu là, phát huy vai trò và quyền giám sát của nhân dân đối với việc thực
hiện quyền lực.
Giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện quyền lực có ý nghĩa đặc
biệt quan tr ng. Nhân dân là chủ của quyền lực và ủy quyền cho Đảng, Nhà
nước thực hiện những nhiệm vụ, quyền năng nhất định. Do vậy, sự giám sát của
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước khi thực hiện quyền lực của nhân dân là một
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lẽ đương nhiên. Các cơ uan đảng, nhà nước phải tự giác đặt mình dưới sự giám
sát của nhân dân. Vấn đề đặt a là, Đảng, Nhà nước cần đẩy mạnh thể chế hóa
quyền giám sát của nhân dân thành các uy định pháp luật với cơ chế, quy trình
và phương thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân thực hiện
quyền giám sát của mình đối với các cơ uan đảng, nhà nước và đội ngũ cán bộ,
đảng viên. Những ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân về các hành
vi lạm quyền, lộng quyền, sử dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, lợi ích nhóm,
tham nhũng, chạy chức, chạy quyền cần phải được nghiêm túc lắng nghe, tiếp
nhận và xử lý theo đúng uy định của pháp luật.
Bên cạnh việc xây dựng cơ chế thích hợp để nhân dân giám sát quyền lực,
cần uan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực và t ình độ thực hành dân chủ và
khả năng giám sát của các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động của các tổ chức
đảng, các cơ uan, tổ chức nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai
trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong
tuyên truyền, phổ biến và giáo dục Hiến pháp, pháp luật, động viên, lôi cuốn, cổ
vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các quyền làm chủ của mình, trong
đó có uyền giám sát việc thực hiện quyền lực mà nhân dân đã ủy quyền cho
Đảng và Nhà nước.

III-

Quốc hội với tính chất là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất,
cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân lu n có sứ mệnh và vai

tr đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kiểm soát quyền lực. ên cạnh
chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất
nước, Quốc hội c n thực hiện giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của
Nhà nước theo quy định của Hiến pháp. Trong những nhiệm k qua, Quốc
hội lu n nhận thức r trách nhiệm to lớn của m nh trước nhân dân trong
việc bảo đảm quyền lực của nhân dân được thực hiện ph hợp với ý chí, lợi
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ích của nhân dân và lu n tích cực thực hiện các giải pháp tăng cường việc
kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà nước. Hoạt động này thể hiện trên
các phương diện sau đây:
Thứ nhất, Quốc hội đã cụ thể hóa cơ chế kiểm soát uyền lực được uy
định t ong Hiến pháp vào các luật tổ chức bộ máy nhà nước và các đạo luật
chuyên ngành khác, như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật
Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức
chính quyền địa phương, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc
hội, đại biểu hội đồng nhân dân, Luật Phòng, chống tham nhũng... Qua đó, Quốc
hội uy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ uan này
để hình thành các cơ chế kiểm soát uyền lực cụ thể, phù hợp với vị t í và tính
chất của từng thiết chế uyền lực.
Thứ hai, qua các hoạt động lập pháp với việc thảo luận, thông ua các dự
án luật, nghị uyết, Quốc hội đánh giá tình hình tổ chức thực thi pháp luật t ong
từng lĩnh vực điều chỉnh cụ thể. Từ đó làm õ không chỉ thực t ạng pháp luật
t ong từng lĩnh vực mà còn làm õ t ách nhiệm của các cơ uan nhà nước t ong
việc thực hiện nhiệm vụ, uyền hạn đã được pháp luật uy định. Qua thảo luận
các dự án luật, nghị uyết tại diễn đàn Quốc hội, Chính phủ, các cơ uan của
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ
uan nhà nước khác thấy õ hơn các hạn chế, yếu kém t ong việc thực hiện các
nhiệm vụ, thẩm uyền để chủ động đề a các biện pháp khắc phục.
Thứ ba, việc thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã
hội, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành
án, công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác của Chánh án Tòa án
nhân dân tối cao, báo cáo công tác của Viện t ưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao tại các kỳ h p của Quốc hội, đặc biệt là tại các kỳ h p cuối năm có ý nghĩa
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uan t ng đối với việc kiểm soát uyền lực t ong hoạt động của Chính phủ, các
cơ uan của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao. Những đổi mới t ong hình thức thảo luận các báo cáo này, với các hình
thức giải t ình, t anh luận t ên diễn đàn Quốc hội, được phát thanh, t uyền hình
t ực tiếp, đã và đang góp phần nâng cao hiệu uả giám sát của Quốc hội, làm
cho m i hoạt động của Nhà nước t ở nên công khai, minh bạch, t ực tiếp báo
cáo t ước nhân dân về việc thực thi uyền lực mà nhân dân đã ủy uyền cho
từng cơ uan.
Thứ tư, các giám sát chuyên đề t ong chương t ình giám sát tối cao hằng
năm của Quốc hội, các giám sát chuyên đề được thực hiện bởi các đoàn giám sát
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ uan của Quốc hội về tình hình thực
hiện pháp luật t ong các lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần làm õ nhiều
vấn đề, đặc biệt là các tồn tại, yếu kém, các vi phạm pháp luật t ong uá t ình
thực hiện uyền hạn, t ách nhiệm của các cơ uan, tổ chức được giao uyền.
Các kết luận giám sát và các kiến nghị của các đoàn giám sát của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội được Quốc hội thảo luận, thông ua nghị uyết đã tạo cơ
sở cho các cơ uan, tổ chức liên uan có các giải pháp nâng cao hiệu uả, hiệu
lực hoạt động của bộ máy, làm õ t ách nhiệm của tổ chức, cá nhân t ong các sai
phạm để có biện pháp xử lý thích hợp, nhằm không ngừng củng cố kỷ cương
nhà nước.
Thứ năm, chất vấn, t ả lời chất vấn đã và luôn là một hình thức kiểm soát
uyền lực có hiệu uả t ong hoạt động của Quốc hội. Các giải pháp đổi mới hoạt
động chất vấn đang được t iển khai tại diễn đàn Quốc hội, góp phần nâng cao
hiệu uả hoạt động chất vấn, bảo đảm cho các hoạt động chất vấn, t ả lời chất
vấn bám sát các vấn đề nóng, bức xúc của cuộc sống. Thông ua chất vấn, t ả lời
chất vấn, các đại biểu Quốc hội không chỉ đánh giá về năng lực thực thi uyền
lực của những người t ả lời chất vấn đối với các uyền hạn được giao, mà còn
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làm õ t ách nhiệm cá nhân của h t ước các yếu kém, bất cập, các vi phạm xảy
ra trong lĩnh vực mà h phụ t ách.
Thứ sáu, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc
hội bầu hoặc phê chuẩn cũng đang tác động tích cực đến hiệu uả hoạt động
giám sát của Quốc hội. Kết uả lấy phiếu tín nhiệm t ong nhiệm kỳ Quốc hội
khóa XIII và XIV đã khẳng định ý nghĩa, tầm uan t ng và tác dụng to lớn của
hình thức này t ong hoạt động giám sát uyền lực. Thông ua lấy phiếu tín
nhiệm, Quốc hội thể hiện sự đánh giá công khai, minh bạch, công tâm đối với
hoạt động của những người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời, những
người được lấy phiếu tín nhiệm cũng thấy õ hơn các mức độ tín nhiệm của
mình, đặc biệt là những yếu kém, hạn chế để tự sửa mình, phấn đấu thực hiện có
hiệu uả uyền hạn và t ách nhiệm được giao.
Thứ bảy, để bảo đảm uyền lực được t ao không bị tha hóa, Quốc hội
luôn tự đổi mới chính bản thân mình. Mỗi đại biểu Quốc hội nắm vững uyền
hạn và t ách nhiệm của mình, hoạt động theo đúng thẩm uyền và thủ tục luật
định, chủ động có giải pháp tự kiểm soát hành động và phát biểu của bản thân
đúng với yêu cầu, vị t í và t ách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Các cơ
uan của Quốc hội hoạt động đúng với phạm vi, uyền hạn được giao, phối hợp
chặt chẽ và đồng bộ t ong các hoạt động thẩm t a, giám sát theo uy định của
pháp luật. Các hoạt động của Quốc hội tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính công
khai, minh bạch, tăng cường các kênh tương tác, đối thoại với các tầng lớp nhân
dân t ong các hoạt động lập pháp, uyết định các vấn đề uan t ng và giám sát
tối cao, để mỗi đạo luật, nghị uyết, uyết định của Quốc hội luôn thấm sâu ý
chí và nguyện v ng của người dân, thật sự vì lợi ích của nhân dân.
Các kết uả tích cực t ong hoạt động lập pháp, uyết định các vấn đề uan
t ng của đất nước và giám sát tối cao của Quốc hội đã và đang góp phần uan
t ng vào việc thực hiện các mục tiêu phát t iển đất nước... Bước vào giai đoạn
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phát t iển mới, Quốc hội t ong phạm vi, thẩm uyền và t ách nhiệm được Hiến
pháp và Luật Tổ chức Quốc hội uy định sẽ tiếp tục phát huy vai t ò của mình,
chủ động t iển khai các giải pháp thiết thực, thực hiện hiệu uả các mục tiêu,
yêu cầu kiểm soát uyền lực đã được xác định t ong các văn kiện Đại hội XI và XII
của Đảng và các nghị uyết của Ban Chấp hành T ung ương Đảng khóa XI và XII.
Để thể chế kịp thời các uan điểm, chủ t ương của Đảng về kiểm soát
uyền lực, Quốc hội sẽ tập t ung vào các vấn đề sau đây:
1- Tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa uy định của Hiến pháp năm 2013 về
kiểm soát uyền lực giữa các cơ uan nhà nước t ong việc thực hiện các uyền lập
pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội sẽ à soát lại các uy định pháp luật hiện
hành về cơ chế kiểm soát uyền lực và mối uan hệ uyền lực giữa các cơ uan lập
pháp, hành pháp và tư pháp, t ên cơ sở đó bổ sung, sửa đổi để phù hợp với yêu cầu
kiểm soát uyền lực t ong tình hình mới. Đặc biệt, thông ua việc sửa đổi, bổ sung
Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và các luật tổ chức khác, xây
dựng cơ chế thích hợp để bảo đảm uyền kiểm soát uyền lực của Chính phủ, của
Tòa án nhân dân tối cao, phù hợp với cơ chế giám sát uyền lực của Quốc hội, sao
cho tất cả các cơ uan lập pháp, hành pháp và tư pháp đều có uyền kiểm soát lẫn
nhau theo đúng yêu cầu và tinh thần của Hiến pháp năm 2013.
2- Hoàn thiện các uy định của pháp luật để tiếp tục đổi mới tổ chức và
hoạt động của bộ máy nhà nước, theo hướng tinh g n, hiệu lực, hiệu uả. Xác
định õ nhiệm vụ, chức năng, thẩm uyền và tổ chức bộ máy của từng thiết chế
uyền lực, khắc phục các chồng chéo, t ùng lặp về chức năng, thẩm uyền; xác
định õ uy t ình, thủ tục thực hiện các uyền được giao, phân định mạch lạc
uyền hạn, t ách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ uan, tổ
chức, làm cơ sở để xác định t ách nhiệm khi xảy a các vi phạm, khắc phục tình
t ạng không õ t ách nhiệm, đùn đẩy t ách nhiệm.
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3- Hoàn thiện các uy định pháp luật về giám sát, thanh t a, kiểm t a, tạo
cơ sở pháp luật thuận lợi cho các hoạt động “tự kiểm t a” của mỗi cơ uan, tổ
chức t ong uá t ình thực hiện uyền hạn được giao; tạo cơ chế liên thông, phối
hợp tốt giữa các cơ uan giám sát, thanh t a, kiểm t a t ong uá t ình kiểm soát
việc thực hiện nhiệm vụ, uyền hạn của các cơ uan, tổ chức. Tiếp tục hoàn
thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua hoạt động của các cơ uan tư
pháp nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh m i hành vi lộng quyền, lạm
quyền, lợi dụng quyền hạn để trục lợi bất chính.
4- Hoàn thiện pháp luật về chế độ công vụ, công chức để uy định rõ các
nội dung, yêu cầu, phạm vi, thể thức thực hành công vụ. Khẩn t ương tổng kết
việc thi hành Luật Cán bộ, công chức để sửa đổi đạo luật quan tr ng này, nhằm
xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng loại công chức, từng vị trí công vụ,
tăng cường, hoàn thiện các uy định về chế độ trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương
nhà nước, bảo đảm cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm đối với những cán bộ,
công chức có các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
thẩm quyền trách nhiệm được giao, bất kỳ người đó đang làm việc hay đã nghỉ
hưu.
5- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các uy định của pháp luật về dân
chủ t ực tiếp của người dân, tạo lập cơ sở pháp lý minh bạch, dễ tiếp cận để
nhân dân tham gia tích cực vào các công việc của Nhà nước, kiểm soát việc thực
hiện uyền lực do nhân dân ủy uyền, nhằm thực hiện có hiệu uả nguyên
tắc “ ân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tích cực nghiên cứu để cụ thể
hóa uy định của Hiến pháp về uyền của cử t i bãi miễn đại biểu Quốc hội, đại
biểu hội đồng nhân dân khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân
dân. Xây dựng các cơ chế pháp lý thích hợp để Mặt t ận Tổ uốc, các tổ chức
chính t ị - xã hội, các tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện tốt chức năng giám
sát xã hội đối với hoạt động của các cơ uan, tổ chức đảng, nhà nước, cán bộ,
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công chức t ong uá t ình thực hiện uyền lực của nhân dân.
6- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội trong việc thực hiện
các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan tr ng của đất nước
và giám sát tối cao gắn với mục tiêu kiểm soát quyền lực. Nghiên cứu xây dựng
các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát của Quốc hội, đề cao
trách nhiệm của các cơ uan Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong các hoạt
động giám sát, đặc biệt là trong các hoạt động thảo luận, xem xét các báo cáo
của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm
toán Nhà nước, các giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình và lấy phiếu tín
nhiệm tại kỳ h p. Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự giám sát của
mỗi cơ uan Quốc hội, đặc biệt cơ chế giám sát, đánh giá hoạt động của đại biểu
Quốc hội, để mỗi đại biểu tự mình kiểm soát hoạt động của chính mình trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm đại biểu t ước cử tri.
Quốc hội phải thực sự gương mẫu trong việc thực hiện nghiêm túc, đúng đắn
quyền hạn, trách nhiệm của mình theo đúng uy định của Hiến pháp, pháp luật,
kiên quyết đấu t anh không khoan nhượng với m i biểu hiện lộng quyền, lạm
quyền, tha hóa quyền lực dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi đại biểu Quốc hội phải
thực sự là tấm gương tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, tự giác chấp hành các quy
định về kiểm soát quyền lực, tự giác đặt mình dưới sự giám sát của nhân dân để
thật sự phục vụ lợi ích của nhân dân

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng T ung ương Đảng, Hà
Nội, 2016, t . 173 – 174
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính t ị
uốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012, t . 22
Nguồn:
http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chi-tiet-tim-kiem//2018/54188/tang-cuong-kiem-soat-quyen-luc-trong-to-chuc-va-hoat-%C4%91ongcua-he-thong-chinh-tri-bao-%C4%91am-thuc-hien-tot-quyen-luc-cua-nhan-dan.aspx#
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC,
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

 PGS, TS ĐOÀN THỊ MINH OANH
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Căn cứ vào mối quan hệ giữa nhân dân và cán bộ, công chức, viên
chức trong hệ thống chính trị cũng như vị trí, vai trò, quyền hạn, trách
nhiệm của hai chủ thể này trong xã hội. Tác giả bài viết đã ch ra yêu cầu
kiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật từ bên
trong hệ thống chính trị (tự kiểm soát) phải song song với việc tăng cường
và mở rộng kiểm soát từ bên ngoài - từ phía nhân dân thông qua các tổ
chức đoàn thể xã hội và các phương tiện truyền th ng đại chúng hoạt động
hợp pháp. Có như thế, hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng thực hiện theo đúng chu n
mực, ngày càng thể hiện đầy đủ bản chất của dân, do dân và vì dân.
ong uá t ình lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, Đảng , Nhà nước Việt
Nam luôn hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân một nhà nước t ong đó người dân thực sự làm chủ. Tuy nhiên, trong 30 năm đổi
mới (1986-2016), mặc dù đã đạt được một số thành tựu khả quan, song cùng với
đó cũng đã nảy sinh không ít vấn đề xã hội mà nếu không được giải quyết một
cách căn bản, thì kết quả của nó hết sức khôn lường - nó gây nên những bất an
xã hội, cản trở tiến t ình cũng như kết quả của công cuộc đổi mới.

