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VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC
PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
HOÀNG THẾ LIÊN*

1. Bối cảnh
Trong 30 năm Đổi mới, nhà nước ta đã khá thành công trong hoạch định và thực
hiện chính sách phát triển kinh tế theo cách thay đổi tiệm tiến, từng bước và đảm bảo sự
phát triển xã hội dựa trên cơ chế thị trường. Tuy nhiên, nhà nước vẫn trong tình trạng vừa
thực hiện các chức năng vốn có của nhà nước, lại vừa trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất
hàng hóa, dịch vụ công. Trong khi coi kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thì quyền sở
hữu và quyền tài sản vẫn thiếu cơ chế bảo vệ vững chắc và chưa có độ tin cậy cao, quyền
tự do kinh doanh của người dân chưa được bảo đảm đầy đủ.
Khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội được tạo điều kiện phát triển từng bước, thận
trọng và sức mạnh hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng phát triển. Thêm vào
đó, sự phát triển của khu vực tư nhân và tổ chức xã hội vẫn còn gắn kết chặt chẽ với các
cơ quan nhà nước. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế chưa thực sự được đối
xử bình đẳng. Thủ tục hành chính rườm rà và chậm được đổi mới cùng với cơ chế kiểm
soát chặt chẽ từ phía nhà nước đã tạo điều kiện hình thành mối quan hệ thiếu lành mạnh
giữa doanh nghiệp và quan chức nhà nước, hình thành lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ,
ngành, địa phương. Sự tự chủ của khu vực tư nhân còn khá hạn chế.
Đây có thể coi là những khiếm khuyết về thể chế đang kìm hãm động lực thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay.
2. Tầm nhìn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Một nhà nước thực sự do dân, vì dân thì cần phải tạo ra nhiều kênh để mọi công dân
đều được tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong 20 năm
tới, Việt Nam có thể sẽ có một khu vực kinh tế tư nhân sôi động cùng một xã hội dân chủ
phát triển ở trình độ cao. Khi đó, người dân sẽ ngày càng đặt yêu cầu và kỳ vọng cao hơn
về hiệu lực, hiệu quả của nhà nước trong nền kinh tế cũng như đối với các loại hàng hóa,
dịch vụ công mà nhà nước cung cấp.
Một xã hội giàu có và đa dạng hơn sẽ đi kèm tới sự đa dạng về quan điểm và lợi ích
của các tầng lớp dân cư, ở các vùng miền khác nhau. Điều này đòi hỏi phải có các thể chế
phù hợp để giải quyết những vấn đề phức tạp, nhằm giải phóng mọi tiềm năng phát triển,
đồng thời duy trì được sự ổn định và gắn kết xã hội. Trong đó, vấn đề lớn đặt ra là phải
giải quyết tốt mối quan hệ tương tác giữa nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã
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hội dân sự. Đây được coi là ba trụ cột của phát triển bền vững ở Việt Nam trong các thập
niên tới đây.

