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LÊ THỊ ANH ĐÀO * 

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trở thành 

công việc thường xuyên và ngày càng phức tạp, thể hiện trách nhiệm và uy tín của Nhà nước đối với 

công dân và cộng đồng quốc tế. Bài viết phân tích sự phát triển quan điểm của Đảng về công tác bảo 

hộ công dân, được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII và XIII của Đảng; phân tích thực trạng pháp 

luật và thực tiễn Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân; đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn 

thiện pháp luật và thể chế hiện hành nhằm thực hiện mục tiêu của Đảng về nâng cao hiệu quả công 

tác bảo hộ công dân. 
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IMPROVING THE LAW ON CITIZEN PROTECTION AND THE EFFICIENCY OF CITIZEN 

PROTECTION IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTS OF THE XIIIth NATIONAL 

CONGRESS OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM  

Abstract: In the context of international integration, the protection of Vietnamese citizens living 

abroad has become a regular and increasingly complex task that demonstrates the responsibility and 

prestige of the State towards citizens and international community. The article analyzes the development 

of the Communist Party of Vietnam's viewpoint on citizen protection, which is reflected in the 

Resolutions of the XIIth and XIIIth National Congress. It then analyzes the current law and the 

practice of citizen protection of Vietnam; proposes viewpoints and solutions to complete current laws 

and institutions in order to realize the Party's goal of improving the efficiency of citizen protection. 
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1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam về công tác bảo hộ công dân  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, công 

dân của một quốc gia hiện diện trên lãnh thổ 

quốc gia khác là hiện tượng phổ biến và tất 

yếu. Tuy nhiên, khi ở nước ngoài, công dân 

của quốc gia có thể bị vi phạm quyền, lợi ích 

hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn, khủng hoảng, 

chiến tranh hay các sự kiện bất khả kháng 

mà bản thân họ không thể tự khắc phục 

được. Bảo hộ công dân (BHCD) là việc nhà 

nước tiến hành các biện pháp thực tế theo 

luật quốc gia, trên cơ sở pháp luật quốc tế và 

phù hợp với pháp luật nước sở tại để bảo vệ, 

giúp đỡ, hỗ trợ công dân của mình khi họ ở 

hoàn cảnh trên.(1) Hoạt động BHCD do nhà  

                                                 
(1). Điều 8 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 - sau đây gọi tắt là Luật Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài). 
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