T

Tham nhũng hiện đang ở mức báo động, một bộ phận không nhỏ cán bộ
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công chức, viên chức sử dụng quyền lực nhà nước nhằm tối đa hóa lợi ích một
cách phi pháp, các “nhóm lợi ích’’ chưa bị vạch mặt chỉ tên. Trong bảng thống
kê của thế giới, liên tục t ong 10 năm (2005-2015), Việt Nam luôn ở tốp dẫn đầu
về tham nhũng - đó là một trong những nguy cơ đang đe d a đến sự tồn vong
của chế độ. Từ “một bộ phận” cán bộ công chức, viên chức sử dụng quyền lực
nhà nước trục lợi, để kiếm chác và ăn chia, đến nay nó đã biến thành một “bộ
phận không nhỏ”. Hiện trạng tham nhũng, hiệu quả phòng, chống tham nhũng
như hiện nay đã khiến người dân đang dần đánh mất niềm tin vào Đảng và Nhà
nước. Tham nhũng là kẻ thù của nhân dân, của nhà nước mang bản chất của dân,
do dân, vì dân và không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh từng xếp tham nhũng
ngang hàng với tội phản quốc(1). Tham nhũng, lợi ích nhóm đã dẫn đến hiện
tượng hao hụt, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, bộ
máy hành chính, vào chế độ chính trị, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của
nhà nước, trở thành một trong những nguy cơ t ực tiếp ảnh hưởng, tác động đến
bước đường phát triển, đến tương lai của đất nước.
Việc kiểm soát quyền lực nhà nước còn nhiều yếu kém càng tạo ra những
điều kiện thuận lợi, những mảnh đất màu mỡ cho nạn tham nhũng hoành hành.
Từ logic đó, phòng, chống tham nhũng, khắc phục những yếu kém trong quản lý
xã hội của nhà nước bằng việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực nhà nước, đề cao
trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức nói chung, của người đứng đầu các
tổ chức, cơ uan t ong hệ thống chính trị nói iêng là “mắt xích” chính, là “điểm
gỡ” của các nút thắt khác trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Một là, kiểm soát trong bản thân hệ thống chính trị (tự kiểm soát)
T ước hết, cần phải thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các chủ thể
cấu thành hệ thống chính trị: Kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong tổ chức
và hoạt động của bộ máy nhà nước (lập pháp - hành pháp - tư pháp); kiểm soát
quyền lực giữa nhà nước ở t ung ương và uyền lực nhà nước ở địa phương;
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kiểm soát quyền lực của chủ thể lãnh đạo nhà nước là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò kiểm soát của các tổ chức chính trị - xã hội
đối với hoạt động của chính quyền; thực hiện kiểm soát hai chiều - kiểm soát
của người lãnh đạo, quản lý tổ chức, cơ uan, đơn vị, địa phương với cán bộ
công chức, viên chức dưới quyền trực tiếp và trong phạm vi quản lý; và đặc biệt
là kiểm soát của cán bộ công chức, viên chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp trong phạm vi công việc liên uan. Đây là sự kiểm soát chéo trong nội
bộ hệ thống chính trị, nhằm mục đích đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của
Nhà nước vận hành nhịp nhàng, ăn khớp, thông suốt, không ơi vào tình t ạng
lạm quyền, dẫn đến tham nhũng. Kiểm soát quyền lực của nhà nước chính là
hình thức biến khát v ng “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” thành
hiện thực, đem uyền lực ấy phục vụ con người, “tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về
nhân dân”(2) ngay trong các hoạt động của bản thân nhà nước.
Ngoài a, đối với cán bộ công chức, viên chức, cần xác định cụ thể, rõ
ràng từng vị trí công việc với các các nhiệm vụ phải đảm t ách. Có như vậy, cán
bộ công chức, viên chức mới h c tập, bồi dưỡng thật sự để nâng cao năng lực
thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tâm lý dựa dẫm, ỷ lại... Quyền lực nhà nước
được thực thi thông qua những con người cụ thể; do vậy, khi tuyển dụng phải
công khai, minh bạch, khách quan, dựa trên những tiêu chí khoa h c, tiến bộ,
phù hợp chức năng hoạt động và yêu cầu của thực tiễn để có thể tuyển dụng
những người có năng lực tốt nhất đảm đương vị trí công việc, không để biên chế
“phì đại” một cách vô lý.
Mỗi cán bộ công chức, viên chức phải thực hiện đúng thẩm quyền và
trách nhiệm trong phạm vi đã uy định theo luật, điều lệ, quy chế. Đồng thời
phải công khai rộng ãi các uy định nói trên, bảo đảm mỗi thành viên, cán bộ,
công chức, viên chức, nhân viên trong tổ chức, cơ uan, đơn vị, mỗi người dân
có liên uan đều có thể tiếp cận đầy đủ và giám sát, kiểm soát việc thực hiện

168

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2020
quyền và trách nhiệm cả mỗi vị trí công việc.
Đối với người đứng đầu, cần xác định một cách khoa h c tổ chức, cơ
uan, đơn vị nào hoạt động theo chế độ tập thể hay chế độ người đứng đầu - chế
độ thủ t ưởng. Cũng cần “xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ uan, đơn vị”(3) để
khắc phục sự “nước đôi”, mập mờ, từ đó hình thành nên một chế độ “hỗn hợp”
không hẳn là một người đứng đầu, cũng không hẳn là tập thể lãnh đạo; từ đó,
không có cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm khi h mắc khuyết điểm hoặc phạm
sai phạm trong thực thi ưách nhiệm, quyền hạn được giao. Lưu ý thêm ằng,
quyền hạn được giao đến đâu thì phải chịu trách nhiệm pháp lý đến đó; kiên
quyết và dứt khoát loại bỏ tình trạng giao quyền mà không đòi hòi t ách nhiệm
pháp lý hoặc được giao nhưng chỉ là quyền trên hình thức - điều này cần thực
hiện t ước hết trong các tổ chức cơ uan nhà nước.
Cần nhận thức đầy đủ và cụ thể hóa mối quan hệ về quyền hạn và trách
nhiệm pháp lý giữa chế độ một người đứng đầu và chế độ tập thể lãnh đạo, giữa
cá nhân người đứng đầu và tổ chức đảng ở đó. Từ đó, xác định rành mạch, nhất
quán thẩm quyền, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời chịu trách nhiệm cá
nhân đầy đủ về kết quả hoạt động của tổ chức cũng như những vi phạm pháp
luật trong thực hiện công vụ của cán bộ dưới quyền. Dĩ nhiên, yêu cầu là thẩm
quyền và trách nhiệm pháp lý luôn đi đôi và tương ứng với nhau. Không thể có
quyền mà không chịu trách nhiệm, cũng không thể đòi hỏi trách nhiệm mà
không giao quyền tương ứng. Bên cạnh đó, cũng cần phải tạo các điều kiện pháp
lý, tinh thần để các phương tiện thông tin đại chúng và công luận có thể chủ
động tham gia giám sát, kiểm soát người đứng đầu t ong các cơ uan, đơn vị, tổ
chức ở các cấp một cách có hiệu quả nhất, theo đúng uy định của Đảng, pháp
luật của nhà nước.
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Trao quyền và trách nhiệm õ àng cho người đứng đầu phải đi đôi với sự
kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, có chế tài thích đáng đối với những
khuyết điểm tham nhũng, lãng phí, uan liêu của tổ chức, cơ uan, đơn vị,
ngành, địa phương do h đứng đầu. “Những cơ uan, đơn vị có sai phạm gây
hậu quả nghiêm tr ng thì người đứng đầu cơ uan, đơn vị đó dù không t ực tiếp
vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật thích đáng”(4). Cần
đặc biệt chú ý trong tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm đối với
các vị trí quản lý, lãnh đạo các cấp. Phải với tinh thần cầu thị, khách quan, coi
tr ng thực tế, không thể trả lời dư luận xã hội t ước những phát giác những hiện
tượng bất bình thường về công tác bổ nhiệm cán bộ theo kiểu “cả vú lấp miệng
em” như nhiều t ường hợp đã xảy ra trên thực tế đang gây bức xúc trong công
luận và dư luận xã hội.
Hai là, kiểm soát từ bên ngoài đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức, người đứng đầu
Với hiện trạng hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, cùng với việc đề ra
những giải pháp, biện pháp mạnh và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát
trong nội bộ hệ thống chính trị thì phải mở rộng, đẩy mạnh kiểm soát từ bên
ngoài - từ xã hội - từ nhân dân (từ các tổ chức đoàn thể xã hội, mỗi cá nhân
người dân - tư cách công dân). Có thể khẳng định rằng, kiểm soát quyền lực nhà
nước bằng sức mạnh nhân dân là giải pháp khả thi, hiệu quả, có sức mạnh khách
quan quan tr ng nhất hiện nay.
Về pháp lý, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, nhân dân
ủy quyền cho các cơ uan Nhà nước thực hiện một phần quyền lực của mình. Vì
vậy, quá trình thực hiện quyền lực do nhân dân giao phó nhà nước phải chịu sự
kiểm soát của nhân dân.
Trong xã hội dân chủ, mỗi cá thể đơn lẻ cũng như cộng đồng xã hội đều là
chủ thể của quyền lực nhà nước. Nhân dân trao quyền/ủy quyền cho nhà nước

170

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2020
quản lý xã hội thông qua pháp luật. Do vậy, nhà nước - nhân dân; nhân dân - nhà
nước quan hệ, tác động, kiểm soát lẫn nhau thông qua pháp luật; t ong đó, nhà
nước và công dân bình đẳng trong thực hiện pháp luật. Tuy nhiên, đây chính là
yêu cầu khó thực hiện nhất, là “điểm nghẽn” t ong thực hành và bảo đảm dân
chủ. Quan hệ giữa nhân dân - nhà nước thường xuyên là mối quan hệ bất đối
xứng, bất bình đẳng mà ở đó sự bất bình đẳng, tất nhiên, thường thuộc về phía
nhân dân.
Trong quan hệ bất bình đẳng giữa nhân dân với nhà nước ở điều kiện xã
hội hiện đại và Việt Nam thì bất bình đẳng về thông tin là một trong những bất
bình đẳng phổ biến, gây ra những bất cập to lớn, hạn chế quyền làm chủ của
người dân. Bất bình đẳng về thông tin giữa dân chúng và Nhà nước tạo ra những
cơ hội cho các cán bộ công chức, viên chức lạm dụng quyền lực, trục lợi riêng.
Bất bình đẳng về thông tin giữa dân chúng và nhà nước còn tạo ra những công
dân “mù chính t ị”, không chỉ mất khả năng thụ hưởng quyền lợi, mà thậm chí
còn không thể thực hiện nghĩa vụ - làm tổn hại trực tiếp đến hoạt động xã hội,
đến hoạt động điều hành xã hội của nhà nước. Do vậy, minh bạch hóa thông tin,
kịp thời và khách quan là yêu cầu tối thiểu cho tiến bộ xã hội, cho nâng cao trình
độ dân trí, cho giác ngộ chính trị, dân chủ, cho thực hành và đảm bảo dân chủ.
Nếu minh bạch hóa thông tin, kịp thời và khách quan là yêu cầu đầu tiên,
thì hoàn thiện phương thức thực hiện dân chủ trực tiếp(5), hoàn thiện chức năng
của các tổ chức dân sự là yêu cầu cao hơn, t ực tiếp chi phối, quyết định đối với
thực hành và đảm bảo dân chủ của người dân. Đối với hoàn thiện dân chủ trực
tiếp, hai nội dung: t ưng cầu dân ý; miễn nhiệm, bãi miễn HĐND các cấp(6) là
hết sức quan tr ng, cần được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Đối với hoàn
thiện chức năng các tổ chức dân sự, cần chú ý hoàn thiện chức năng giám sát xã
hội và phản biện xã hội trên nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
t a”. Đó chính là phương thức cần thiết để bảo đảm quyền tự quản, quyền tham
gia quản lý xã hội của nhân dân ở cộng đồng vi mô vốn thường xuyên nảy sinh
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những điều bất thường, tất nhiên và ngẫu nhiên. Hoàn thiện phương thức thực
hiện dân chủ trực tiếp, hoàn thiện chức năng của các tổ chức dân sự chính là
khắc phục căn bệnh hành chính quan liêu trong quản lý phát triển xã hội, sử
dụng tiếng nói của người dân, của xã hội như một “áp lực xã hội” buộc Đảng,
Nhà nước phải sử dụng quyền lực được xã hội trao cho một cách đúng đắn, hiệu
quả; buộc Đảng, Nhà nước phải biết lắng nghe, biết mở rộng quyền của dân
chúng, tạo cơ chế, khuyến khích người dân với tư cách công dân nói lên nhu
cầu, mong muốn, đòi hỏi của h cũng như sáng kiến của h trong giải quyết các
vấn đề xã hội(7), nhằm tiếp thêm sinh khí cho hoạt động quản trị xã hội và quyền
lực nhà nước không ơi vào tha hóa.
Hồ Chí Minh quan niệm: Khi người dân dám mở mồm, khi đó có dân chủ
thực sự. Thật vậy, khi dân “mở mồm” nói một cách mạnh mẽ nghĩa là khi đó
Đảng - Nhà nước có điều kiện nghe được ý kiến rộng rãi của nhân dân. Nghe
dân là khơi dậy, phát huy, sử dụng được trí tuệ của nhiều tầng lớp nhân dân,
nhất là trí thức đối với các vấn đề xã hội đang đặt ra.
Về mặt thiết chế, t ước hết, cần khai thác tốt và huy động sức mạnh của
truyền thông đại chúng tham gia vào phản biện các chính sách của Nhà nước và
việc sử dụng quyền lực nhà nước trong thực hiện chính sách. Cũng cần cho phép
thành lập các tổ chức dân sự theo luật định, thực hiện quyền công dân một cách
đầy đủ. Kinh nghiệm của nhiều nước phát triển cho thấy nền kinh tế thị t ường
có ba trụ cột: nhà nước pháp quyền, thị t ường và xã hội dân sự. Đất nước phát
triển được phải phát triển hài hòa ba trụ cột đó; t ong đó, tổ chức xã hội dân sự
đóng vai t ò khá uan t ng: 1- Là cầu nối các cá nhân với nhà nước; 2- Tham
gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ t ương chính sách
của nhà nước; 3- Tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ t ương, chính sách và
giám sát hoạt động của đội ngũ công chức nhà nước; 4- Góp phần phát huy các
nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng
cuộc sống của con người.
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Với ngần ấy vai trò, tổ chức xã hội dân sự thực sự là thiết chế cần thiết bổ
sung trong hệ thống quản lý có tính chính thống. Từ khi nhà nước xuất hiện, một
trong những thuộc tính của nhà nước là uan liêu và để khắc phục quan liêu thì
nhân loại trong quá trình phát triển của mình đã biết sử dụng một hình thức cũ
nhưng với chất lượng mới đầy hữu dụng là phát huy vai trò của các tổ chức dân
sự. Đây là một điều kiện quan tr ng để tạo được đồng thuận xã hội trong xác
định và thực hiện chính sách của nhà nước. Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa nhận
thức của một số ngành, cấp về vai trò, vị trí của xã hội dân sự; thực hiện công
khai, minh bạch trong hoạch định thể chế, chính sách; thực hiện trách nhiệm giải
trình của các cơ uan công uyền; khuyến khích, trân tr ng và thận tr ng lắng
nghe phản biện xã hội… Đó chính là thể hiện tinh thần tin dân, tr ng dân và biết
dựa vào dân để ngăn ngừa, khắc phục những khiếm khuyết của cơ chế, cùng
nhân dân kiến tạo nên sự phát triển xã hội. Mặt khác, là các tổ chức “ngoài” Nhà
nước, bao gồm các quan hệ và tổ chức không mang dấu hiệu quyền lực công,
tính thống nhất không cao nên dễ xảy ra tình trạng các tổ chức này chỉ chăm lo
đến lợi ích cục bộ mà không quan tâm đến lợi ích toàn xã hội, tạo ra các “lệ”
riêng, không phù hợp với chính sách và pháp luật của nhà nước, thậm chí có
t ường hợp bị biến tướng phục vụ lợi ích của các cá nhân có điều kiện chi phối.
Vì vậy cần sớm có luật về Hội - hành lang pháp lý cho hoạt động hợp pháp, thực
hiện quyền công dân của cá nhân t ong nhà nước pháp quyền.
Xã hội là một chỉnh thể với các bộ phận, yếu tố hợp thành. Nhìn từ
phương diện xã hội công dân hiện đại thì “nhân dân” và “nhà nước” là hai bộ
phận cơ bản nhất, chủ yếu nhất với “cột sống” của xã hội là ý thức pháp quyền
và sự thực hiện pháp luật. Để hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói iêng thực hiện theo đúng chuẩn mực,
ngày càng thể hiện đầy đủ bản chất “vì dân” thì vấn đề cốt tử hiện nay ở Việt
Nam là phải kiểm soát hiệu quả quyền lực nhà nước được thể hiện trực tiếp ở sự
thực thi chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ uan, đơn vị, ngành, địa
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phương thông ua hoạt động của cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt người
đứng đầu ở từng tổ chức, cơ uan, đơn vị, ngành, địa phương đó. Cần kết hợp
kiểm soát từ bên trong hệ thống (kiểm soát nội bộ) và kiểm soát từ ngoài hệ
thống (từ tổ chức xã hội dân sự, m i công dân đang không là cán bộ công chức,
viên chức của hệ thống chính trị). Kiểm soát từ cả bên trong và bên ngoài chính
là đảm bảo quyền lực được thực hiện theo pháp luật, theo uy định ở m i lúc,
m i nơi

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, T4, Nxb. CTQG, H.,2011, tr.188.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd,
tr.238.
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T ung ương
khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T ung ương
khóa XI, Nxb. CTQG, H.,2004, tr.154.
(5) Dân chủ trực tiếp: T ưng cầu ý dân; chế độ bầu và bãi nhiệm đại biểu HĐND (các
cấp và Quốc hội); hỏi ý kiến nhân dân, đơn thư dân nguyện; chế độ công khai báo cáo
công việc t ước dân của các cơ uan nhà nước, cán bộ nhà nước; nhân dân có quyền
bàn bạc và quyết định trực tiếp và những vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y
tế, an ninh trật tự… t ên địa bàn địa phương, cơ sở.
(6) T ong đó chú t ng làm õ hơn vai t ò của HĐND các cấp ở những nội dung: Làm
rõ quyền hạn của nó trong miễn nhiệm, bãi miễn mà còn có quyền bỏ phiếu tín nhiệm
đối với các chức danh do HĐND bầu ra; không chỉ giám sát cơ uan hành chính cùng
cấp mà có quyền giám sát những công việc do cấp trên thực hiện t ên địa bàn, địa
phương mình.
(7) Vấn đề xã hội là vấn đề có liên uan và tác động tiêu cực tới nhiều nhóm, giai tầng
trong xã hội; có liên quan và ảnh hưởng đến nhiều thiết chế xã hội, nhiều lĩnh vực
khác nhau của đời sống xã hội; mang tính chất quốc tế, quốc gia; trở thành một chủ đề
bàn bạc nhiều t ong các chương t ình nghị sự của đời sống chính trị; nhận được sự
quan tâm của dư luận xã hội, bày tỏ uan điểm về nó; rất khó khăn để giải quyết tận
gốc và triệt để (theo Các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay: Nhận thức và hành động,
TS Đỗ Văn Quân, Thông tin khoa h c Lý luận chính trị, số 11(12)/2015, tr.27).
Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông - 2016 - số.1 - tr.68-71.
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ QUAN HỆ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
GIỮA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ(1)

 PGS, TS LÊ MINH THÔNG
Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
Tóm tắt: Hiện nay, ở nước ta, kiểm soát quyền lực nhà nước nói
chung, kiểm soát việc thực hiện quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ
nói riêng đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Trên
tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013,
nhiều chủ trương, giải pháp về kiểm soát quyền lực đang được triển
khai và đạt được kết quả tích cực. Bên cạnh đó, việc kiểm soát quyền
lực nhà nước, kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ vẫn còn
những hạn chế, bất cập cần được khắc phục kịp thời.

