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Tóm tắt: Nhà nước pháp quyền là học thuyết tồn tại từ lâu đời cả ở phương Đông và phương 

Tây. Từ một học thuyết chính trị, Nhà nước pháp quyền dần trở thành một nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của bộ máy nhà nước ở nhiều nước trên thế giới. Liên hợp quốc còn nhấn mạnh vấn đề pháp 

quyền, tiếp cận công lí là một trong những mục tiêu (mục tiêu số 16) của Mục tiêu phát triển bền vững 

(Sustainable Development Goals - SDG, còn được gọi là Mục tiêu toàn cầu) đến năm 2030. Nghiên 

cứu này hệ thống hoá quan điểm về Nhà nước pháp quyền trên thế giới, đặc biệt là tư tưởng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phân tích những vấn đề đặt ra từ bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng 

hiện nay, từ đó đề xuất một số quan điểm về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trên tinh thần vừa đảm bảo kế thừa những giá trị tốt đẹp của tinh hoa nhân loại, vừa 

đảm bảo không tách rời điều kiện đặc thù của thể chế chính trị, kinh tế-xã hội của Việt Nam. 

Từ khoá: Nhà nước pháp quyền; hội nhập quốc tế; tiếp cận công lí 

Nhận bài: 21/9/2022    Hoàn thành biên tập: 28/10/2022               Duyệt đăng: 28/10/2022 

INTERNATIONAL INTEGRATION AND THE PROCESS OF IMPROVING THE RULE OF 

LAW FOLLOWING THE SOCIALIST ORIENTATION IN VIETNAM 

Abstract: The rule of law is an classical doctrine both in the East and in the West. From a 

political theory, the rule of law has step by step become a principle of organization and operation of 

the State apparatus in many countries around the world. The United Nations also emphasizes the rule 

of law and access to justice as one of the goals (Goal number 16) of the Sustainable Development 

Goals (SDG) - also known as the Global Goals - by 2030. This study systematizes opinions and views 

of the rule of law in the world, especially the rule of law following the socialist orientation’ ideology; 

analyze the problems arising from the current context of exclusive international integration, thereby 

proposing some views on building and perfecting the socialist rule of law state in Vietnam in the spirit 

of ensuring the inheritance of good values of the human quintessence, inseparable from the conditions 

of Vietnam's political, socio-economic institutions. 
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