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PHẠM VĨNH HÀ * 

Tóm tắt: Nội luật hoá điều ước quốc tế cùng với xây dựng và hoàn thiện pháp luật là hai chủ đề 

có ý nghĩa quan trọng, đã và đang là trọng tâm nghiên cứu trong khoa học pháp lí ở Việt Nam và 

nước ngoài. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu mối quan hệ tương tác của 

hai hiện tượng pháp lí trên. Bài viết làm rõ sự liên hệ giữa nội luật hoá điều ước quốc tế và hoạt động 

xây dựng, hoàn thiện pháp luật như một đóng góp quan trọng cho khoa học pháp lí. Đồng thời, bài 

viết luận giải những tác động của yêu cầu nội luật hoá điều ước quốc tế cũng như những biểu hiện 

thực tiễn của hoạt động này đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. Ở 

chiều ngược lại, những thuận lợi và cản trở từ những yếu tố hiện hữu thuộc hệ thống pháp luật quốc 

gia đối với việc nội luật hoá các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng sẽ được phân tích 

toàn diện trong bài viết. 

Từ khoá: Điều ước quốc tế; nội luật hoá; xây dựng pháp luật. 

Nhận bài: 24/02/2020      Hoàn thành biên tập: 28/11/2021       Duyệt đăng: 28/11/2021 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DOMESTICATION OF TREATIES AND THE 

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE LEGAL SYSTEM IN VIETNAM 

Abstract: The domestication of international treaties together with the law development and 

improvement are two essential topics, which are the focus of research in legal science in Vietnam and 

other countries. However, up to now, there have not been many studies on the interactive relationship 

of these two legal phenomena. The article clarifies the connection between domestication of 

international treaties and the legislation and improvement of law as an important contribution to legal 

science. At the same time, the article explains the impacts of the requirement for the domestication of 

international treaties as well as the practical manifestations of this activity on the construction and 

improvement of the current Vietnamese legal system. On the other hand, the advantages and 

disadvantages from existing elements of the national legal system to the domestication of international 

treaties to which Vietnam is a member will also be comprehensively analyzed in this article. 
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rong khoa học pháp lí ở Việt Nam và 

nước ngoài, nội luật hoá điều ước quốc 

tế (ĐƯQT) và hoạt động xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật là hai hiện tượng pháp lí có ý 

nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, mối quan hệ 

giữa hai hiện tượng pháp lí này còn chưa 

được nghiên cứu đầy đủ. Để xem xét, phân 

tích mối quan hệ tác động qua lại giữa nội 

luật hoá ĐƯQT và hoạt động xây dựng và 

hoàn thiện pháp luật một cách thấu đáo hơn,  
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