2.1. Một nhà nước pháp quyền hiện đại
Về nguyên lý tổ chức và hoạt động, đây là một nhà nước được tổ chức và hoạt động
theo các nguyên tắc pháp quyền, đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Bảo đảm thực thi đầy đủ nguyên lý chủ quyền nhân dân trong tổ chức và hoạt
động của Nhà nước. Bảo đảm Nhà nước thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân cả
trong tinh thần và thực tiễn vận hành: Nhà nước phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân. Việc thực thi quyền lực nhà nước thực sự vì lợi ích công, trong khuôn khổ của
pháp luật. Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả
tình trạng tham nhũng và các biểu hiện tha hóa quyền lực. Đây cũng là sự bảo đảm chắc
chắn tính chính đáng, chính danh của nhà nước.
- Quyền lực nhà nước là có giới hạn một cách rõ ràng bằng pháp luật: mọi chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò của nhà nước, các cơ quan nhà nước đều được Hiến
pháp, Luật và các văn bản pháp luật khác quy định rõ ràng, bảo đảm các cơ quan nhà
nước, quan chức nhà nước không thể tùy tiện thực hiện các hành vi ngoài quy định của
pháp luật.
- Mối quan hệ giữa các thiết chế lập pháp, hành pháp và tư pháp trong bộ máy nhà
nước được điều chỉnh bởi nguyên tắc phân quyền: quyền lực của mỗi cơ quan đều được
phân định rõ ràng và có sự cân bằng, chế ước lẫn nhau (bảo đảm thực hiện đúng và đầy
đủ sự phân công và kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp).
- Thượng tôn pháp luật được bảo đảm trong mọi hành vi ứng xử của nhà nước đối
với xã hội và đối với thị trường: bảo đảm mọi hành vi ứng xử của nhà nước, của các cơ
quan nhà nước, của các quan chức nhà nước đều có thể chịu sự tài phán của tòa án độc
lập, không thiên vị; không có vùng cấm trong xử lý các hành vi vi phạm. Cơ chế tài phán
Hiến pháp được thiết lập và vận hành một cách hiệu quả.
- Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, các quan chức nhà nước được
bảo đảm. Trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước (nhất
là đội ngũ cán bộ lãnh đạo) được xác định rõ ràng và bảo đảm trên thực tế. Sự kiểm soát
quyền lực trong thực thi công vụ được bảo đảm theo hướng cán bộ, công chức có quyền
càng lớn, chức vụ càng cao thì sự kiểm soát quyền lực càng chặt chẽ.
- Độc lập trong hoạt động xét xử (độc lập tư pháp) được bảo đảm một cách đầy đủ
và thực chất (thể hiện cả trong cách thức tổ chức các cơ quan tư pháp, điều kiện bảo đảm
về ngân sách, nguồn bổ nhiệm, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ tư pháp v.v.).
- Nhà nước xây dựng được hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, khả thi, thống
nhất, đồng bộ, ổn định, dễ tiên liệu và dễ tiếp cận. Pháp luật vừa là công cụ hữu hiệu để
nhà nước quản lý xã hội, đồng thời là công cụ hữu hiệu để nhân dân kiểm soát việc thực
thi quyền lực nhà nước.
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- Phân định thẩm quyền trung ương, địa phương (phân cấp): một cách rõ ràng, bằng
luật định, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, từng
bước thực hiện nguyên tắc tự quản địa phương.
- Tôn trọng đầy đủ cam kết quốc tế, tham gia tích cực vào các cơ chế quản trị toàn
cầu để góp phần vào sự phát triển chung của thế giới và bảo vệ thỏa đáng/có hiệu lực lợi
ích quốc gia.
Về vai trò và chức năng của nhà nước trong mối quan hệ với kinh tế thị trường và
xã hội, nhà nước kiến tạo các quá trình phát triển của xã hội, thực hiện tốt các chức năng
vốn có của nhà nước trong một nền kinh tế thị trường hiện đại (mặc dù phương thức thực
hiện vai trò có thể sẽ có thay đổi), không thực hiện những công việc mà người dân (khu
vực tư nhân) có thể làm được (nhất là kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực mà khu
vực tư nhân đã đủ sức đảm nhận và làm tốt hơn) đồng thời thực hiện các chức năng mới
phát sinh. Cụ thể:
- Nhà nước với tư cách là người điều tiết các hoạt động kinh tế: đề ra luật chơi cho
tất cả các chủ thể (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp/công ty, tổ chức xã hội và người dân
nói chung) để: 1) khắc phục tình trạng bất cân xứng thông tin (minh bạch giao dịch thị
trường, minh bạch luật chơi, đảm bảo tính khả đoán của môi trường pháp lý); 2) điều tiết
thị trường lao động; 3) điều tiết các giao dịch thương mại; 4) điều tiết việc sử dụng tài sản
(bao gồm điều tiết việc khai thác, sử dụng đất và các loại tài sản khác).
- Nhà nước với tư cách là chủ thể duy trì trật tự công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích
của công dân: 1) tạo khung pháp lý (về sở hữu, tự do hợp đồng, tự do kinh doanh v.v.); 2)
áp dụng luật nhất quán đối với mọi người/mọi pháp nhân (bao gồm việc duy trì một cơ
chế thực thi luật hiệu quả, hệ thống giải quyết tranh chấp hiệu quả).
- Nhà nước với tư cách là chủ thể bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chính
sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cán cân thanh toán, kiểm soát nợ công v.v.
- Nhà nước với tư cách là chủ thể tái phân phối, điều tiết thu nhập, tạo công bằng xã
hội thông qua: 1) mạng lưới an sinh xã hội; 2) chính sách thuế đáp ứng nhu cầu tài chính
và đánh thuế lũy tiến.
- Nhà nước với tư cách là chủ thể bảo đảm sự cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích
(đối với những loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết mà khu vực tư nhân không được phép
cung cấp): 1) Cơ sở hạ tầng; 2) Phát triển nguồn vốn con người; 3) Quản lý rủi ro tổng
thể. Thông thường, nhà nước chỉ hiện diện ở các ngành thuộc lĩnh vực quốc phòng, an
ninh và một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế hoặc những ngành, lĩnh vực mà
khu vực tư nhân chưa đủ sức hoặc không muốn đầu tư.

