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Tóm tắt: Dân chủ, pháp chế, kỉ cương xã hội là những hiện tượng có mối quan hệ gắn bó mật
thiết và là điều kiện của nhau. Để tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền trong thời gian tới,
Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ với
tăng cường pháp chế, kỉ cương xã hội. Bài viết đề cập những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt
Nam về mối quan hệ giữa thực hành dân chủ với tăng cường pháp chế, kỉ cương xã hội trong Văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRACTICE OF DEMOCRACY AND THE
STRENGTHENING OF THE RULE OF LAW AND SOCIAL DISCIPLINE UNDER THE
DOCUMENTS OF THE 13th NATIONAL PARTY CONGRESS
Abstract: Democracy, the rule of law, and social discipline are phenomena that are closely
related and are conditions of each other. In order to strengthen the building of a rule of law state in
the coming time, the Communist Party of Vietnam has emphasized the need to well resolve the
relationship between the practice of democrary and strengthening the rule of law and social discipline.
This article reflects the views of the Communist Party of Vietnam on the relationship between the
practie of democracy and the strengthening of the rule of law and social discipline under the
Document of the 13th National Party Congress.
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1. Nhận thức về thực hành dân chủ,
tăng cường pháp chế, kỉ cương xã hội và
mối quan hệ giữa chúng
Dân chủ là một nhu cầu của con người
trong cuộc sống, thể hiện mối quan hệ giữa
cá nhân và cộng đồng, quan hệ giữa quyền
lợi với nghĩa vụ, quan hệ giữa lợi ích với
trách nhiệm, bổn phận. Dân chủ thừa nhận
những giá trị nhân phẩm, tự do của con
người (ai cũng có điều kiện để thể hiện

mình, ai cũng được thể hiện mình, ai cũng
được lắng nghe), là thước đo về sự phát triển
tự do và trình độ giải phóng của con người,
là sự kết tinh của các giá trị xã hội1, do vậy
mỗi người, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc, mỗi
quốc gia đều không ngừng hướng tới dân
chủ, đấu tranh cho dân chủ, mở rộng, hoàn
thiện dân chủ. Để dân chủ được thực hành
rộng rãi, thực sự trong đời sống xã hội,
cần dựa vào các thể chế xã hội, “trong đó
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