Từ khóa: Quan hệ kiểm soát, quyền lực, Quốc hội, Chính phủ.
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Abstract: Currently, controlling of the state power in general, and
controlling of the power exercises between the National Assembly, and
the Government in particular are the issues that are concerned by the
party, the stale and the country to socialism (amendment, development
in 2011) in transition stage and the Constitution in 2013, several
guidelines and solutions on power controlling are beging enforced and
positive results are reached. In addition, there are drawbacks and
shortcomings in the controlling of the state power and the power
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H

iện nay, ở nước ta, kiểm soát quyền lực nói chung, kiểm soát việc thực
hiện quyền lực nhà nước giữa Quốc hội và Chính phủ nói iêng đang
là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Trên tinh thần

của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ uá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, nhiều chủ t ương, giải pháp về
kiểm soát quyền lực đang được triển khai và đạt được kết quả tích cực. Tuy
nhiên, việc kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của cả hệ thống
chính trị vẫn đang đặt ra không ít vấn đề bất cập. Văn kiện Đại hội XII của Đảng
đã chỉ õ: “... Chưa chế định õ, đồng bộ, hiệu quả cơ chế phân công, phối hợp
và kiểm soát quyền lực ở các cấp. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các
thiết chế cơ bản trong bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như Quốc
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thống tư pháp còn những điểm chưa thực sự
hợp lý, hiệu lực, hiệu quả. … Kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực thi
công vụ còn nhiều yếu kém. Cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa
đáp ứng yêu cầu; thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà đang là ào cản lớn
đối với việc tạo lập môi t ường xã hội, môi t ường kinh doanh lành mạnh, minh
bạch, hiệu quả cho sự phát triển… Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
chưa đạt yêu cầu đề a; tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm tr ng,...”(2).
Những hạn chế, yếu kém nêu t ên đang là cản trở cho việc kiểm soát quyền lực
nhà nước, làm cho các giải pháp, các nỗ lực kiểm soát quyền lực nhà nước nói
chung, kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ nói iêng chưa đạt được
các mục tiêu và kết quả mong muốn. Để khắc phục những hạn chế nêu trên,
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trong thời gian tới, các uy định của pháp luật về quan hệ kiểm soát quyền lực
giữa Quốc hội và Chính phủ cần được hoàn thiện:

1.

Đ y mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về kiểm soát
quyền lực để đổi mới tư duy về mối quan hệ kiểm soát quyền lực giữa

Quốc hội và Chính phủ
- Hiến pháp năm 2013 đã cơ bản hoàn thiện nguyên tắc tổ chức quyền lực
nhà nước với 4 nội hàm quan tr ng của quyền lực nhà nước: thống nhất, phân
công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ uan thực hiện quyền lập pháp, quyền
hành pháp và quyền tư pháp. Có thể xem đây là một bước phát triển tư duy và
uan điểm về nguyên tắc tổ chức quyền lực t ong nhà nước pháp quyền, vừa thể
hiện tính đặc thù của Nhà nước ta t ong điều kiện nhất nguyên chính trị. Tuy
nhiên, trong nhận thức lý luận, vẫn còn không ít vấn đề liên uan đến nguyên tắc
này chưa được lý giải một cách cụ thể, thuyết phục tạo cơ sở để thống nhất nhận
thức. Sự phủ định các luận điểm của h c thuyết phân quyền vốn là nguyên tắc tổ
chức quyền lực nhà nước cơ bản đang được áp dụng tại nhiều nhà nước pháp
quyền trên thế giới cần được nghiên cứu cơ bản hơn để dễ dàng phân biệt được
không chỉ về phương diện lý luận mà còn cả phương diện thực tiễn. Sự phân biệt
giữa nguyên tắc phân quyền, kiểm soát quyền lực đang được thực hiện ở nhiều
nước và nguyên tắc tổ chức quyền lực được áp dụng trong mô hình tổng thể bộ
máy nhà nước ta.
T ong điều kiện hội nhập sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống
quốc tế, việc nghiên cứu các giá trị phổ uát để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn
nước ta là rất cần thiết. Do vậy, những nghiên cứu so sánh kinh nghiệm quốc tế
t ong đó có lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền cần được đẩy mạnh ở
nước ta, nhằm một mặt là tiếp thu được các giá trị phổ uát đang được áp dụng
sâu rộng ở nhiều nước và mặt khác là khắc phục các biểu hiện áp dụng máy
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móc, giáo điều theo kiểu sao chép mô hình hoặc phủ định sạch t ơn có ý nghĩa
lớn đối với đổi mới tư duy. Chính vì vậy, cần nghiên cứu lý luận sâu sắc về
nguyên tắc tổ chức quyền lực ở nước ta để:
Một mặt, làm rõ tính chất, đặc điểm, nội dung, phương thức của phân
công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước, đặc biệt là sự tương uan giữa
tính thống nhất và sự phân công (mà không phải là phân quyền), sự tương uan
giữa phối hợp và kiểm soát quyền lực; các nội dung, phương thức, phạm vi, các
điều kiện để thực hiện việc kiểm soát quyền lực; mối tương uan giữa vị trí, vai
t ò lãnh đạo của một đảng duy nhất cầm quyền với vị trí, vai trò của các cơ uan
nhà nước, đặc biệt là của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực thi quyền lực và
kiểm soát quyền lực nhà nước theo yêu cầu của Hiến pháp. Dĩ nhiên, các nghiên
cứu lý luận phải luôn gắn liền với tổng kết thực tiễn về kiểm soát quyền lực giữa
các thiết chế thực thiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.
Tổng kết thực tiễn về kiểm soát quyền lực giữa các cơ uan thực hiện quyền lực
nhà nước theo ủy quyền của nhân dân, đặc biệt là quan hệ kiểm soát quyền lực
giữa Quốc hội và Chính phủ không chỉ nhằm đánh giá õ được thực trạng mối
quan hệ này mà điều quan tr ng để phát hiện mức độ phù hợp giữa nhận thức lý
luận, các uy định của pháp luật và thực tiễn triển khai, đánh giá tính khả thi và
những mâu thuẫn đang tồn tại nảy sinh từ bất cập về lý luận và từ chính các quy
định của pháp luật.
Mặt khác, các nghiên cứu này phải góp phần lý giải, làm sáng tỏ vì sao
phải phủ định h c thuyết tam quyền phân lập t ong điều kiện cụ thể của nước ta.
Có như vậy mới có thể hình thành một cơ sở lý luận vững chắc, có căn cứ thực
tiễn để thống nhất được nhận thức và hành động trong triển khai các nội hàm
của nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước: thống nhất, phân công, phối hợp và
kiểm soát quyền lực t ong điều kiện cụ thể ở nước ta.
Quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam đã đạt được không
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ít thành tựu. Tuy nhiên, bối cảnh mới của thời đại mới vẫn đang đòi hỏi một tư
duy mới về Nhà nước nói chung và về kiểm soát quyền lực nhà nước nói riêng.
Tư duy lại vai trò của Nhà nước t ong điều kiện hiện nay ở nước ta, cần
đổi mới nhận thức trên những vấn đề cơ bản sau:
- Nhà nước là một thiết chế chính trị t ung tâm có vai t ò đặc biệt quan
tr ng trong m i lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất
nước. Tuy nhiên, dù vai trò của Nhà nước quan tr ng, to lớn đến nhường nào
cũng không thể tạo ra một nhà nước toàn trị, quyết định m i vấn đề và bao cấp
toàn xã hội. Vai trò của Nhà nước luôn có giới hạn trong mối quan hệ với các
thiết chế chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị, mối quan hệ với kinh tế thị
t ường, xã hội và mối quan hệ với công dân.
- Nghiên cứu sự thay đổi trong vai trò của Nhà nước cần được quán triệt
cả hai xu hướng: Thứ nhất, tăng cường sức mạnh của Nhà nước thông qua các
biện pháp cải tổ mạnh mẽ bộ máy nhà nước từ việc quan niệm lại kết cấu và tổ
chức quyền lực, thực hiện công quyền của các nhánh quyền lực đến việc cải
cách nền hành chính quốc gia, cải cách tư pháp... làm cho Nhà nước thực sự
thích ứng với cơ chế kinh tế - xã hội mới là để giải quyết có hiệu quả các nhiệm
vụ đặt ra của thời kỳ uá độ; Thứ hai, xu hướng phi nhà nước hóa, từng bước
loại bỏ dần sự can thiệp của Nhà nước vào những lĩnh vực quan hệ xã hội mà
tính chất của chúng không đòi hỏi sự can thiệp ấy, tăng cường các khả năng độc
lập của các thiết chế chính trị xã hội khác theo hướng giải phóng h khỏi sự phụ
thuộc (bảo trợ) của Nhà nước từ tài chính đến tổ chức.
- Những nhiệm vụ mới phải được nhà nước thực hiện, phải được thể hiện
trong những yêu cầu mới của hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Hoạt động lập pháp của Nhà nước trong thời đại ngày nay không hướng
tr ng tâm vào thể chế hóa quyền quản lý của bộ máy nhà nước (quyền cai trị)
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mà phải hướng tr ng tâm vào việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý vững chắc cho
một nền dân chủ xã hội và tự do của công dân. Điều này có nghĩa là, hoạt động
lập pháp chuyển tr ng tâm từ uy định quyền của bộ máy nhà nước sang xác
định nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ uan này, từ quyền cho phép của công
quyền sang quyền của công dân trong mối quan hệ với nhà nước.
Hoạt động tư pháp chuyển từ nhân danh nhà nước sang nhân danh luật
pháp và công lý để phán quyết các vi phạm luật pháp và xử lý các tranh chấp,
xung đột pháp lý t ong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Sự thay đổi mục tiêu, nội hàm hoạt động của lập pháp, hành pháp và tư
pháp sẽ dẫn đến đương nhiên phải cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ
và phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước từ Quốc hội, Chính phủ, các cơ
uan tư pháp đến chính quyền địa phương.
Tư duy mới về Nhà nước t ong điều kiện hiện nay dĩ nhiên kéo theo sự thay
đổi về quan hệ kiểm soát quyền lực giữa các cơ uan thực hiện quyền lập pháp, hành
pháp và tư pháp. Để nhận diện rõ sự thay đổi này, rất cần một tư duy mới về kiểm
soát quyền lực, đặc biệt việc kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ.

2.

Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, tạo sự cân bằng hơn, hợp lý hơn
trong mối quan hệ kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ
Hiến pháp năm 2013 đã xác định rõ tính chất, vị trí của các thiết chế

quyền lực trong bộ máy nhà nước ta: Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, Chính
phủ thực hiện quyền hành pháp và Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp.
Như vậy, quyền lực của mỗi một thiết chế được hạn định trong từng lĩnh vực cụ
thể, phù hợp với sự ủy quyền của nhân dân, đảm bảo không một cơ uan nào có
thể nắm toàn bộ quyền lực, trở thành cơ uan độc quyền quyền lực. Yêu cầu của
nguyên tắc tổ chức quyền lực t ong nhà nước pháp quyền luôn là chống độc
quyền quyền lực, nội hàm của các quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư
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pháp cần được phân định rành mạch để không một cơ uan nào có thể lấn sân
vào thẩm quyền của cơ uan khác, hay được tạo ưu thế vượt trội hơn t ong uá
trình thực hiện quyền lực. Do vậy, dù lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp có
tính chất, phạm vi, phương thức thực hiện khác nhau nhưng không vì vậy mà vị
thế của các cơ uan này không bình đẳng trong các quan hệ quyền lực. Lý luận
và thực tiễn tổ chức quyền lực cho thấy, sự bất bình đẳng về địa vị không thể tạo
được sự cân bằng trong quyền lực và từ đó không thể tạo được sự cần bằng
trong khả năng kiểm soát quyền lực của từng cơ uan.
Quán triệt tinh thần Hiến pháp năm 2013 về kiểm soát quyền lực, cần tiếp
tục đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng làm õ hơn, cụ thể hơn tính
chất, phạm vi, giới hạn, nội hàm và hình thức, phương thức thực hiện quyền lập
pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp nhằm đảm bảo không một cơ uan nào
nằm ngoài sự kiểm soát quyền lực và mỗi một cơ uan có đủ quyền hạn, khả
năng và phương thức phù hợp để thực hiện quyền kiểm soát trở lại đối với các
cơ uan tương ứng. Để đảm bảo được khả năng này, cần tiếp tục đổi mới tổ
chức, hoạt động của từng cơ uan, t ước hết là Quốc hội và Chính phủ để một
mặt đảm bảo cho Quốc hội khả năng kiểm soát việc thực thi quyền lực của
Chính phủ trong quá trình thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề
quan tr ng của đất nước và giám sát tối cao. Mặt khác, đảm bảo cho Chính phủ
khả năng, điều kiện và phương thức phù hợp để kiểm soát quyền lực giữa Quốc
hội và Chính phủ cần phải khắc phục tình trạng “bất đối xứng” t ong mối quan
hệ kiểm soát quyền lực giữa 2 thiết chế quyền lực quan tr ng này. Theo đó, cần
tạo lập sự cân bằng trong quan hệ quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ. Cần
phải có bước chuyển biến từ nhận thức lý luận về phân công quyền lực để khắc
phục uan điểm toàn bộ quyền lực thuộc về Quốc hội như đã tồn tại t ước đây
t ong cơ chế quyền lực cũ đến một cơ chế phân công quyền lực cân bằng. Sự cân
bằng trong quan hệ quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ để đảm bảo vai trò
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giám sát của từng thiết chế quyền lực trong từng hoạt động thực hiện quyền lực
cụ thể. Nghiên cứu các uy định của pháp luật hiện hành cho thấy, quyền kiểm
soát của Quốc hội đã được cụ thể hóa khá đầy đủ và toàn diện, tạo được khả
năng tác động mạnh mẽ đến hoạt động của Chính phủ. Tuy nhiên, quyền và khả
năng kiểm soát, tác động, phản hồi trở lại các hoạt động của Quốc hội từ phía
Chính phủ lại chưa được uy định rõ ràng, nên việc thực hiện quyền kiểm soát
quyền lực của Chính phủ đối với hoạt động của Quốc hội còn khá mờ nhạt. Tình
trạng này dẫn đến một hệ quả là, Chính phủ chỉ luôn là đối tượng của kiểm soát
quyền lực và ít có cơ hội tác động trở lại hoạt động của Quốc hội với vai trò là
chủ thể của một nhánh quyền lực có quyền kiểm soát việc thực hiện quyền lực
của nhánh quyền lực khác. Để khắc phục hệ quả này, cần tiếp tục nghiên cứu,
làm rõ tính chất, phạm vi quyền hành pháp và quyền độc lập của Chính phủ
t ong vai t ò là cơ uan thực hiện quyền hành pháp. Đồng thời với việc làm rõ
quyền hành pháp và vai t ò độc lập của Chính phủ trong việc thực hiện quyền
hành pháp, cần tiếp tục làm rõ vị trí, tính chất chấp hành của Chính phủ trong
mối quan hệ với Quốc hội. Thật ra sự không rõ ràng về phương diện lý luận về 3
vai trò, vị trí của Chính phủ: cơ uan hành chính nhà nước cao nhất; cơ uan
thực hiện quyền hành pháp; cơ uan chấp hành của Quốc hội đang tạo ra nhiều
phức tạp, thiếu thống nhất trong nhận thức và uy định của pháp luật về Chính
phủ. Sự không rõ ràng, cụ thể về vấn đề này khó đảm bảo một vị thế cân bằng và
khả năng độc lập của Chính phủ đối với việc thực thi quyền lực nói chung và
kiểm soát quyền lực nói riêng.
Vấn đề đang đặt ra là, cần tiếp tục nghiên cứu để có uy định phù hợp,
tăng cường tính độc lập, chủ động của Chính phủ trong mối quan hệ kiểm soát
quyền lực với Quốc hội, tạo thế cân bằng hơn t ong các uan hệ lập pháp, quyết
định các vấn đề quan tr ng và giám sát tối cao.
Trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, cần tăng cường vai trò của Chính
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phủ không chỉ trong việc đề xuất chính sách pháp luật, xây dựng dự thảo luật,
nghị quyết mà cần tăng cường các khả năng tác động trở lại của Chính phủ đối
với cả quá trình thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và thông qua dự thảo. Với
tinh thần đó, Chính phủ phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với m i dự thảo luật
do Chính phủ xây dựng trong suốt quá trình làm luật. Thậm chí Chính phủ phải
được quyền rút dự thảo luật ra khỏi chương t ình làm luật của Quốc hội trong
Chương t ình xây dựng pháp luật hằng năm, thậm chí chương t ình của kỳ h p
nếu Chính phủ có cơ sở để cho rằng, dự thảo luật không đáp ứng yêu cầu quản
trị và Chính phủ khó triển khai trên thực tiễn. Đối với các dự thảo luật không do
Chính phủ trình mà do các chủ thể khác trình Quốc hội, Chính phủ cần được thể
hiện õ uan điểm của mình với tư cách là cơ uan thực hiện quyền hành pháp
về các chính sách t ong uy định trong dự thảo và uan điểm của Chính phủ đối
với các dự thảo này phải được công bố t ước Quốc hội và là một căn cứ quan
tr ng để đại biểu Quốc hội xem xét, cân nhắc khi thảo luận về các dự thảo luật
không do Chính phủ xây dựng và trình.
Trong hoạt động quyết định các vấn đề quan tr ng của đất nước, Chính
phủ cần được chủ động giải t ình t ước Quốc hội về các vấn đề liên quan, về các
ý kiến của đại biểu Quốc hội, thậm chí được tranh luận, được quyền bảo lưu ý
kiến của mình và đặc biệt phải là cơ uan có uyền nêu ý kiến cuối cùng về các vấn
đề quan tr ng của đất nước t ước khi các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu quyết định.
Trong hoạt động giám sát tối cao, Chính phủ, các cơ uan của Chính phủ
không chỉ là đối tượng chịu giám sát mà còn phải là chủ thể tác động tích cực
trở lại các hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ uan của Quốc hội. Sự tác
động trở lại này không chỉ thể hiện trong báo cáo về việc thực hiện chính sách
pháp luật t ong lĩnh vực giám sát mà còn phải được giải t ình, được tranh luận
t ước các vấn đề đoàn giám sát nêu a. Đặc biệt đối với các báo cáo giám sát,
các kết luận giám sát, Chính phủ cần được quyền nêu uan điểm của mình về
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các nội dung của báo cáo, nội dung các kết luận giám sát, bảo lưu các ý kiến của
mình về các vấn đề không thống nhất. Dĩ nhiên báo cáo ý kiến của Chính phủ về
báo cáo, kết luận giám sát cũng phải được công bố khi các đại biểu thảo luận và
là một bộ phận trong hồ sơ giám sát của Quốc hội.

3.

