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Tóm tắt: Với định hướng xây dựng Quốc hội vững mạnh để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện tổ chức 

bộ máy trước đòi hỏi của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, cần có những nghiên cứu, đánh 

giá cụ thể về vai trò của Quốc hội trong việc đáp ứng các đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, bài viết phân tích và chỉ ra vai trò của Quốc hội trong việc bảo đảm những đặc trưng này 

của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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THE ROLE OF THE NATIONAL ASSEMBLY IN THE BUILDING OF THE SOCIALIST 

RULE-OF-LAW STATE IN VIETNAM 

Abstract: With the orientation to build a strong National Assembly to meet the requirements of 

perfecting the organizational apparatus to fulfill the requirements of the process of building the rule of 

law state, there should be specific studies and assessment on the role of the National Assembly in 

meeting the characteristics of the socialist rule of law state of Vietnam. On the basis of assessing the 

characteristics of the socialist rule of law state in Vietnam, the article analyzes and points out the role 

of the National Assembly in ensuring the characteristics of the socialist rule of law state in Vietnam. 
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1. Đặc điểm về nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Về phương diện lí luận, nhà nước pháp 

quyền (NNPQ) là hình thức tổ chức dân chủ 

của quyền lực nhà nước, trong đó toàn bộ tổ 

chức và hoạt động của Nhà nước đều được 

quy định bởi pháp luật và hoạt động theo 

đúng quy định của pháp luật. Quá trình xây 

dựng NNPQ về thực chất là quá trình chuyển 

đổi mô hình nhà nước, từ nhà nước mà 

quyền lực thuộc về người cai trị sang quyền 

lực thuộc về pháp luật; từ hệ thống pháp luật 

xác lập quyền lực của bộ máy cai trị và 

nghĩa vụ của người dân sang xác lập quyền 

của nhân dân và quy định nghĩa vụ, trách 

nhiệm phụng sự nhân dân của bộ máy nhà 

nước (BMNN).
(1)

 NNPQ dù được diễn đạt 

với các tên gọi khác nhau trong ngôn ngữ và 

nhận thức của các quốc gia nhưng đang là xu 

thế hiện thực trong thế giới ngày nay. Các  

                                           
(1). 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, 2011, tr. 65. 
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