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Tóm tắt: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

của dân, do dân và vì dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng 

lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm cho 

Nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân, thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân 

vì nhân dân; tạo điều kiện phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, giúp 

Nhà nước hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình. Thượng tôn pháp luật là đặc trưng của Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm thực thi đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong 

tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Đảng có quyền lãnh đạo Nhà nước nhưng không đứng trên 

Nhà nước; vì vậy, tổ chức và hoạt động của Đảng và mọi đảng viên phải tuân thủ Hiến pháp và 

pháp luật. Trên cơ sở phân tích định hướng và thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, bài viết 

đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTY CONSTRUCTION AND RECTIFICATION 

AND THE CONSTRUCTION AND IMPROVEMENT OF THE SOCIALIST RULE OF LAW 

STATE OF VIETNAM 

Abstract: The 13th National Congress of the Party attached special importance to the construction 

and rectification of the Party. It also aimed at  building and perfecting the socialist Vietnamese rule of 

law state of the people, by the people and for the people. Building a socialist rule of law state in 

Vietnam, which is led by the Communist Party is a central task of reforming the political system. The 

leadership of the Party ensures that the State has the nature of the working class,  the State of the 

people, by the people and for the people; enabling the coordination and the promotion of the synergy 

of the political system, helping the State fulfill its tasks. Obeying the law is a characteristic of the 

Socialist rule of law state of Vietnam, ensuring the full implementation of the people's right to mastery 

in the organization and operation of the State. The Party has the right to lead the State but does not 

stand above the State; therefore, the organization and operation of the Party and all Party members 

must comply with the Constitution and the law. On the basis of analyzing the orientation and practice 

of party building and rectification, the article proposes solutions to promote the process of building 

and perfecting the socialist rule of law state in Vietnam 
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