Tăng cường dân chủ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách
nhiệm giải trình của Quốc hội và Chính phủ trong thực hiện quyền

lập pháp, hành pháp
Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân là
thuộc tính, bản chất của Nhà nước ta. Trong suốt chiều dài phát triển của đất
nước, dân chủ là tiền đề, đồng thời là động lực để Nhân dân ta đấu tranh giành
độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. T ong Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa, yêu cầu phát huy dân chủ càng đòi hỏi Nhà nước, các cơ uan
nhà nước xây dựng môi t ường dân chủ, bảo đảm Nhân dân thực hiện, kiểm soát
được việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Thực tế chỉ ra cho thấy, nếu Nhà nước
không tạo dựng được môi t ường dân chủ thực sự thì Nhân dân không thể thực
hiện được quyền lực Nhân dân, không thể kiểm soát được việc thực hiện quyền
lực nhà nước. Vì vậy, tạo lập môi t ường dân chủ vừa là phương tiện, vừa là giải
pháp bảo đảm để Nhân dân thưc hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước. Như
vậy, tăng cường dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ đòi hỏi một
mặt, bảo đảm cho Nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước; mặt
khác, bảo đảm cho sự kiểm soát giữa Quốc hội và Chính phủ trong việc thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp.
Để có môi t ường dân chủ thực sự, phát huy được đầy đủ quyền lực Nhân
dân trong hoạt động của Quốc hội và Chính phủ thì trong hoạt động thực hiện
quyền lập pháp, hành pháp, Quốc hội, Chính phủ cần bảo đảm tính công khai,
minh bạch, trách nhiệm giải trình. Công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình
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t ước hết là nhằm bảo đảm bản chất dân chủ của xã hội, thể hiện quyền của
người dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Đồng thời, công khai,
minh bạch và giải trình là một trong những giải pháp quan tr ng để khắc phục tệ
uan liêu, tham nhũng, làm t ong sạch bộ máy nhà nước, là điều kiện không thể
thiếu để bộ máy nhà nước tiếp thu trí tuệ của nhân dân đóng góp cho các hoạt
động quản lý và là một yêu cầu cần thiết để thành công trong hội nhập quốc tế.
Công khai, minh bạch, giải trình trong hoạt động của Quốc hội và Chính
phủ đòi hỏi sự công khai minh bạch về các thông tin liên uan đến việc thực
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Chính phủ. Công khai,
minh bạch thông tin về hoạt động của Quốc hội và Chính phủ không những giúp
cho người dân nắm bắt được đầy đủ thông tin về hoạt động của Quốc hội, Chính
phủ, làm cơ sở cho việc kiểm soát hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, mà còn
bảo đảm cho hoạt động kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ.
Trách nhiệm giải trình của các cơ uan nhà nước, cán bộ, công chức,
người có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cũng đã được đề
cập đến trong nhiều văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết
T ung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đã đặt ra yêu cầu: “Thực hiện nghiêm các
uy định về công khai, minh bạch; bổ sung uy định bảo đảm minh bạch quá
trình ra quyết định, bao gồm cả chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và
quyết định giải quyết một vụ việc cụ thể của cơ uan nhà nước các cấp”. Văn
kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cũng chỉ õ: “...tăng cường
tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ”. T iển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Hội nghị T ung ương 5 (khóa XI)
tiếp tục xác định “…thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ
uan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực,
tham nhũng, lãng phí”. Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình trong hoạt
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động của Quốc hội, Chính phủ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch
hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cá nhân trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện trách nhiệm giải trình sẽ buộc Quốc
hội, Chính phủ, cán bộ, công chức t ong các cơ uan của Quốc hội, Chính phủ
phải công khai thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình đến
với người dân, xã hội và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông
tin đó. Việc làm này góp phần nâng cao tính trách nhiệm Quốc hội, Chính phủ
những hệ quả xảy ra do quyết định, hành vi của mình.
Trách nhiệm giải t ình giúp cho người dân thực hiện việc giám sát hoạt
động của bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện trách nhiệm giải trình
còn giúp Nhân dân nhận thức được vai trò của mình trong việc tham gia vào
việc hoạch định các chính sách của cơ uan nhà nước, thực hiện quyền tham gia
quản lý nhà nước và xã hội của công dân.
Thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ
còn góp phần phòng, chống tham nhũng. T ách nhiệm giải trình sẽ tạo ra sự ràng
buộc đối với những người có chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của mình theo uy định của pháp luật. Điều này góp phần giảm
thiểu nguy cơ tham nhũng, lãng phí t ong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

4.

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội và Chính
phủ trong hoạt động kiểm soát quyền lực
- Sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất cầm quyền t ong điều kiện nhất

nguyên chính trị đối với Nhà nước là một trong những đặc điểm quan tr ng của
tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước ta. Sự lãnh đạo ấy là một trong những
yếu tố quan tr ng chi phối m i hoạt động của Nhà nước nói chung và các mối
quan hệ kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền
hành pháp và quyền tư pháp nói iêng.
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Đặc điểm yêu cầu của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
của dân, do dân, vì dân ở nước ta đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo chính trị
của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời tôn
tr ng vị t í, vai t ò độc lập của bộ máy nhà nước, không bao biện làm thay Nhà
nước trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước do nhân dân ủy quyền. Do
đó, về phương diện lý luận và thực tiễn, chế độ pháp quyền đòi hỏi phải xác
định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền và của Nhà nước. Theo
đó, nội dung lãnh đạo của Đảng cầm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng
cầm quyền đối với Nhà nước và xã hội cần có nhận thức và xác định rõ ràng. Sự
lãnh đạo chính trị của Đảng phải được phân biệt rành mạch với nội dung, tính
chất quản lý, điều hành đất nước, xã hội của bộ máy nhà nước. Mô hình tổ chức
và hoạt động của bộ máy Đảng phải thể hiện được yêu cầu, đặc điểm của sự lãnh
đạo chính trị của một Đảng duy nhất cầm quyền thông qua các phạm vi giới hạn
hình thức và phương pháp đặc thù khác với mô hình tổ chức và phương thức
hoạt động của bộ máy nhà nước pháp quyền. Do vậy, yêu cầu của nhà nước
pháp quyền là phải thật sự đổi mới mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và Nhà
nước trên tất cả các phương diện từ tính chất, phạm vi, quyền hạn, chức năng
nhiệm vụ, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đến tổ chức và hoạt động của bộ
máy và phương thức hoạt động.
- Đảng cầm quyền là nắm quyền lãnh đạo chính trị để Nhà nước thực hiện
quyền lực nhà nước, Đảng không làm thay công việc của Nhà nước. Vì vậy,
không có sự phân định thẩm quyền giữa Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện
quyền lực nhà nước. Nội dung sự lãnh đạo chính trị của Đảng cầm quyền chính
là quyền xác định đường lối chính trị, các chủ t ương, chính sách, làm cơ sở cho
các hoạt động nhà nước.
Đảng cầm quyền thông qua bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước là công
cụ, phương tiện cầm quyền cơ bản nhất của Đảng. Do đó, để cầm quyền tốt,
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Đảng phải chăm lo xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước, đảm bảo cho bộ máy
nhà nước thực hiện đúng các nhiệm vụ, chức năng theo luật định của mình.
Nghệ thuật cầm quyền của Đảng chính là nghệ thuật sử dụng bộ máy nhà
nước, nghệ thuật phát huy các thế mạnh ưu việt của bộ máy nhà nước để tham mưu
cho Đảng, để trực tiếp tổ chức việc thực hiện các mục tiêu chính trị của Đảng.
Vấn đề đặt ra là cần khắc phục nguy cơ đồng nhất Đảng với Nhà nước
theo kiểu “Nhà nước t ong Đảng” hay Đảng - Nhà nước và nguy cơ tuyệt đối
hóa ranh giới giữa bộ máy đảng và bộ máy nhà nước theo kiểu tách bạch bộ máy
đảng với bộ máy nhà nước, thậm chí đối lập bộ máy đảng với bộ máy nhà nước.
Các nguy cơ này thường dẫn đến những hệ quả là hạ thấp vai trò của bộ
máy nhà nước, hình thức hóa bộ máy nhà nước, với tâm lý cho rằng đề cao vai
trò và tính độc lập của Nhà nước pháp quyền sẽ làm suy yếu vai t ò lãnh đạo và
địa vị cầm quyền của Đảng; hoặc là tinh g n bộ máy đảng sẽ tạo nguy cơ làm
suy yếu năng lực lãnh đạo của Đảng, vấn đề có ý nghĩa lý luận và nhận thức cần
quán triệt là Đảng chỉ có thể thực hiện tốt và đúng đắn vai t ò lãnh đạo của mình
khi thật sự có được bộ máy nhà nước mạnh, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực. Do
vậy, Đảng phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước đề
cao vai trò, trách nhiệm của bộ máy nhà nước trong việc tổ chức thực hiện
đường lối chính trị của Đảng. T ong vai t ò là Đảng duy nhất cầm quyền, một
mặt, Đảng tăng cường sử dụng bộ máy nhà nước trong việc tham mưu, đề xuất
các chủ t ương, chính sách, thẩm định, phản biện các dự thảo, các đề xuất về chủ
t ương, chính sách t ước khi các cơ uan đảng có thẩm quyền xem xét, quyết
định. Mặt khác, các cơ uan thuộc bộ máy đảng cần tập trung vào công tác xây
dựng Đảng, tham mưu cho Đảng, các cấp ủy đảng về các vấn đề thuộc công tác
xây dựng Đảng và những vấn đề thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện
của Đảng. Dĩ nhiên t ong uá t ình thực hiện chức năng tham mưu cho các cấp
ủy đảng, các cơ uan t ong bộ máy đảng luôn phải phối hợp với các cơ uan nhà
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nước nhưng không thực hiện các công việc thuộc quyền quản lý điều hành của
các cơ uan nhà nước, đảm bảo cho các cơ uan nhà nước thực hiện đúng thẩm
quyền, chức năng của mình theo các uy định của pháp luật.
Về phương diện lý luận, Quốc hội chịu sự lãnh đạo của Đảng, song Đảng
không thể làm thay công việc của Quốc hội. Quan hệ giữa Đảng với Quốc hội
không phải là quan hệ cấp trên và cấp dưới, do đó, tổ chức đảng không áp đặt ý
chí của mình cho Quốc hội. Đảng định hướng về chính sách, giới thiệu cán bộ
ứng cử, Quốc hội thảo luận và thông ua các đạo luật, nghị quyết theo trình tự
luật định. Tính chất mối quan hệ giữa Đảng với Quốc hội thể hiện quan hệ đặc
thù giữa Đảng chính trị với cơ uan đại biểu cao nhất của nhân dân, luôn thể
hiện ý chí, nguyện v ng và lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Do vậy, sự lãnh
đạo của Đảng đối với Quốc hội càng có nhiều đặc thù so với sự lãnh đạo của
Đảng đối với Chính phủ hoặc đối với các cơ uan tư pháp. Sự đặc thù này được
thể hiện thông ua phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. Theo đó,
Đảng lãnh đạo Quốc hội bằng các đường lối, chủ t ương, chính sách được thể
hiện tại Cương lĩnh, các nghị quyết và các văn kiện khác của Đảng. Đồng thời,
Đảng lãnh đạo Quốc hội bằng các hình thức tổ chức, thông qua Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, các tổ chức Đảng được thành lập tại Quốc hội như Đảng đoàn Quốc
hội, các tổ đảng tại Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các tổ đảng đoàn
đại biểu Quốc hội và các đảng viên là đại biểu Quốc hội.
Sự đặc thù trong mối quan hệ giữa Đảng và Quốc hội còn được thể hiện
rõ nét trong sự tác động trở lại của hoạt động Quốc hội đối với sự lãnh đạo của
Đảng. Là cơ uan đại biểu cao nhất của nhân dân, Quốc hội khi thảo luận và
thông ua các đạo luật, quyết định các vấn đề quan tr ng của đất nước và giám
sát tối cao tác động rất lớn đến việc điều chỉnh chính sách, chủ t ương của Đảng,
đặc biệt là những chính sách, chủ t ương chưa thuận lòng dân, “ý đảng”, nhưng
chưa phải “lòng dân”. Đảng lắng nghe sự thảo luận của các đại biểu về các chính
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sách pháp luật, t ên cơ sở đó điều chỉnh chính sách để đảm bảo “ý đảng”, “lòng
dân” t ong từng quyết định của Quốc hội.
Sự lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ có ý nghĩa đặc biệt, với Chính
phủ là cơ uan có t ách nhiệm khởi sự, chủ t ì đề xuất và xây dựng nhiều chính
sách quốc gia trình các cơ quan có thẩm quyền của Đảng để xem xét quyết định
t ong điều kiện xây dựng một Chính phủ kiến tạo với các chuẩn mực của chế độ
pháp quyền, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ đang là một đòi
hỏi có tính khách quan. Sự đổi mới đó một mặt tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh
đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Chính phủ vừa tạo cho Chính
phủ chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong các hoạt động quản trị quốc gia.
- Đối với Chính phủ, cần xác định rõ thẩm quyền đề xuất và quyết định
chính sách giữa các cơ uan lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các loại việc phân
công quyết định giữa các cơ uan lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
với Chính phủ; xác định những loại việc ở tầm Ban Chấp hành T ung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư t ực tiếp quyết định; loại việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho
ý kiến để Chính phủ quyết định; và loại việc Chính phủ chủ động quyết định.
Ban Chấp hành T ung ương Đảng lãnh đạo Chính phủ thông qua tổ chức đảng
(Ban cán sự đảng) và đảng viên, trực tiếp là người đứng đầu Chính phủ (Thủ
tướng Chính phủ). Do vậy, cần uy định õ hơn mối quan hệ công tác giữa Thủ
tướng, các Phó Thủ tướng và Ban cán sự đảng Chính phủ để tránh sự trùng lặp.
Đồng thời, không cần thiết phải lập Ban cán sự đảng tại các Bộ để đảm bảo sự
lãnh đạo của Ban Chấp hành T ung ương Đảng đối với các Bộ, vì đã có Ban cán
sự đảng Chính phủ, có nhiều ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên T ung ương là Thủ
tướng, Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ.
- Trong các quan hệ kiểm soát quyền lực, cần tiếp tục đổi mới, tăng cường
công tác giám sát, kiểm tra của Đảng đối với hoạt động của bộ máy nhà nước,
trong việc thực hiện đường lối, chính sách và các nghị quyết của Đảng trên tất
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các lĩnh vực của đời sống xã hội; có các giải pháp nâng cao trách nhiệm kiểm
t a, năng lực kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu các
cấp ủy đảng đối với các tổ chức đảng, các cơ uan, tổ chức nhà nước trong việc
thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ uan, tổ chức. Đồng thời, cần đổi mới
và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các ủy ban kiểm t a đảng, các cơ
quan thanh t a nhà nước theo hướng mở rộng thẩm quyền, cơ cấu lại tổ chức và
phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức kiểm t a, giám sát đảm bảo
công tác kiểm tra, giám sát vừa thường xuyên vừa có tr ng tâm, tr ng điểm,
đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, không
gây cản trở, phiền hà cho các đối tượng được kiểm t a; đồng thời chủ động phát
hiện các vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xử lý kiên quyết và
đích đáng những cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp
luật của Nhà nước ở bất kỳ cương vị nào.
Trong nhận thức và nghiên cứu lý luận về kiểm soát quyền lực, cần phải
khắc phục uan điểm cho rằng kiểm soát quyền lực chỉ có thể khả thi t ong cơ
chế chính trị có đảng đối lập như ở các nước tư bản chủ nghĩa và chỉ khi cần
thiết khi quyền lực thật sự được phân quyền và đối tr ng. Nhận thức này không
thực sự chính xác, thiếu cơ sở, trái với nguyên lý ở đâu có thực thi quyền lực, ở
đó có kiểm soát quyền lực thì ở đó mới có tự do và dân chủ. Kiểm soát quyền
lực là yêu cầu tự thân của m i nền dân chủ t ong đó bao gồm cả nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng và t ưởng thành. Do vậy, t ong điều
kiện một đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo nhà nước ở nước ta, sự kiểm soát
quyền lực cũng hết sức cần thiết và thật sự khả thi. Sự khả thi được thể hiện
không chỉ ở chỗ Đảng lãnh đạo mà còn đồng thời Đảng cũng là một chủ thể
kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ uan nhà nước với vị thế, tính chất
cầm quyền. Sự kiểm soát của Đảng đối với việc thực thi quyền lực nhà nước
không thay thế sự kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ uan nhà nước và do vậy luôn
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luôn cần thiết trong m i quá trình thực hiện quyền lực theo ủy quyền của nhân
dân. Vì vậy, t ong vai t ò là Đảng duy nhất cầm quyền, một mặt Đảng phải tăng
cường sự kiểm tra, giám sát của mình đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước, đảm bảo các cơ uan nhà nước luôn quán triệt và thực hiện nghiêm
túc đường lối chính trị của Đảng, phụng sự ý chí, lợi ích của nhân dân; mặt
khác, Đảng phải tạo dư luận, tạo cơ chế để các cơ uan thực hiện quyền lập
pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong
các mối quan hệ kiểm soát lẫn nhau. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng
cao chất lượng kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm của các cơ uan nhà
nước trong việc thực hiện quyền lực nhân dân giao phó. Đối với Việt Nam, sự
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung, đối với việc kiểm soát quyền
lực nói riêng, không chỉ tập trung kiểm soát việc thực hiện quyền, chống độc
quyền quyền lực, tha hóa, lạm quyền, mà còn phải chú tr ng giám sát việc thực
hiện trách nhiệm của các cơ uan nhà nước, t ước xã hội, t ước cộng đồng
doanh nghiệp và t ước nhân dân. Kiểm soát trách nhiệm, nghiêm túc truy cứu
trách nhiệm đối với việc thực hiện các nghĩa vụ t ước xã hội, t ước nhân dân từ
phía các cơ uan của Quốc hội, cơ uan Chính phủ và đội ngũ cán bộ, công chức
cần được Đảng đặc biệt quan tâm trong việc thực hiện mục tiêu “nhốt quyền lực
vào trong lồng cơ chế”

(1) Bài viết này được thực hiện t ên cơ sở các kết quả nghiên cứu thuộc Đề tài nghiên
cứu khoa h c cấp Bộ “Hoàn thiện uy định của pháp luật về quan hệ kiểm soát quyền
lực giữa Quốc hội và Chính phủ theo uy địnhh của Hiến pháp năm 2013” do PGS.TS
Lê Minh Thông làm Chủ nhiệm.
(2) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Nxb. Chính trị quốc gia - Hà
Nội, 2016. tr.173-174.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp - 2019 - số.19 - tr.3-12.
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GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
TRONG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
- THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

TS HOÀNG MINH HỘI
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có vị trí
và vai trò quan trọng trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Hoạt
động giám sát của các thiết chế này góp phần bảo đảm quyền lực nhà
nước được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng
lạm quyền.

