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Tóm tắt: Bảo vệ hiến pháp là nhu cầu có tính khách quan, là vấn đề luôn có tính thời sự mà các
quốc gia đều phải quan tâm. Ở Việt Nam, vấn đề xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp đã
được đề ra trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X, XI, XII, XIII và Hiến pháp năm 2013 đã có quy
định mới về cơ chế bảo vệ hiến pháp. Theo đó, cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam đã từng bước được
hình thành, phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt
Nam cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, cần có những phân tích toàn diện để nhận diện đầy đủ và đề
xuất những giải pháp mạnh mẽ thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp.
Bài viết phân tích lí luận và thực tiễn về cơ chế bảo vệ hiến pháp Việt Nam; đề xuất, kiến nghị các giải
pháp về xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045.
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IMPROVING MECHANISM FOR CONSTITUTION’S PROTECTION TO MEET THE DEMAND
OF BUILDING AND REFINING A SOCIALIST RULE-OF-LAW STATE OF VIETNAM BY 2030,
WITH AN ORIENTATION TO 2045
Abstract: Constitution’s protection is an objective need and a topical issue to which every country
must pay attention. In Vietnam, the issue of building and refining a mechanism for Constitution’s
protection has been raised in the Documents of the X, XI, XII and XIII Congresses of the Communist
Party of Vietnam, and the 2013 Constitution provides new regulations to protect the Constitution.
Accordingly, a mechanism for Constitution’s protection has gradually been formed and developed.
Although there have been some achievements, the current mechanism still has some limitations and
inadequacies. Therefore, it’s crucial to continue to comprehensively research to propose solutions to
build and improve the mechanism for Constitution’s protection in Vietnam. This research analyzes the
theory and practice of this mechanism in Vietnam; proposes some recommendations on solutions for
building and improving the mechanism for Constitution’s protection in Vietnam to meet the demand of
building and refining the Socialist Rule-of-Law State of Vietnam in the period of 2021-2030 with an
orientation to 2045.
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