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Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các vấn đề pháp lí về Uỷ ban Nhân quyền và các quy định 

liên quan đến quy trình thực hiện báo cáo định kì về việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị năm 1966 của các quốc gia thành viên. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra những thay đổi 

chính trong quy trình thực hiện báo cáo theo khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền bắt đầu từ năm 

2019, trên cơ sở đó đưa ra những bình luận về ưu, nhược điểm của từng quy trình và những đề xuất 

cho việc thực hiện báo cáo định kì tiếp theo của Việt Nam. 
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THE HUMAN RIGHTS COMMISSION AND ITS GUIDELINES RELATING TO PROCEDURES 

OF STATE PERIODIC REPORTS UNDER THE ICCPR 

Abstract: The Article focuses on analyzing the legal issues of Human Rights Commission (HRC) 

and the regulations related to the procedures of making state periodic report under the ICCPR. 

Simultanously, the article points out the changes in HRC’s guidelines since 2019 and give some 

comments on the advantages and disadvantages of each procedure, from which bringing some 

recommendations for Vietnam’s next periodic report process. 
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ông ước quốc tế về các quyền dân sự và 

chính trị năm 1966 (tên tiếng Anh: 

International Convenant on the Civil and 

Political Rights in 1966, viết tắt: ICCPR) là 

một trong những điều ước quốc tế quan 

trọng nằm trong Bộ luật Nhân quyền quốc tế 

của Liên Hợp quốc(2) với sự tham gia của 

                                                           

(2). Bộ tài liệu này bao gồm các văn kiện sau: Tuyên 

173 quốc gia thành viên.(3) Đây là Công ước 

có phạm vi điều chỉnh rộng, bao trùm tất cả 

các quyền dân sự và chính trị của mỗi cá 

nhân, không phân biệt màu da, tôn giáo, giới 

tính, nguồn gốc… 

Xuyên suốt 53 điều khoản của Công ước 

và các nghị định thư bổ sung là những quy 

định nhằm ghi nhận các quyền trong lĩnh 

vực dân sự và chính trị của các cá nhân, 
  

                                                                                        
ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Công 

ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 

1966 và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn 

hoá và xã hội năm 1966. 

(3). https://indicators.ohchr.org, truy cập 07/12/2020. 
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đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các 

khuyến nghị của Liên hợp quốc đối với việc thực hiện 
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Bộ, Bộ Tư pháp, 2020. 
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