Từ khóa: g ám sát, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; giám sát và
kiểm soát; giám sát của Mặt trận Tổ quốc; giám sát của các tổ chức chính trị
xã hội.
Nhận bài: 30/09/2018
Abstract:

The

Biên tập: 11/09/2018
Fatherland

Front

Duyệt bài: 13/09/2018
and

other

socio-political

institutions holds an important role and position in controlling
mechanism of the state power. Supervision activity of these institutions
provides significant contributions to assurance of proper application and
effeciency of state power as well as prevention of misconduct of state
power.
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Giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước (QLNN) là một chỉnh thể thống

nhất, gồm thể chế pháp lý và các thiết chế có mối quan hệ tác động qua lại, vận
động nhịp nhàng, ăn khớp cùng hướng đến việc mục tiêu của hoạt động kiểm
soát QLNN, bảo đảm QLNN được sử dụng đúng và hiệu quả. Hiện nay, kiểm
soát QLNN ở nước ta được thực hiện thông ua hai cơ chế là cơ chế kiểm soát
QLNN giữa các cơ uan nhà nước (CQNN) (các CQNN vận hành t ên cơ sở
chức năng, nhiệm vụ của mình tự kiểm soát lẫn nhau: cơ uan thực hiện quyền
lập pháp - Quốc hội, cơ uan thực hiện quyền hành pháp - Chính phủ, cơ uan
thực hiện quyền tư pháp - Tòa án nhân dân)(1) được g i là cơ chế kiểm soát
QLNN bên trong bộ máy nhà nước và cơ chế kiểm soát QLNN bên ngoài nhà
nước. Cơ chế kiểm soát QLNN bên ngoài bao gồm giám sát của Đảng cầm
quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội
và giám sát trực tiếp của các cá nhân.
Hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội là một trong
những hình thức của cơ chế kiểm soát QLNN. Đó là hoạt động theo dõi, quan
sát, xem xét của MTTQ và Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng
sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN), Hội Cựu chiến binh
(CCB) nhằm tác động, định hướng các đối tượng bị giám sát thực hiện đúng
chức năng, nhiệm vụ theo uy định của pháp luật. Khác với cơ chế kiểm soát
quyền lực bên trong bộ máy nhà nước, hậu quả pháp lý t ong cơ chế pháp lý
kiểm soát quyền từ bên ngoài không có tính cưỡng chế nhà nước mà kết quả
kiểm soát được thể hiện dưới dạng kiến nghị hoặc thông ua dư luận xã hội, gửi
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“thông điệp” đến CQNN, người có thẩm quyền để xử lý đối với cán bộ, công
chức, viên chức, các CQNN có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện
nhiệm vụ.
Giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là một bộ phận của
cơ chế pháp lý kiểm soát QLNN, hướng đến mục tiêu bảo đảm QLNN được sử
dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, ngăn ngừa và hạn chế tình trạnh lạm quyền,
tham nhũng QLNN. Cơ chế kiểm soát QLNN phải bảo đảm tính độc lập tương
đối của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, phải bảo đảm sự kết
hợp giữa các hình thức giám sát của Nhà nước (giám sát Quốc hội, HĐND),
hoạt động kiểm tra, thanh tra của Nhà nước với các hình thức giám sát của
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Do vậy, mô hình giám sát của MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội phải bảo đảm các thiết chế giám sát không bị phụ
thuộc vào đối tượng chịu sự giám sát. Pháp luật phải bảo đảm MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội không bị lệ thuộc vào chính đối tượng bị giám sát, phản
biện về ngân sách, biên chế. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
phải thể hiện được hết vai trò giám sát của mình một cách chủ động và độc lập
với các chủ thể giám sát khác. Các CQNN, cán bộ, công chức, viên chức và
người có thẩm quyền phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan
đến nội dung giám sát; t ao đổi những vấn đề liên uan theo đề nghị của chủ thể
giám sát; góp ý vào dự thảo báo cáo giám sát khi được chủ thể giám sát đề nghị.
CQNN, người có thẩm quyền phải tổ chức thực hiện và trả lời kiến nghị giám
sát bằng văn bản cho chủ thể giám sát của Nhân dân theo uy định.

2.

Thực trạng hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà

nước ở Việt Nam hiện nay
Thời gian ua, Đảng ta đã có nhiều chủ t ương, chính sách nhằm phát huy
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vai trò bảo đảm quyền làm chủ, quyền giám sát của MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội đối với bộ máy nhà nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời
kỳ uá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (sửa đổi, bổ sung năm 2011 khẳng định:
“Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn
thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã
hội”(2). Nghị quyết Đại hội XI (năm 2011) của Đảng khẳng định: “MTTQ và các
đoàn thể nhân dân… thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội”(3). Gần
đây, Bộ Chính trị ban hành Quyết định 217 về ban hành Quy chế giám sát và
phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết
định 218-QĐ/TW về ban hành Quy định việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền. Nghị quyết Đại hội XII (năm 2016) của Đảng ta khẳng định cần phải
“tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa giám sát của Quốc hội với kiểm tra, giám
sát của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân”(4).
Pháp luật xác định địa vị pháp lý MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
trong thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với bộ máy nhà nước với các hình thức và
phương pháp giám sát phù hợp với địa vị pháp lý của mỗi thiết chế. Trên thực
tế, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp và tham gia các hoạt động
giám sát với Quốc hội và HĐND các cấp; thường xuyên “cử đại diện tham gia
các đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ uan của Quốc hội,
HĐND, các ban của HĐND tiến hành đã giúp Ủy ban MTTQ phát hiện và kiến
nghị cơ uan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý những vi phạm
pháp luật trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước”(5). Hoạt động phối
hợp này đã tạo ra bầu không khí cởi mở và tạo ra sự đồng thuận giữa chủ thể và
các đối tượng giám sát trong việc tìm kiếm giải pháp để giải quyết những kiến
nghị về giám sát.
Bên cạnh những kết quả t ên đây, giám sát của MTTQ và các tổ chức chính
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trị - xã hội t ong cơ chế kiểm soát QLNN tồn tại những bất cập, hạn chế sau:
Một là, chưa có sự phối hợp giữa giám sát của nhân dân đại diện là
MTTQ với giám sát của cơ uan mang tính QLNN. Các chủ thể trong tiến hành
giám sát còn rời rạc, thiếu đồng bộ, hiệu quả giám sát của MTTQ cũng như của
hệ thống giám sát chưa cao. Việc phối hợp giải quyết kiến nghị của MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội, các Bộ, ngành nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu
và nguyện v ng của nhân dân; vẫn còn tình trạng một số kiến nghị giám sát giải
quyết kéo dài, không dứt điểm, có sự đùn đẩy, né tránh của các cơ uan chức
năng. Tương tự, trách nhiệm của một số CQNN trong việc xử lý hậu quả hoạt
động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa xác định cụ thể,
rõ ràng. Bên cạnh đó, “việc theo dõi sau giám sát còn buông lỏng, thiếu sự kiểm
t a, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị. Điều này ảnh hưởng tới chất lượng hoạt
động giám sát và uy tín của các đoàn giám sát”(6).
Hai là, mô hình hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chưa độc lập với các CQNN. Các thiết chế này vẫn lệ thuộc vào chính đối
tượng bị giám sát, phản biện về ngân sách, biên chế. Về cơ bản, nguồn kinh phí
để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát chưa có
nguồn độc lập, “cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước đối với MTTQ, các đoàn
thể chính trị - xã hội còn bất cập; một số uy định về tổ chức, hoạt động và cơ
chế quản lý tài chính, tài sản đối với tổ chức công đoàn chưa phù hợp”(7).
Trên thực tế, kinh phí, cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động giám sát của
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các CQNN chủ yếu phụ thuộc
vào CQNN và chủ doanh nghiệp cho nên tính độc lập khách quan trong kiểm
tra, giám sát còn hạn chế. Trên thực tế, MTTQ các cấp mới chỉ đóng vai t ò là
cơ uan phối hợp, là cơ uan tham gia thực hiện giám sát chứ chưa thể hiện
được hết vai trò giám sát của mình một cách chủ động với các chủ thể kiểm soát
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QLNN khác.
Ba là, pháp luật chưa tạo a cơ chế công khai cung cấp thông tin trong
hoạt động giám sát, chưa xác định rõ trình tự, thủ tục và trách nhiệm của cơ
uan, người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận giải quyết kiến nghị giám sát.
Do vậy, một số kiến nghị, phản ánh về kết quả hoạt động giám sát của MTTQ
gửi đến CQNN chưa kịp thời xử lý, hoặc chưa được giải quyết thấu đáo. T ên
thực tế, việc giải quyết, trả lời ý kiến của một số bộ, ngành, các cơ uan chức
năng còn hình thức.
Bốn là, MTTQ các cấp sử dụng các hình thức giám sát đối với các đối
tượng giám sát chưa đa dạng và đồng bộ. Pháp luật uy định bốn hình thức giám
sát cơ bản của MTTQ là: nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ uan có thẩm
quyền liên uan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ
chức đoàn giám sát; thông ua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND)
được thành lập ở cấp xã, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ); tham
gia giám sát với cơ uan, tổ chức có thẩm quyền. Tuy nhiên ở các cấp, MTTQ
địa phương và kể cả T ung ương mới chỉ chú tr ng vào hình thức giám sát tổ
chức đoàn giám sát mà chưa uan tâm thích đáng các hình thức giám sát khác.
T ong đó, sử dụng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản, giám sát văn bản của
cơ uan có thẩm quyền liên uan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
nhân dân chưa được uan tâm đúng mức. Như vậy, việc sử dụng hình thức giám
sát nào đối với từng nội dung giám chưa được MTTQ tính toán hiệu quả. Trên
thực tế, sử dụng hình thức giám sát như tổ chức các đoàn giám sát lại gặp không
ít khó khăn như: việc tổ chức phức tạp, đòi hỏi nhiều nhân sự tham gia; tốn kém
về kinh phí, phương tiện, việc bố trí thời gian… Vai t ò giám sát của các tổ chức
thành viên của Mặt trận đối với bộ máy nhà nước rất mờ nhạt, chủ yếu là một số
uy định về trách nhiệm của các tổ chức này trong việc động viên đoàn viên, hội
viên và nhân dân tham gia giám sát một số lĩnh vực quản lý hành chính liên
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uan đến chức năng của tổ chức đó.
Năm là, giám sát của MTTQ phần nhiều mới được thể hiện qua các phát
hiện, nêu ý kiến tại các kỳ h p, phiên h p của các cơ uan, tổ chức thuộc đối
tượng giám sát, chưa có những phương thức giám sát đúng nghĩa và giám sát
hầu như mới chủ yếu ở cấp cơ sở. Nhiều đề xuất, kiến nghị của Mặt trận chưa
được CQNN, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết và trả lời, mặc dù một số
lĩnh vực đã có uy định của pháp luật. Ở nhiều địa phương, MTTQ chưa tiến
hành thường xuyên các hoạt động giám sát theo chuyên đề; việc tổ chức giám
sát còn dựa nhiều vào báo cáo của các cơ uan chịu sự giám sát. Ở một số nơi,
việc theo dõi sau giám sát của MTTQ còn bị buông lỏng, thiếu sự kiểm t a, đôn
đốc việc giải quyết kiến nghị. Công tác giám sát việc ban hành văn bản hướng
dẫn thi hành luật, pháp lệnh ít được quan tâm; giám sát việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo của MTTQ hiệu quả chưa cao.
Sáu là, MTTQ sử dụng hình thức giám sát thông qua hoạt động TTND và
GSĐTCCĐ vẫn còn hạn chế. Pháp luật uy định Ban TTND là một thiết chế bán
chuyên trách thực hiện giám sát mang tính xã hội. Tuy nhiên, địa vị pháp lý
cũng như thiết kế mô hình hoạt động của Ban TTND lại cùng một đạo luật với
Thanh t a Nhà nước - Luật Thanh t a năm 2010. Điều đó cho thấy đang có sự
lúng túng, khó khăn t ong việc tìm kiếm mô hình phù hợp bảo đảm hiệu quả
hoạt động giám sát của thiết chế này(8). Thêm vào đó, tuy là cùng được uy định
trong một văn bản luật nhưng không hề có sự liên hệ, hỗ trợ nhau giữa Thanh tra
Nhà nước và TTND ở cấp chính quyền cơ sở và các CQNN trong việc xử lý kết
quả giám sát của Ban TTND. Như vậy, có ý kiến cho rằng “việc uy định về
TTND trong Luật Thanh t a là chưa hợp lý, dễ dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hoạt
động giám sát của tổ chức do nhân dân bầu ra với hoạt động kiểm tra, thanh tra
của CQNN”(9).
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Bảy là, hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội còn nhiều bất
cập và chưa đạt hiệu uả cao. Cụ thể, nội dung giám sát của Công đoàn ộng,
thiếu cụ thể hóa những nhiệm vụ giám sát theo chức năng của Công đoàn. T ong
khi đó chưa có chế tài trong thi hành kết luận giám sát nên hiệu quả giám sát
đang bị hạn chế(10). Công tác kiểm tra, tham gia, giám sát của Công đoàn ở một
số nơi còn hình thức(11). Tương tự, Hội Nông dân thực hiện nhiệm vụ giám sát
đối với các CQNN còn bất cập. Đó là, “một số nơi công tác kiểm tra, giám sát
chưa được thường xuyên; nội dung kiểm t a, giám sát còn sơ sài, thiếu cụ thể;
việc triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị
còn chậm”(12). Đoàn TNCS triển khai thực hiện Hướng dẫn 47 của Ban Bí thư
T ung ương Đoàn (Hướng dẫn số 47 HD/TWĐTN-BKT về hướng dẫn thực hiện
quy chế giám sát và phản biện xã hội) ở cơ sở còn hạn chế, thụ động(13). Một số
tổ chức Đoàn chưa thực sự uan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy,
việc tham mưu đề xuất nội dung kiểm tra ở một số đơn vị chưa sâu. T ong khi
đó, Hội LHPN ở một số địa phương thực hiện nhiệm vụ giám sát còn “lúng
túng, chưa tích cực thúc đẩy việc thực hiện các chủ t ương chính sách liên uan
đến phụ nữ và bình đẳng giới. Việc mở rộng tính liên hiệp của tổ chức Hội còn
hạn chế”(14). Hoạt động của Hội CCB trong giám sát còn thiếu chiều sâu; việc
đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên khi bị vi
phạm chưa mạnh; việc phát hiện, đề xuất xử lý vi phạm các chính sách, pháp
luật sau chiến t anh (thương binh giả, bệnh binh giả, hưởng chế độ khác không
đúng…) của các tổ chức, cá nhân còn chưa kịp thời(15).
Tám là, việc giải quyết, trả lời ý kiến của một số bộ, ngành, các cơ uan
chức năng còn hình thức trong khi chưa có cơ chế áp dụng biện pháp chế tài
thích hợp đối với các CQNN và người có thẩm quyền trong việc không hoặc
chậm tiếp nhận và xử lý kết quả giám sát do MTTQ kiến nghị.
Chín là, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ
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yếu cử đại diện tham gia các đoàn giám sát do các CQNN tổ chức, chưa chủ trì
tổ chức được nhiều các hoạt động giám sát độc lập(16). Nhiều lĩnh vực hoạt động
giám sát tuy có cơ chế đầy đủ, rõ ràng, hoặc pháp luật uy định cụ thể trình tự,
thủ tục thực hiện, nhưng việc xem xét, xử lý của cơ uan chủ quản không thực
hiện đúng các uy định về thời hiệu giải quyết vụ việc, làm cho hoạt động giám
sát trong nhiều t ường hợp không được giải quyết kịp thời và dứt điểm, gây bức
xúc cho công dân và khó khăn cho cán bộ Mặt trận thực thi công việc giám
sát(17). Bên cạnh đó, các thông tin về chính sách đầu tư của Nhà nước hầu như
chưa được công khai, minh bạch để nhân dân thấy được lợi ích và trách nhiệm
của mình, cũng là t ở ngại lớn cho hoạt động giám sát của Mặt trận và dễ phát
sinh các “điểm nóng” về khiếu kiện(18).
Những hạn chế, bất cập nêu trên xuất phát từ nguyên nhân sau:
- Việc thể chế hóa các chủ t ương, uan điểm của Đảng về chức năng
giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn chậm. Nhiều uy định
về giám sát của Mặt trận trong Hiến pháp, pháp luật và các văn bản quy phạm
pháp luật khác chưa uy định cụ thể và đầy đủ về trách nhiệm, cơ chế, hậu quả
pháp lý, cũng như những điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát của MTTQ
và các tổ chức chính trị - xã hội;
- T ong các văn bản pháp luật vẫn còn thiếu những uy định cụ thể về
trách nhiệm của các CQNN trong việc giải quyết, trả lời những phát hiện, kiến
nghị của MTTQ;
- Các điều kiện bảo đảm cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực
hiện chức năng giám sát ở một số nơi chưa đầy đủ;
- Kinh phí hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở hiện nay còn
rất nhiều khó khăn;
- T ình độ, năng lực đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã
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hội ở một số địa phương còn nhiều hạn chế; số lượng cán bộ chuyên trách của
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ít. Một bộ phận cán bộ làm công tác
giám sát năng lực còn hạn chế, chưa yên tâm công tác, thiếu nhiệt tình và trách
nhiệm trong công việc.

3.

