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Tóm tắt: Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng pháp luật vừa là yêu cầu 

tự thân của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, vừa nhằm xây dựng nền văn hoá Việt Nam đậm đà 

bản sắc dân tộc. Ở Việt Nam, vấn đề kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc đã được đề ra 

trong các văn kiện của Đảng từ khá sớm. Theo đó, về cơ bản, các giá trị truyền thống dân tộc nói 

chung, giá trị đạo đức truyền thống nói riêng đã được gìn giữ và phát huy. Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đã đạt được, thời gian gần đây, đạo đức truyền thống dân tộc có biểu hiện thoái hoá, 

xuống cấp. Vì vậy, cần có những nghiên cứu toàn diện, xác định rõ những nguyên tắc, cách thức 

nhằm giữ gìn và phát huy triệt để các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, xây dựng nền văn hoá 

mới dân tộc, hiện đại, nhân văn. Bài viết phân tích những nguyên tắc và hình thức nhằm kế thừa các 

giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay.  
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PRINCIPLES AND FORMS OF THE INHERITANCE OF CULTURAL SENSE OF MORALITY 

IN VIETNAMESE LEGISLATION PROCESS 

Abstract: The inheritance of cultural sense of morality has becoming not only necessary 

requirements for the law itself but also an important step to build up, preserve and develop a modern 

but unique culture. In Vietnam, this activity has been mentioned in some Communist Party ‘s 

documents for a long time, which underpinne that traditional values, ethical values in particular, must 

be preserved and promoted. Besides numerous positive outcomes, it is undeniable that our national 

cuture has experienced a serious deterioration. Therefore, comprehensive research is required for the 

purpose of finding solutions to preserve and promote a new, modern and humanitarian culture. This 

article aims at discussing the principles and forms of the inheritance of cutural sense of morality in 

legislation in Vietnam nowadays. 
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ế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân 

tộc trong xây dựng và hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam là đòi hỏi mang tính tất yếu. 

Điều đó xuất phát từ yêu cầu tự thân của hệ 

thống pháp luật cũng như yêu cầu xây dựng 

nền văn hoá tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản 

sắc dân tộc.  

Việc kế thừa các giá trị truyền thống dân 

tộc trong xây dựng pháp luật cần quán triệt các 

nguyên tắc và có thể được tiến hành theo những 

hình thức sau đây: 
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