Một số kiến nghị
Để bảo đảm hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính

trị - xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện

nay có hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn uy định về hoạt động giám
sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Luật MTTQ Việt Nam năm
2015 theo hướng: bổ sung các biện pháp theo dõi quá trình tiếp nhận và trả lời việc
tiếp nhận kiến nghị của cơ uan, tổ chức, người có thẩm quyền đối với các kiến
nghị giám sát; bổ sung các chế tài đối với t ường hợp không tiếp nhận, hoặc tiếp
nhận nhưng trả lời không đúng thời gian luật định của cơ uan, người có thẩm
quyền đối với kiến nghị giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Thứ hai, xây dựng cơ chế công khai về việc tiếp thu, điều chỉnh, sửa đổi
bổ sung của cơ uan và người có thẩm quyền đối với các kiến nghị giám sát của
nhân dân, kiến nghị giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với
các CQNN, cán bộ, công chức.
Thứ ba, xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ uan MTTQ với các tổ chức
của Đảng, CQNN; cần coi giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
là một nhu cầu tất yếu trong quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước. Do vậy, xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát của MTTQ và các tổ
chức chính trị - xã hội đối với các CQNN phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ
của cơ chế kiểm soát QLNN hiện nay.
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Thứ tư, xây dựng cơ chế hoạt động, huy động và phát huy tiềm năng của
các thành viên rộng lớn của MTTQ trong hoạt động giám sát, tham mưu ý kiến
của các cá nhân tiêu biểu, phát huy ưu thế của các chuyên gia, các Hội đồng tư
vấn của MTTQ; huy động mạng lưới cộng tác viên, các đoàn viên, hội viên là
các nhà khoa h c t ên các lĩnh vực để tham gia hoạt động giám sát của MTTQ
và tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường xây dựng, mở rộng đội ngũ cộng tác
viên có sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm với từng công việc, sự kiện được giao
là một yêu cầu tất yếu và lâu dài t ong xu hướng thực hiện chủ t ương tinh giảm
biên chế của Đảng và Nhà nước.
Thứ năm, đổi mới phương thức hoạt động giám sát: Khác với hoạt động
giám sát của các CQNN, giám sát của MTTQ có tính xã hội. Do vậy, để đạt hiệu
quả cao cần xây dựng cơ chế tiếp thu, giải trình những kiến nghị của MTTQ
trong hoạt động giám sát. Theo đó, khi lập chương t ình, kế hoạch và lựa ch n
nội dung giám sát cần phải uy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chủ thể giám
sát cũng như nghĩa vụ của đối tượng bị giám sát; xác định rõ trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên uan đến nội dung và đối tượng chịu sự giám sát
phải trả lời bằng văn bản trong thời gian nhất định về kiến nghị giám sát của
MTTQ; xác định trách nhiệm của người đứng đầu các CQNN trả lời kiến nghị
giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian uy định.
Thứ sáu, đổi mới hình thức giám sát: Luật MTTQ Việt Nam năm 2015
uy định bốn hình thức giám sát của MTTQ. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động
giám sát MTTQ các cấp chưa sử dụng tốt và đồng bộ các hình thức giám sát,
chủ yếu là tổ chức các đoàn giám sát t ong khi hình thức giám sát này cần phải
phải bố trí lực lượng, thời gian, kinh phí để tổ chức thực hiện giám sát mới đạt
hiệu quả cao. Do vậy, căn cứ vào nội dung giám sát được xác định MTTQ các
cấp cần phối, kết hợp nhiều hình thức giám sát t ong đó chú t ng việc cử cán
bộ, chuyên gia tham gia các đoàn giám sát của các CQNN, hay nghiên cứu, xem
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xét văn bản của cơ uan, tổ chức có thẩm quyền t ên cơ sở ý kiến của người dân,
doanh nghiệp liên uan đến chủ t ương, chính sách lớn.
Thứ bảy, cùng với việc lựa ch n và phối hợp sử dụng các hình thức giám
sát theo uy định của pháp luật, MTTQ các cấp cần hoàn thiện cơ chế tiếp nhận
và xử lý thông tin từ các tầng lớp nhân dân, từ xã hội thông ua các phương tiện
truyền thông, báo chí để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện v ng của nhân dân trên
cơ sở đó có kiến nghị giám sát phù hợp, đúng đắn.
Thứ tám, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm
giải trình trong hoạt động của các CQNN. Bởi vì, công khai, minh bạch là biện
pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa các hành vi tiêu cực, các biểu hiện làm sai lệch
làm suy giảm hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; là điều kiện cần để thực
hiện nhiệm vụ giám sát có hiệu quả. Công khai, minh bạch đòi hỏi các các chủ
thể giám sát MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải được thông tin đầy đủ,
kịp thời, chính xác nội dung và đối tượng cần phải giám sát

(1) Xem: Nguyễn Đăng Dung (2017), Kiểm soát quyền lực nhà nước, Nxb. Chính trị
quốc gia, Hà Nội. tr. 70; Trần Ng c Đường (chủ nhiệm), (2014) Báo cáo khoa h c Đề
tài khoa h c cấp Bộ: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm
soát QLNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở nước
ta, (do Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội chủ trì). Hà Nội, tr. 7.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qua
độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Hà Nội. tr.8-9.
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. tr. 246.
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. tr. 178.
(5) Bùi Thị Nguyệt Thu: Hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam - Thực tiễn và một
số
kiến
nghị.
Tạp
chí
Dân
chủ
và
Pháp
luật,
nguồn:
http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=287
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(6) http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/35255702-giam-sat-phan-bien-xa-hoithiet-thuc-voi-cuoc-song-nhan-dan.html
(7) Ban Chấp hành T ung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Nghị quyết số 18NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số
vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả. Nguồn: phapluat.vn
(8) Hoàng Minh Hội (2015), Hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với
cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, Luận án TS. H c viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, tr. 98.
(9) Chính phủ (2010), Tờ trình số: 20/TTr-CP về Luật Dự án Thanh tra (sửa
đổi), http://www.caicachhanhchinh.gov.vn
(10) Hoàng Phong (2017), Công đoàn tham gia giám sát, phản biện và góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền, Tạp chí Dân vận, số 9/2017. Nguồn: http://danvan.vn
(11) Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (2013), Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành
Tổng LĐLĐVN khóa X. Nguồn: https://laodong.vn, truy cập 28/7/2013.
(12) Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết
công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
Hà Nội.
(13) Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM (2017), Số: 17 - BC/UBKTTWĐ
Về công tác kiểm tra, giám sát nửa đầu nhiệm kỳ và tr ng tâm công tác kiểm tra, giám
sát từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đoàn X (2012 - 2017). tr. 16.
(14) Ban chấp hành T ung ương Hội LHPN Việt Nam Khóa XI (2017), Báo cáo chính
trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội LHPN Việt Nam. tr. 13.
(15) Trần Ng c Đường (2014), Báo cáo Khoa h c Đề tài nghiên cứu khoa h c cấp Bộ: Cơ
sở lý luận và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát QLNN trong việc thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ở nước ta, tlđd.
(16) http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2018/51088/Mat-tran-Toquoc-Viet-Nam-cac-cap-tang-cuong-thuc-hien.aspx
(17) https://baomoi.com/phat-huy-vai-tro-cua-mat-tran-trong-viec-giam-sat-cacchuong-trinh-du-an-dau-tu-o-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/c/24519242.epi
(18) https://baomoi.com/phat-huy-vai-tro-cua-mat-tran-trong-viec-giam-sat-cacchuong-trinh-du-an-dau-tu-o-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/c/24519242.epi
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp - 2018 - số.21 - tr.14-20.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP
BẢO ĐẢM KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
Ở CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 PGS, TS NGUYỄN THỊ BÁO
Viện Nhà nước và Pháp luật,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Kiểm soát quyền lực đã và đang là vấn đề được Đảng,
Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Từ thực tế nghiên cứu, khảo
sát thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã vùng đồng bằng
sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình) hiện nay cho thấy, bên cạnh
những kết quả đã đạt được, còn nhiều hạn chế bất cập cả về cơ chế
chính sách đến vận hành các thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở
cấp xã. Trong đó có sự kiểm soát của cấp ủy đảng, HĐND, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với UBND chưa thật sự hiệu
quả. Do đó, cần phải hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở
cấp xã từ bên trong, cũng như từ bên ngoài, và từ cấp trên, trực tiếp là
cấp huyện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực từ nhân dân - chủ thể
của quyền lực nhà nước.

Từ khóa: quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước.

1.

Thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã v ng đồng bằng
sông Hồng hiện nay
Theo uy định của pháp luật hiện hành, cấp xã là cấp hành chính thấp

nhất t ong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm các
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đơn vị xã, phường, thị t ấn (Khoản 3 Điều 2 Luật Tổ chức chính uyền địa
phương năm 2015).
Với t ách nhiệm nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó, người đứng đầu
cấp ủy, chính uyền cấp xã có vai t ò uan t ng t ong việc phát huy sức mạnh
của hệ thống chính t ị, tổ chức các phong t ào cách mạng của uần chúng, góp
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát t iển kinh tế - xã hội, an
ninh - uốc phòng ở địa phương. Tuy nhiên t ong thực tế, ngay tại cấp xã cũng
có nhiều biểu hiện lạm uyền, lợi dụng uyền và lộng uyền ở một số chức
danh, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.
Thứ nhất, hạn chế trong k ểm soát quyền lực đố vớ chính quyền cùng
cấp của cấp ủy đảng
Kiểm soát uyền lực đối với chính uyền chính là ở khâu giới thiệu bầu
cử hay bố t í nhân sự cho chính uyền. Đảng giới thiệu ứng cử thì cũng có thể
đề xuất cấp có thẩm uyền bãi nhiệm chức vụ đó nếu không còn xứng đáng.
Kiểm soát uyền lực t ong vấn đề này là thông ua việc xây dựng và thực hiện
cơ chế kiểm điểm, phê bình, miễn nhiệm, bãi nhiệm nếu Chủ tịch UBND không
hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng những cam kết khi bầu cử, không
thực hiện đúng đắn, đầy đủ nhiệm vụ chính t ị mà đảng ủy giao cho.
Để sớm phát hiện, xử lý khi đảng viên giữ vị t í t ong chính uyền cơ sở
độc đoán, lộng uyền, lạm uyền, tham nhũng, cấp ủy có uyền sử dụng uyền
lực của đảng ủy như lấy phiếu tín nhiệm t ong tổ chức đảng (theo uy định của
Đảng) hay lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh uản lý nhà
nước theo luật định.
Đảng ủy cấp xã kiểm t a, giám sát đảng viên là cán bộ, công chức t ong
chính uyền cơ sở phải được xác định là phương thức tốt nhất để kiểm soát
uyền lực đối với chính uyền cơ sở.
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Mặc dù có vai t ò và thẩm uyền uan t ng như vậy, nhưng từ thực tế
cho thấy cấp ủy kiểm soát uyền lực nhà nước ở cấp xã hiện nay chưa thật sự
hiệu uả do chưa có uy định, hướng dẫn thống nhất, cụ thể về chức năng,
nhiệm vụ, uyền hạn, mối uan hệ công tác của cấp ủy với chính uyền địa
phương. Nói cách khác, anh giới công việc của cấp ủy với chính uyền địa
phương chưa õ dẫn đến tình t ạng đảng ủy buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao
biện làm thay chính uyền - một t ong những nguyên nhân gây mất đoàn kết nội
bộ ở một số địa phương và cũng làm cho cấp ủy đảng lúng túng t ong kiểm soát
uyền lực bằng ban hành uyết sách, phân công thực hiện và kiểm t a việc thực
hiện đối với đảng viên t ong chính uyền cơ sở.
Thứ ha , hạn chế trong k ểm soát quyền lực của Hộ đồng nhân dân đố
vớ Ủy ban nhân dân
Hầu hết, các thành viên của HĐND xã đều kiêm nhiệm, vì t ong cơ cấu
tổ chức của HĐND xã chỉ có 1 đại biểu chuyên t ách là Phó Chủ tịch HĐND cấp
xã còn lại là các ủy viên kiêm nhiệm (đang giữ các chức vụ t ong cấp ủy, t ưởng
thôn/tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể thuộc xã, phường, thị t ấn), có thêm một
vài người dân không tham gia bộ máy lãnh đạo của cấp ủy, chính uyền, đoàn
thể nhưng được dân tôn vinh bầu vào HĐND. T ong thực tế, hiệu uả kiểm soát
uyền lực chưa cao, các hoạt động được tổ chức còn mang nặng hình thức. Do
bị àng buộc ở vị t í công tác đương nhiệm, ất khó để nói hộ lòng dân, phê bình
góp ý các hoạt động của UBND; hơn nữa nhiều công việc nhất là các lĩnh vực
uản lý kinh tế, xã hội, nổi cộm là uản lý đất đai, công tác xây dựng... các ủy
viên HĐND thiếu kiến thức, không am hiểu sâu sắc nên khó kiểm t a, giám sát
kịp thời để phát hiện ngăn ngừa sự lạm uyền.
Thứ ba, hạn chế trong k ểm soát quyền lực đố vớ chính quyền cấp
của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị -
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Mặt t ận Tổ uốc và các đoàn thể chính t ị - xã hội thực hiện kiểm soát
uyền lực nhà nước ở cấp xã theo uy định tại Quyết định số 217- QĐ/TW,
ngày 12-12-2013 của Bộ Chính t ị khóa XI về ban hành “Quy chế giám sát và
phản biện xã hội của Mặt t ận Tổ uốc Việt Nam và các đoàn thể chính t ị - xã
hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính t ị Khóa XI về
ban hành “Quy định về việc Mặt T ận Tổ uốc Việt Nam, các đoàn thể chính t ị
- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính uyền” và
thông t i số 28/TT - MTTW - BTT ngày 17-4-2014 của Ban Thường t ực Ủy
ban T ung ương Mặt t ận Tổ uốc Việt Nam về việc hướng dẫn một số uy chế
giám sát và phản biện xã hội của Mặt t ận Tổ uốc Việt Nam.
Tuy nhiên, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn
thể chính t ị - xã hội ở cấp xã còn chung chung, chưa phát huy t ách nhiệm;
công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính t ị - xã hội chưa được tổ chức
thường xuyên, nội dung giám sát, phản biện chưa phong phú; có tình t ạng một
số địa phương chưa xác định đầy đủ t ách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính
uyền t ong việc chủ t ì và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã t ong
tổ chức “đối thoại t ực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính uyền với nhân
dân địa phương; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chưa giám sát chặt chẽ việc
tiếp thu, giải uyết các ý kiến, kiến nghị từ phía chính uyền các cấp...
Bên cạnh đó, t ình độ và nhận thức về kinh tế, xã hội của các ủy viên
HĐND, MTTQ, lãnh đạo của các đoàn thể chính t ị - xã hội còn hạn chế. Do đó,
các ý kiến phản biện của h không hiệu uả.
Nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế trong kiểm soát quyền lực nhà nước
ở cấp xã v ng đồng bằng sông Hồng hiện nay là:
Một, uy định về cơ chế kiểm soát uyền lực nói chung, kiểm soát uyền
lực nhà nước ở cấp xã nói iêng vẫn chưa đầy đủ, chưa cụ thể, thiếu đồng bộ,

209

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2020
khó thực hiện hoặc còn sơ hở, dễ lạm dụng (các loại uy t ình). T ách nhiệm của
các cơ uan, tổ chức chưa õ àng, do các ủy viên của HĐND chủ yếu là kiêm
nhiệm dẫn đến tình t ạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”; các cơ uan, tổ chức bị
khiếu nại, tố cáo tự giải uyết các khiếu nại, tố cáo; hoạt động của Ban Thanh
t a nhân dân chưa hiệu uả; t ong khi cấp xã là cấp không có cơ uan tài phán,
vụ việc khi diễn biến phức tạp mới chuyển lên cấp t ên xử lý nên không đảm
bảo tính kịp thời, nghiêm minh; khó phát hiện để ngăn chặn, xử lý kịp thời
những hoạt động lạm dụng uyền lực và vi phạm t ong thực thi uyền lực ở cấp
xã. Các chế tài xử lý việc lạm dụng, vi phạm lợi ích nhóm t ong thực thi uyền
lực nhà nước ở cấp xã chưa đủ mạnh, chưa tương thích với những hành vi vi
phạm. Nhiều sai phạm được phát hiện nhưng xử lý kéo dài, có kết luận nhưng
không õ àng, khó thực hiện. Các cơ uan, tổ chức t ong hệ thống chính t ị cấp
xã chưa chủ động, tích cực t ong việc kiểm t a, giám sát việc thực hiện uyền
lực t ong nội bộ hệ thống của mình. Nhiều vụ, việc do công luận bức xúc, các cơ
uan chức năng mới vận hành để kiểm t a, giám sát.
Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo về tình t ạng lạm uyền của cán bộ
xã chưa đảm bảo đúng uy định, chưa có cơ chế bảo vệ người tố cáo nên nhiều
khi dân biết nhưng không muốn tố cáo. Khi được hỏi về kết uả hoạt động của
Ban Thanh t a nhân dân, chỉ có 385/4.535 (8,5%) người dân được hỏi cho ằng
Ban Thanh t a nhân dân cấp xã có vai t ò đảm bảo các khiếu nại, tố cáo liên
uan đến thực thi uyền lực của cán bộ cấp xã được giải uyết; có 1.270/4.535
(28%) người dân được hỏi cho ằng không muốn tố cáo sai phạm của chính uyền
vì tố cáo không mang lại lợi ích gì, thủ tục ườm à và sợ bị t ù úm, t ả thù(1).
Hai, nhận thức về kiểm t a, giám sát việc thực hiện uyền lực còn lệch
lạc, coi t ng ổn định, bệnh thành tích. Bệnh uan liêu t ong hệ thống cơ uan
cấp ủy, chính uyền cấp xã còn nặng, chưa nắm chắc thực tiễn, diễn biến của
tình hình, công việc, thậm chí nắm chưa vững đường lối, chính sách, pháp luật.
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Ba, sự phối hợp của các hoạt động giám sát, thanh t a, kiểm t a chưa đồng
bộ, còn chồng chéo, hoặc bỏ t ống nhiều việc cần kiểm soát. Các hoạt động
giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính t ị - xã hội chưa sắc nét ( ua khảo sát
kế hoạch hoạt động của MTTQ cấp xã tập t ung giám sát các hoạt động có liên
uan đến uyền, lợi ích của các tổ chức đó như: Giám sát hoạt động của các tổ
chức đình chùa t ong xã, phường; giám sát thực hiện chế độ cho phụ nữ, Hội
Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên...); gần như né t ánh giám sát các hoạt động
liên uan thực thi uyền lực của Chủ tịch UBND xã/phường.
Bốn, hệ lụy của hạn chế, bất cập t ong công tác cán bộ một thời gian dài ở
Việt Nam dẫn đến bộ máy của hệ thống chính t ị ở cấp xã chưa đủ mạnh, còn tình
t ạng nể nang, thậm chí bố t í, tuyển dụng anh, em, con, cháu t ong dòng h vào bộ
máy nên kiểm soát khó khách uan, chỉ lo che chắn, bảo vệ lợi ích cho nhau...

2.

Giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã vùng
đồng bằng sông Hồng
Thứ nhất, hoàn th ện phương thức k ểm soát trong nộ bộ hệ thống

chính trị (k ểm soát b n trong)
Một là, xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của cấp ủy
Đảng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực của cấp ủy đảng đối
với chính quyền cấp xã
Điều lệ của Đảng được coi là đạo luật mang tính nền tảng và là đạo luật
cơ bản nhất của Đảng. Tuy nhiên, hiện nay, những uy định về uyền hạn,
nhiệm vụ và t ách nhiệm kiểm soát uyền lực của Đảng ở cấp xã chưa cụ thể, õ
àng, dẫn đến việc không kiểm soát được uyền lực t ong Đảng. Để khắc phục
tình t ạng này, điều mấu chốt là bổ sung, hoàn thiện Điều lệ Đảng; Bổ sung
những nội dung uan t ng vào Điều lệ Đảng như sau: Quy định õ nhiệm vụ
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uyền hạn, t ách nhiệm của Đảng ủy, các tổ chức của Đảng ủy cấp xã; uyền
hạn và t ách nhiệm của Bí thư Đảng ủy xã, uy định õ nhiệm vụ, uyền hạn,
t ách nhiệm của Bí thư chi bộ. Chỉ có uy định thật õ àng, minh bạch, công
khai nhiệm vụ, uyền hạn và t ách nhiệm như nêu t ên thì mới có thể nâng cao t ách
nhiệm, hiệu uả kiểm soát uyền lực của Đảng ủy đối với chính uyền cấp xã.
Cần cụ thể hóa những uy định t ong Điều 4 Hiến pháp năm 2013 thành
một văn bản pháp luật là: Luật về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với
các nội dung liên uan đến cấp xã sau đây:
- Nhiệm vụ, uyền hạn và t ách nhiệm của Thường t ực Đảng ủy, tập thể
Đảng ủy, Đảng bộ xã; của Bí thư, Phó Bí thư, Bí thư các chi bộ; những vấn đề
của chính uyền thuộc thẩm uyền lãnh đạo của Đảng ủy (cho uan điểm, chủ
t ương, định hướng và giải pháp lớn); những nội dung cụ thể thể hiện sự gắn bó
mật thiết của Đảng với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân
dân, chịu trách nhiệm t ước Nhân dân về những uyết định của mình.
- Quy định về các nội dung mà các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam hoạt động t ong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; những
vấn đề mà Đảng cần công khai cho nhân dân biết; nội dung lãnh đạo của Đảng
ủy đối với UBND cấp xã; nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Mặt t ận và các
đoàn thể chính t ị - xã hội.
- Xây dựng, hoàn thiện uy chế làm việc của Bí thư, Thường t ực Đảng
ủy và Đảng ủy để có cơ sở loại t ừ tính ngẫu hứng, bè phái, cục bộ địa phương,
lợi ích nhóm, dòng h v.v., bảo đảm công việc được xem xét, uyết định một
cách khách uan theo nguyên tắc tập t ung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo,
cá nhân phụ t ách.
- Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu uả kiểm t a, giám sát,
kỷ luật đảng: Tăng thẩm uyền cho Ủy ban kiểm t a Đảng ủy; đổi mới cách thức
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thành lập Ủy ban kiểm t a đảng ủy theo hướng Ủy ban kiểm t a do Đại hội Đảng
bộ bầu a; kết hợp kiểm t a, giám sát với tự phê bình và phê bình; phát huy vai
t ò của cấp ủy t ong thực hiện nhiệm vụ kiểm t a, giám sát: Củng cố, kiện toàn
Ủy ban kiểm t a Đảng ủy vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm t a đủ năng
lực, t ình độ, công tâm và t ách nhiệm.
Thứ ha , hoàn th ện cơ chế tự k ểm soát quyền lực của chính quyền cấp
Chính uyền cấp xã là chính uyền cơ sở, t ực tiếp với dân a uyết định
uản lý; uản lý, điều hành cung cấp dịch vụ công cho nhân dân, đụng chạm đến
uyền và lợi ích của nhân dân hàng ngày, hàng giờ. Vì vậy phải uan tâm thích
đáng đến việc kiểm soát uyền lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Theo uy định hiện hành, cấp xã nói chung, cấp xã ở vùng đồng bằng
Sông Hồng nói iêng coi t ng kiểm soát uyền lực nhà nước với phương châm:
Tất cả các tổ chức, cá nhân đã thực hiện uyền lực nhà nước thì đều bị kiểm
soát, không t ừ một cơ uan hay cá nhân nào. Chính uyền cấp xã có HĐND là
cơ uan đại biểu, đại diện cho nhân dân và UBND là cơ uan chấp hành của
HĐND thực thi uyền uản lý hành chính nên phải bảo đảm chấp hành, hiệu
lực, hiệu uả giám sát của HĐND đối với hoạt động của UBND.
Tuy nhiên, ua khảo sát, lắng nghe ý kiến t ực tiếp từ cơ sở, bản thân các
cán bộ là Chủ tịch HĐND, ủy viên HĐND các xã đều cho ằng với cơ cấu như
hiện nay, hầu hết các ủy viên của HĐND đều kiêm nhiệm, đối với các ủy viên
không kiêm nhiệm là công dân được nhân dân bầu do không tham gia các hoạt
động của chính uyền nên không nắm được vấn đề, khó kiểm t a, giám sát; điều
này dẫn đến tình t ạng kiểm soát uyền lực nhà nước của HĐND đối với UBND
cấp xã hiện nay đều rất hình thức, không hiệu uả; các vụ việc vi phạm đều do
dân phát hiện tố giác, cấp t ên về kiểm t a, xác minh mới xử lý kỷ luật.
T ong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng đang t iển khai thực hiện Nghị
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uyết số 18-NQ/TW Hội nghị T ung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả”. Theo chúng tôi, cần nghiên cứu, xem xét cơ cấu lại chính
uyền cấp xã không có HĐND. Vì như đã đề cập, hoạt động của HĐND, t ong
đó có hoạt động kiểm soát uyền lực đối với UBND không hiệu uả. Hơn nữa
bỏ HĐND sẽ giảm được biên chế, kinh phí. Với cơ cấu tổ chức bộ máy chính
uyền HĐND và UBND cấp xã như hiện nay, còn tồn tại nhiều tầng nấc t ung
gian, chưa hợp lý với đặc điểm, tính chất các đơn vị hành chính nội bộ, chưa
tinh g n, hiệu uả. HĐND xã về thực chất chưa uyết định được những vấn đề
uan t ng về kinh tế - xã hội t ên địa bàn mà chủ yếu do chính uyền cấp
huyện, cấp tỉnh uyết định. Tổ chức bộ máy HĐND mỗi xã có từ 25-30 đại biểu,
t ong đó số lượng đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu chiếm
tương đối, số còn lại hầu hết là cán bộ, công chức đương chức của xã. Cho nên,
nếu xóa bỏ tổ chức HĐND sẽ giảm được chi phí hỗ t ợ tiền lương cho 25-30
người/1 xã, phường, thị t ấn. Đồng thời, sẽ nâng cao và phát huy vai t ò giám sát
uyền lực cấp xã của HĐND cấp huyện.
Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội ở cấp xã:
- Cần uy định đầy đủ hơn về giám sát của MTTQ, các tổ chức thành viên
đối với đảng ủy, chính uyền, cán bộ, đảng viên và giám sát việc giải uyết
khiếu nại, tố cáo của công dân; uy định và thực hiện nghiêm túc việc thông báo
định kỳ về giải uyết khiếu nại, tố cáo cho Mặt t ận biết; các kiến nghị của
MTTQ cần được xem xét nghiêm túc và thông báo lại bằng văn bản đúng thời
hạn uy định để thể hiện sự tôn t ng ý kiến của MTTQ.
- Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ với các cơ uan có chức năng
giám sát, thanh tra, kiểm t a cùng cấp và cấp t ên để thực hiện uyền giám sát
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của mình. Đồng thời, cán bộ MTTQ cần phải đi sâu, sát với các tầng lớp nhân
dân để lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân đối với hoạt động của chính
uyền cấp xã.
- Cần uy định và phân công cụ thể về việc tiếp nhận, xử lý, t ả lời ý
kiến, giám sát, phản biện phản ánh tình hình của MTTQ và các thành viên khác
của Mặt t ận cũng như ý kiến t ực tiếp của nhân dân, của các phương tiện thông
tin đại chúng về cán bộ, đảng viên, về công tác Đảng.
- Về mặt tổ chức và hoạt động của MTTQ: Cần hoàn thiện bộ máy tổ
chức, năng lực phẩm chất của cán bộ Mặt t ận; đổi mới phương thức hoạt động,
bổ sung kinh phí cho hoạt động giám sát của MTTQ nói chung, giám sát khiếu
nại, tố cáo nói iêng. MTTQ cấp xã cần tăng thêm người tiêu biểu, có uy tín,
người ngoài Đảng tham gia MTTQ. Đồng thời, tăng cường cán bộ chuyên t ách
có năng lực, có t ình độ chuyên môn cao và mở ộng đội ngũ cộng tác viên là
những chuyên gia giỏi (dưới hình thức Ban tư vấn).
Thứ ba, hoàn th ện phương thức k ểm soát từ b n ngoà vào hệ thống
chính trị cấp
Một là, tăng cường kiểm soát quyền lực cấp xã của các cơ quan, tổ chức
ở cấp huyện
Hoạt động kiểm soát uyền lực cấp xã của các cơ uan, tổ chức cấp huyện
được coi là phương thức kiểm soát uyền lực của cấp t ên đối với cấp dưới hay kiểm
soát từ bên ngoài vào đối với uyền lực cấp xã, bao gồm các hoạt động sau đây:
- Tăng cường hoạt động kiểm t a của Huyện ủy, các cơ uan của huyện ủy
đối với Đảng ủy, chính uyền, MTTQ và các thành viên MTTQ xã. Kiểm t a
của huyện ủy ở đây là kiểm t a với tư cách cơ uan lãnh đạo kiểm t a các tổ
chức đảng và đảng viên t ong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật,
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thực hiện các nghị uyết, chỉ thị của huyện ủy, tỉnh ủy và Ban Bí thư, Bộ Chính
t ị, Ban Chấp hành T ung ương Đảng như thế nào? Việc kiểm t a này phải sâu
sát, cụ thể, không được chung chung.
- Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND huyện đối với hoạt động của
HĐND và UBND cấp xã, ngoài việc giám sát chung việc thực hiện đường lối,
chính sách pháp luật phải đặt t ng tâm vào việc giám sát thực hiện các nghị
uyết của HĐND huyện như thế nào?
- Tăng cường các biện pháp kiểm t a, thanh t a của UBND huyện, các cơ
uan chức năng của UBND huyện với UBND cấp xã. UBND huyện phải nắm
vững các vấn đề phát sinh ở các xã, nhất là những vấn đề nhạy cảm, liên uan
đến đất đai, xây dựng, bảo vệ môi t ường, yếu tố, giáo dục, an ninh t ật tự, tệ
nạn xã hội v.v.. Đồng thời, phải có biện pháp giải uyết, xử lý ngay từ khi mới
phát sinh. Để nắm bắt tình hình các xã phải duy t ì chế độ giao ban (t ong điều
kiện hiện nay có thể giao ban t ực tuyến), báo cáo định kỳ, báo cáo nhanh, lập
đường dây nóng v.v..
- Mặt t ận Tổ uốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức thành viên của
Mặt t ận, theo chức năng của mình kiểm t a, giám sát các tổ chức tương ứng ở cấp
xã, kịp thời ngăn chặn những sai lầm, thiếu sót t ong công tác; động viên, khích lệ
những sáng kiến, cách làm hay t ong tổ chức, hoạt động của các tổ chức này.
Về mặt hình thức: Kiểm soát uyền lực cấp xã do cấp huyện thực hiện
được thực hiện dưới những hình thức sau đây: Nghe, đ c, cho ý kiến vào các
Báo cáo của cấp xã; tổ chức tiếp dân, đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân
ở cấp xã; giải uyết khiếu nại, tố cáo; phát phiếu thăm dò dư luận xã hội, hỏi ý
kiến, phiếu tín nhiệm cán bộ của nhân dân ở cấp xã.
Thực tiễn cho thấy nếu cấp huyện kiểm soát, không uan liêu thì vấn đề
kiểm soát quyền lực cấp xã sẽ được tăng cường hơn, hiệu uả hơn; ngăn chặn,
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hạn chế những sai lầm thiếu sót, vi phạm t ong uá t ình thực hiện uyền lực ở
cấp xã. Nơi nào thiếu uan tâm, kiểm soát một cách hình thức, chỉ nắm tình hình
và kiểm soát ua báo cáo thì chắc chắn sẽ phát sinh nhiều sai lầm, thiếu sót, vi
phạm dẫn tới việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn, tốn kém v.v..
Hai là, giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực cấp xã của nhân dân
- Cần có uy định cụ thể hơn về tố cáo và bảo vệ người tố cáo để nhân
dân thực hiện uyền tố cáo. Có thể xem xét việc bỏ uy định tố cáo bắt buộc
phải có bằng chứng, vì là người dân không thể có điều kiện thu thập bằng
chứng. Nên khi người dân phản ánh hiện tượng vi phạm, cấp ủy và chính uyền
phải giải t ình hoặc làm õ bằng chứng. Ví dụ tuyển người vào làm việc ồi đề
bạt, bổ nhiệm uá nhanh, kết nạp đảng uá nhanh v.v..
- Để phát huy vai t ò giám sát của nhân dân đối với đại biểu dân cử cần
mở ộng phạm vi tiếp xúc cử t i (không bó hẹp t ong đại diện cử t i như hiện
nay). Mở ộng khả năng nhân dân được t ực tiếp theo dõi các phiên h p của cơ
uan dân cử. Đặc biệt nên khôi phục lại chế độ ủy nhiệm của cử t i. Những ý
kiến, nguyện v ng chung của cử t i tại các cuộc tiếp xúc cử t i được nêu thành
nghị uyết để người sẽ được bầu làm đại biểu (hoặc đại biểu) t ình bày ở kỳ h p
của Hội đồng nhân dân (cấp huyện khi bỏ HĐND cấp xã). Quy định õ các điều
kiện khi nào thì cơ uan dân cử thực hiện việc miễn nhiệm đại biểu, khi nào thì
đưa a cho cử t i bãi miễn đại biểu.
- Có biện pháp phát huy uyền giám sát nhân dân ở cơ sở. (Ban Thanh t a
nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng). Hình thức giám sát cán bộ công
chức, đảng viên ở khu dân cư là công cụ hữu hiệu để nhân dân giám sát ở cơ sở
cần được đẩy mạnh hoạt động, nhất là t ong các lĩnh vực liên uan đến dân sinh,
dân chủ, lợi ích của người dân, việc thực thi chính sách, pháp luật, các hoạt động
kinh tế, đầu tư tại địa phương;
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- Để phát huy hơn nữa hoạt động giám sát của nhân dân, về mặt pháp luật
cần có cơ chế pháp lý đầy đủ cụ thể hơn. Cần nghiên cứu ban hành Luật Giám
sát nhân dân uy định về đối tượng, hình thức, nội dung, t ình tự, thủ tục nhân
dân t ực tiếp giám sát bộ máy chính uyền. Luật tập t ung uy định về các hình
thức giám sát thông ua việc tập hợp ý kiến cá nhân tiêu biểu, tập thể, cộng
đồng về thực hiện các chính sách, pháp luật, công t ình, dự án; lấy ý kiến về
công khai tài sản của cán bộ, công chức v.v.); uy định õ sự phối hợp chặt chẽ
giữa giám sát của Mặt t ận, đoàn thể với giám sát của nhân dân; uy định t ách
nhiệm của Mặt t ận t ong việc tổ chức, hỗ t ợ các hình thức giám sát này. Nhân
dân cần chủ động đề xuất với Mặt t ận để giám sát, còn Mặt t ận cũng phải chủ
động lấy ý kiến, tập hợp ý kiến của nhân dân. Nghiên cứu lại vị t í, vai t ò của
Thanh t a nhân dân theo hướng không còn là tổ chức vừa “thanh t a giúp thủ
t ưởng”, vừa là “giám sát nhân dân đối với cơ uan, thủ t ưởng”. Cần coi Thanh
tra nhân dân là một hình thức giám sát ở cơ sở bên cạnh những hình thức giám sát
nhân dân khác (giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên).
Để phát huy đề xuất, kiến nghị của nhân dân, cần sớm ban hành Luật ân
nguyện, uy định õ t ách nhiệm và thủ tục xem xét thực hiện các kiến nghị,
nguyện v ng của nhân dân.
T ước mắt khi chưa ban hành các luật này cần kết hợp tổ chức thực hiện
tốt Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị t ấn, t ong đó có nội dung
kiểm soát uyền lực cấp xã


(1) Theo Báo cáo kết quả khảo sát của Đề án “Điều tra thực trạng và kiến nghị về mặt
chủ t ương, chính sách nhằm đảm bảo kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã vùng
đồng bằng sông Hồng” của H c viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2019.
Nguồn: Tạp chí Lý luận Chính trị - 2019 - số.12 - tr.85-91.
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NHÂN DÂN KIỂM SOÁT
VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM

 TS PHẠM THỊ NGỌC DUNG
Học Viện Chính trị Khu vực I
Tóm tắt: Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của chính
quyền địa phương là nhằm loại bỏ sự tha hóa về quyền lực, đảm bảo
cho quyền lực nhà nước trở về đúng nghĩa là quyền lực của nhân dân.
Chính quyền địa phương được nhân dân ủy quyền để thực hiện chức
năng quản lý xã hội vì vậy, việc kiểm soát quyền lực nhà nước đối với
chính quyền địa phương là đòi hỏi chính đáng và tự nhiên từ phía nhân
dân - người ủy quyền đối với người thực hiện quyền.

Từ khóa: Chính quyền địa phương, quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân, kiểm soát quyền lực nhà nước, nhân dân.
Cơ sở lý luận của nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà
nước của chính quyền địa phương

1.

Quyền lực và kiểm soát quyền lực là vấn đề lớn và phức tạp đặt ra trong
đời sống chính trị của các quốc gia, dân tộc ngay từ khi nhà nước a đời trong
lịch sử loài người. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là “tất cả
quyền lực thuộc về nhân dân”; bên cạnh việc trực tiếp thực hiện quyền lực nhà
nước, nhân dân cũng thực hiện việc ủy quyền, giao quyền lại cho các cơ uan
nhà nước để tiến hành quản lý xã hội đảm bảo quyền con người, quyền công
dân. Tuy nhiên, khi quyền lực được chuyển từ nhân dân (số đông) sang cho nhà
nước (giao cho những con người cụ thể thực thi - là số ít) thì quyền lực dễ bị tha
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hóa. Quyền lực có xu hướng dẫn tới đồi bại và con người có quyền lực cũng dẫn
tới con người đồi bại tuyệt đối(1). Quyền lực nhà nước là một vấn đề trừu tượng,
là đại lượng không thể đo, đếm hay xác định một cách chính xác để giao quyền
cụ thể. Cùng với đó, những con người được nhân dân trao quyền cũng chịu sự
tác động từ nhiều yếu tố chủ quan, khách quan, có thể dẫn đến sai lầm trong việc
thực thi quyền lực nhà nước. Không thể khẳng định người được ủy quyền luôn
luôn làm đúng, làm đủ những gì mà nhân dân đã ủy quyền. Xét về mặt nguồn
gốc, quyền lực là của nhân dân giao lại cho nhà nước, việc kiểm soát quyền lực
nhà nước là đòi hỏi chính đáng và tự nhiên từ phía người ủy quyền đối với
người thực hiện quyền. Xét về đặc tính không định lượng được một cách chính
xác của quyền lực nhà nước thì vấn đề kiểm soát quyền lực sẽ góp phần hạn chế
sự lộng quyền, lạm quyền, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc trùng lắp trong quá trình
thực thi quyền lực nhà nước giữa các cơ uan nhà nước, nhằm nâng cao hiệu lực
và hiệu quả thực thi quyền lực nhà nước.
* Cơ sở pháp lý để nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước
của chính quyền địa phương.
Hiến pháp năm 2013 đặc biệt chú tr ng đến vấn đề thiết lập cơ chế kiểm
soát quyền lực nhà nước. Theo đó “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân và nền tảng
là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ t í thức.
Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa
các cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp”(2). Sự nhấn mạnh vào kiểm soát quyền lực nhà nước là một bước tiến
trong nguyên lý tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Chính quyền địa
phương là một bộ phận hợp thành của chính quyền nhà nước, vì thế cũng chịu
sự kiểm soát của nhân dân trong trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước.
Hiến pháp năm 2013 có uy định Hội đồng nhân dân là cơ uan uyền lực nhà
nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện v ng và quyền làm chủ của nhân
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dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm t ước nhân dân địa
phương. Các uy định Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện chế độ
thông báo tình hình m i mặt của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể nhân dân lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây
dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội động viên nhân dân
cùng nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở
địa phương đã tạo thành cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động kiểm soát, giám
sát việc thực thi quyền lực nhà nước của nhân dân đối với chính quyền địa
phương. Nhân dân là chủ thể kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước của
chính quyền địa phương với tư cách cộng đồng người sinh sống trên địa bàn đơn
vị hành chính lãnh thổ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
* Các phương thức nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước
của chính quyền địa phương
Thứ nhất, nhân dân kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước của chính
quyền địa phương bằng việc thực hiện các quyền dân chủ trực tiếp theo uy định
của pháp luật. Bằng việc thực hiện các quyền dân chủ mà ý kiến của nhân dân
về các vấn đề trong phạm vi lãnh thổ địa phương được truyền tải một cách
nguyên vẹn, trực tiếp đến các cơ uan uyền lực nhà nước. Những hình thức dân
chủ trực tiếp phổ biến là bầu cử, bãi miễn đại biểu, t ưng cầu ý dân,…
Thứ hai, nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của chính
quyền địa phương thông ua các tổ chức đại diện như Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận như Hội nông dân, Đoàn thanh
niên, Hội liên hiệp phụ nữ… Các tổ chức chính trị - xã hội này có chức năng đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân và thực hiện
giám sát, phản biện xã hội.
Thứ ba, nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa
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phương bằng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông ua cơ chế “dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm t a”. Nhân dân có uyền được biết, được bàn bạc,
thảo luận, được kiểm tra, giám sát m i hoạt động diễn ra ở các cấp chính quyền
địa phương. Nhờ có dân chủ và các chủ t ương, chính sách, tổ chức bộ máy của
chính quyền địa phương mới có sức mạnh, mới hướng tới mục tiêu phục vụ
nhân dân, bảo vệ, chăm lo cho nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện v ng của
nhân dân.
Thứ tư, nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của chính
quyền địa phương thông ua uyền khiếu nại, tố cáo về các việc làm trái pháp
luật của cơ uan nhà nước và người có thẩm quyền. Quyền khiếu nại, tố cáo
được coi là “ uyền để bảo vệ quyền”, là cách thức công dân sử dụng để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình khi bị xâm phạm. Hay nói cách
khác, khiếu nại, tố cáo chính là hoạt động kiểm tra, giám sát của công dân đối với
chính quyền địa phương t ong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Thực trạng nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước
của chính quyền địa phương trong thời gian qua

2.

2.1. Những kết quả đ đạt được
Nhận thức được tầm quan tr ng của cơ chế nhân dân kiểm soát việc thực
hiện quyền lực nhà nước; Quốc hội, Chính phủ và các cơ uan có thẩm quyền đã
ban hành những uy định pháp luật tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc
kiểm soát của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Hiến pháp năm 2013 đạo luật cơ bản của quốc gia, cũng đã khẳng định “tất cả quyền lực Nhà nước
thuộc về nhân dân” và nhấn mạnh “sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các
cơ uan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”
là yêu cầu cần thiết để đảm bảo cho chính quyền cơ sở thực sự là chính quyền
thân thiện, vì dân phục vụ. Thể chế hóa uy định của Hiến pháp, nhiều đạo luật
điều chỉnh nội dung liên uan đến các quyền để nhân dân có thể thực hiện kiểm

222

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 4/2020
soát quyền lực đối với chính quyền địa phương một cách thuận lợi nhất cũng
được xây dựng như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân
dân năm 2015; Luật T ưng cầu ý dân năm 2015, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật
tố cáo năm 2011, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Nghị quyết số
45/1998/NQ-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị định số
29/1998/NĐ-CP, số 71/1998/NĐ-CP, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính
phủ; Chỉ thị số 22/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Pháp lệnh số
34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa
11 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;... Các văn bản này thiết lập
các phương thức kiểm soát như thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, quy chế dân
chủ ở cơ sở, qua hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề
nghiệp, phương tiện thông tin đại chúng... để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân và nhân dân với tư cách cá nhân công dân - là chủ thể
kiểm soát quyền lực nhà nước theo uy định của hiến pháp và pháp luật.
Việc thực hiện các quyền dân chủ trực tiếp, đặc biệt là quyền bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp cao nhất để nhân dân thiết
lập nên nhà nước bằng sự tín nhiệm của mình. Bằng phương thức bầu cử, nhân
dân thực hiện việc ủy quyền tới chính quyền địa phương. Thực tiễn cho thấy các
cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã bảo đảm được các điều kiện về tính
dân chủ, quyền và nghĩa vụ công dân, tính Đảng; công tác tổ chức tuân thủ đúng
các uy định của pháp luật; nhân dân tự mình lựa ch n ứng viên để thực hiện ủy
quyền, các đại biểu phát huy được vai trò, sứ mệnh của mình. Bên cạnh đó, các
quyền dân chủ được hiến pháp, pháp luật ghi nhận như: uyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội h p, lập hội, biểu tình, tham gia biểu quyết
khi nhà nước tổ chức t ưng cầu ý dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã
hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ uan nhà nước về những vấn đề của
cơ sở, địa phương và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... cũng đã phát huy
được vai trò của mình, góp phần giúp nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền
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lực nhà nước của chính quyền địa phương.
Nhân dân kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền
địa phương thông ua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động giám sát và
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã t ở thành tr ng tâm và có
tác động thực tế, đặc biệt kể từ khi được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013.
Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần làm
sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện
chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương; đề xuất các kiến nghị nhằm
thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật; ua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của nhân dân; hạn chế vi phạm pháp luật từ phía cơ uan nhà nước. Trong
thời gian qua, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc ở các địa phương tập
trung vào kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân, trong
các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, thực hiện chính sách xã hội, ua đó đã phát
hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém cũng như ngăn chặn những hành vi vi
phạm pháp luật trong hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân.
Kể từ khi Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011 có hiệu lực,
công tác khiếu nại, tố cáo đã t ở thành một công cụ khá hữu hiệu để nhân dân
thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương, đặc biệt là
đối với các cơ uan hành chính. Công tác khiếu nại, tố cáo đã góp phần hạn chế
dần sự tùy tiện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa
phương, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải tỏa nhiều
bức xúc của công dân, tổ chức. Thông qua việc thực hiện quyền khiếu nại, tố
cáo của nhân dân mà nhiều vụ việc tiêu cực như tham nhũng, lãng phí được phát
hiện và xử lý.
2.2. Hạn chế
Bên cạnh những những kết quả đã đạt được, xuất phát từ những nguyên
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nhân về thể chế, thực tế tổ chức thực hiện pháp luật, thiết chế mà việc nhân dân
kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương vẫn còn một số hạn
chế, cụ thể trong từng phương thức như sau:
Việc thực hiện quyền bầu cử ở Việt Nam cũng bộc lộ những hạn chế có
ảnh hưởng đến vấn đề kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của chính
quyền địa phương từ phía nhân dân, như: tình t ạng có người được cấp ủy giới
thiệu nhưng cử tri không bầu; đại biểu có thể được cử tri bầu thì không được
giới thiệu hoặc công nhận. Thực trạng này xuất phát từ nguyên nhân là để đảm
bảo cơ cấu đại biểu, tính tập trung, thống nhất nên số lượng đại biểu Hội đồng
nhân dân chủ yếu được bầu theo dự kiến, định hướng; điểm hạn chế của vấn đề
này ở chỗ chất lượng của đại biểu, các đại biểu được bầu có thể vẫn đủ năng lực,
phẩm chất nhưng chưa hẳn là đại biểu mà nhân dân muốn lựa ch n để ủy quyền.
Hơn nữa, quá trình hiệp thương t ong bầu cử vẫn mang tính “đóng”. Nhân dân cử tri, không giới thiệu được người mình tín nhiệm, cũng như không có uyền
trực tiếp loại bỏ sơ bộ các ứng viên; chất lượng đầu vào của đại biểu do Đảng
giới thiệu. Vấn đề này làm thu hẹp khả năng lựa ch n của cử tri và giới hạn
quyền công dân của đảng viên; đồng thời, khiến cho sự kiểm soát của nhân dân
đối với chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân còn chưa đi sâu vào thực chất;
chưa phát huy được tính tích cực, chủ động của nhân dân. Một trong những
khiếm khuyết trong thể chế bầu cử ở Việt Nam chưa có uy định về vận động
tranh cử. Vận động tranh cử là chiến dịch t ong đó mà các ứng viên công khai về
chương t ình hành động sau khi trúng cử của mình cho tất cả cử t i được biết.
Đây cũng là một trong những căn cứ để nhân dân kiểm soát việc đại biểu có làm
đúng những gì đã cam kết khi thực hiện quyền lực nhà nước hay không. Việc
còn thiếu các cuộc vận động tranh cử thực sự và các chế định cho việc vận động
tranh cử là một thiệt thòi cho những ứng viên thực tâm, thực tài và cho cử tri(3).
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức thành viên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Các cuộc giám sát
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và phản biện xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện vẫn còn mang tính
hình thức; số cuộc giám sát và phản biện còn ít; tiếng nói của Mặt trận và các tổ
chức thành viên vẫn còn chưa đủ mạnh để làm thay đổi căn bản nội dung được
phản biện. Mặc dù Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang tích cực triển khai
hoạt động phản biện, song quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc
trong lựa ch n nội dung phản biện, nguồn nhân lực, kinh phí trong quá trình
phản biện tại các địa phương. T ong 3 hình thức phản biện xã hội, mới chú tr ng
thực hiện hình thức hội nghị phản biện, cấp huyện và xã thực hiện phản biện xã
hội còn ít và khó khăn. Thiếu chủ động trong xây dựng chương t ình kế hoạch
giám sát; chất lượng giám sát chưa cao; vai t ò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức thành viên t ong cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương còn mờ
nhạt(4). Đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhìn
chung còn hạn chế do thiếu kinh nghiệm và một bộ phận thiếu nhiệt huyết với
công việc, còn có tâm lý ngại va chạm, nên ảnh hưởng lớn tới chất lượng giám
sát và phản biện xã hội.
Hoạt động khiếu nại tố cáo để kiểm soát quyền lực nhà nước của nhân dân
đối với chính quyền địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu xuất phát từ
phía cơ uan nhà nước. Chính quyền một số địa phương còn chưa tập trung,
uan tâm đúng mức với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc xử lý đơn thư
khiếu nại, tố cáo của người dân bị buông lỏng, chậm trễ, không kịp thời, thiếu
khách quan, ảnh hưởng tới chất lượng thi hành pháp luật, giảm hiệu lực quản lý
của bộ máy hành chính nhà nước, làm giảm niềm tin t ong nhân dân. Điều này
khiến việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo để kiểm soát quyền lực nhà nước
còn bất cập; các vi phạm đôi khi không được giải quyết triệt để, kịp thời mà
nhân dân phải tiếp tục gửi đơn đến nhiều cấp, hoặc chuyển sang tố cáo chính
quyền bao che vi phạm, làm cho tính chất vụ việc càng trở nên phức tạp. Bên
cạnh đó, nhiều quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật của cơ
uan nhà nước không được tôn tr ng, không được thực hiện nghiêm chỉnh, dẫn
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đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân không được đảm bảo, kỷ
cương phép nước không nghiêm.

3.

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nhân dân kiểm soát việc
thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương

Thứ nhất, hoàn thiện chế độ bầu cử, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân
dân. Để phát huy thực chất quyền công dân trong việc trực tiếp bầu a người đại
diện của mình, cần phải đổi mới phương thức bầu cử cho thật sự dân chủ. Có thể
tổ chức cơ uan bầu cử độc lập để đảm bảo tính trung thực, khách quan. Ban
hành các uy định về vận động bầu cử, yêu cầu người tranh cử phải công khai
chương t ình hành động nhằm mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm của các
ứng cử viên đại biểu, đồng thời là cơ sở để cử tri bỏ phiếu và là căn cứ để đối
chiếu việc thực hiện lời hứa của đại biểu Hội đồng nhân dân; thông ua đó đảm
bảo cuộc bầu cử thực chất, hạn chế được những biểu hiện hình thức và vi phạm
quyền dân chủ của nhân dân. Cùng với đó, phải đổi mới cơ cấu đại biểu Hội
đồng nhân dân theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, giảm số đại biểu kiêm
nhiệm; tăng đại biểu là các nhà khoa h c, các nhân sĩ t í thức, đại diện các tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, những
người có uy tín và đại biểu các địa phương. Cần coi tr ng tiêu chuẩn đại biểu
t ên cơ sở cơ cấu, thành phần để đảm bảo chất lượng đại biểu. Vấn đề bãi nhiệm
đại biểu dân cử được uy định tại khoản 2, Điều 7, Hiến pháp năm 2013 nhưng
chưa được pháp luật uy định, hướng dẫn việc thực hiện. Vì vậy, cần sớm ban
hành văn bản pháp luật riêng về chế độ bãi nhiệm đại biểu dân cử, t ong đó uy
định rõ về điều kiện, trình tự, thủ tục bãi nhiệm để việc thực hiện được rõ ràng,
thuận tiện.
Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công
dân. Ban hành các uy định bảo vệ người dân, bảo đảm cho nhân dân dám khiếu
nại, tố cáo những việc làm sai trái của cơ uan, cán bộ, công chức nhà nước.
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Hoàn thiện các uy định về: bảo vệ bí mật, bảo vệ nhân chứng, bảo vệ người
khiếu nại, tố cáo; khen thưởng người khiếu nại, tố cáo đúng; xử lý người vi
phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo; thiết lập đường dây nóng, chấp nhận các hình
thức tin báo, đơn thư nặc danh; giải quyết khiếu nại, tố cáo do cơ uan, tổ chức,
cá nhân chuyển đến... Tổ chức các mô hình, xây dựng cách thức thuận tiện cho
nhân dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cũng như kiến nghị, phản ánh, yêu
cầu đối với cơ uan và người có thẩm quyền... Nên trao cho các thiết chế thực
hiện dân chủ ở cơ sở quyền năng giám sát tất cả các cá nhân là cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước sinh sống t ên địa bàn dân cư về các biểu hiện xa dân,
giàu có bất thường hay các hoạt động không minh bạch khác.
Thứ ba, xây dựng, ban hành Luật về phản biện xã hội, Luật tham vấn ý
kiến nhân dân để phát huy toàn diện hơn nữa quyền dân chủ và làm chủ trực tiếp
của nhân dân, nhất là ở cấp địa phương. Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp
luật về phản biện xã hội đang t ở nên bức thiết. Nếu được điều chỉnh bởi pháp
luật cụ thể, rõ ràng, minh bạch đối với các vấn đề xoay quanh hoạt động phản
biện xã hội thì sẽ tạo a cơ sở pháp lý quan tr ng để hoạt động này phát huy
được những mặt tích cực của nó đối với đời sống chính trị - xã hội của đất nước.
Luật tham vấn ý kiến nhân dân có ý nghĩa là một công cụ pháp lý để người dân
được tham gia vào những vấn đề liên uan đến cuộc sống của mình và có niềm
tin, hành động cụ thể tác động đến việc hoạch định, quyết định các chính sách
của nhà nước. Đồng thời, đó còn là một cách thức để nhà nước thâu nhận ý kiến
của nhân dân trong việc ban hành các quyết định và thực hiện các quyết định đó
một cách đầy đủ, toàn diện nhất. Vì vậy, tham vấn ý kiến nhân dân càng rộng
rãi, càng nhiều vấn đề thì việc quyết định chính sách, pháp luật càng chặt chẽ,
xác đáng. Không chỉ giới hạn tham vấn ý kiến nhân dân khi xây dựng chính
sách, pháp luật hay t ước khi quyết định một vấn đề hệ tr ng mà cần tham vấn ý
kiến nhân dân về cả quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật để bổ
sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật(5).
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Thứ tư, hoàn thiện thể chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Xây dựng luật về
dân chủ cơ sở làm khung pháp lý cho vận hành cơ chế “nhân dân làm chủ” bằng
thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ uan,
đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát
đầu tư của cộng đồng, các tập thể lao động đầy đủ ở các xã, phường, thị trấn, cơ
uan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật và
Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Khắc phục những hạn chế về thể chế và
cách thức tổ chức, hoạt động của các tổ chức t ên theo hướng thiết thực, cụ thể
hơn để dễ thực hiện và thực hiện có hiệu quả hơn(6).
Thứ năm, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 64KL-TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành T ung ương khóa XI về tiếp tục
đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T ung ương đến cơ sở đảm bảo vai trò
của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động kiểm soát quyền
lực nhà nước với tư cách là tổ chức đại diện của nhân dân. Tiếp tục rà soát, kiện
toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo
hướng tinh g n, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo; tăng thêm tính tự
chủ, chủ động hơn t ong hoạt động để gần dân, sát dân hơn. Thực hiện có hiệu
quả quy chế phối hợp, uy định về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ chế để nhân dân tham gia góp ý xây
dựng Đảng, chính quyền.
Thứ sáu, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc “hiện đại, minh bạch, phục
vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân” t ong tổ chức và hoạt động của
chính quyền địa phương. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước,
lợi ích chính đáng của các tổ chức và cá nhân. Hoạt động của Chính quyền địa
phương là hoạt động có tính tổ chức cao, được tiến hành thường xuyên, liên tục
theo trật tự do pháp luật uy định t ên cơ sở sử dụng quyền lực nhà nước và
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được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước. Thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi
chính quyền phải đảm bảo m i hoạt động của cán bộ, công chức phải nhằm phục
vụ lợi ích của nhân dân lao động. Cán bộ, công chức phải tôn tr ng nhân dân,
phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.
Đảm bảo công khai hoạt động để dân biết, dân tham gia ý kiến, bàn bạc giải
quyết những vấn đề quan tr ng.
Nhân dân kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính quyền
địa phương bảo đảm tuân thủ các uy định của pháp luật, kết hợp hài hòa giữa
lợi ích của nhân dân địa phương và lợi ích chung của cả nước. Vấn đề kiểm soát
này xuất phát từ đòi hỏi khách quan nhằm làm cho quyền lực được sử dụng
đúng đắn, có hiệu lực, hiệu quả; để chính quyền là chính quyền thực sự của nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân
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