2.2. Một nền kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại
Đây là nền kinh tế có môi trường cạnh tranh bình đẳng, công bằng, lành mạnh, tuân
thủ đầy đủ các quy luật thị trường trong phân bổ nguồn lực của nền kinh tế:
- Bảo hộ quyền sở hữu, tự do hợp đồng, tự do kinh doanh được bảo đảm ở mức
cao nhất;
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- Bảo đảm sự bình đẳng của mọi người dân trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm,
cơ hội kinh doanh, cơ hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội; loại bỏ mọi hình thức phân
biệt đối xử bất hợp lý (về tiếp cận vốn, đất đai, bảo lãnh v.v.) giữa khu vực tư nhân và
khu vực nhà nước;
- Nhiều chủ thể tham gia thị trường hơn, mức độ cạnh tranh mạnh mẽ hơn, mức độ
hội nhập cao hơn;
- Thị trường giữ vai trò là cơ sở và quyết định việc phân bổ nguồn lực trong nền
kinh tế; bảo đảm khu vực tư nhân là động lực chủ yếu trong sự phát triển kinh tế quốc gia;
loại bỏ mọi sự can thiệp tùy tiện, bất hợp lý của nhà nước vào quá trình phân bổ nguồn
lực trong nền kinh tế thông qua cơ chế thị trường; kiểm soát được các biểu hiện của “chủ
nghĩa tư bản thân hữu”;
- Sử dụng hợp lý công cụ thuế để khuyến khích phát triển kinh tế và điều tiết thu
nhập, tạo công bằng xã hội;
- Giá cả hàng hóa, dịch vụ công phải theo cơ chế thị trường, các hình thức trợ cấp
đều có mục đích rõ ràng và được minh bạch hóa.

2.3. Một xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao
Thể chế dân chủ được bảo đảm ở mức cao nhất để mọi năng lực của cá nhân, tổ
chức trong xã hội đều được giải phóng vì sự phát triển của xã hội, đồng thời góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính nhà nước:
- Bảo đảm thực sự quyền làm chủ của nhân dân, trong đó nâng cao hiệu quả của dân
chủ đại diện, đồng thời coi trọng và có cơ chế pháp lý hữu hiệu bảo đảm quyền dân chủ
trực tiếp của công dân.
- Các tổ chức xã hội có nhiều quyền tự chủ về tổ chức và hoạt động hơn, để tham
gia vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách ngày càng tích cực, thúc đẩy việc
nâng cao trách nhiệm giải trình của nhà nước.
- Tổ chức xã hội thực sự là đối tác của nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề xã
hội, kinh tế, và đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân cư.
- Bảo đảm tốt hơn sự tự do lưu chuyển thông tin trong xã hội với cơ chế tiếp cận
thông tin thực sự có hiệu lực và hiệu quả.
3. Đẩy mạnh cải cách lập pháp, hành chính và tư pháp

3.1. Tái cấu trúc chức năng của nhà nước
Trong thời gian qua, việc thực hiện các chức năng vốn có của nhà nước đã có bước
tiến cả về thể chế và tổ chức thực thi. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy còn tồn tại những
bất cập cơ bản như chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
chưa cao; thực thi pháp luật là khâu có nhiều yếu kém; bộ máy quản lý nhà nước vận
hành kém hiệu lực, hiệu quả, chưa thực sự bảo đảm sự trong sạch; bộ máy giải quyết
tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư kém hiệu quả, uy tín không cao; khu vực kinh
tế nhà nước có nhiều vấn đề; bảo vệ môi trường còn nhiều yếu kém,v.v...
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Cần đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chuyển đổi từ nhà nước quản lý, điều hành sang
nhà nước phục vụ, kiến tạo phát triển; tập trung vào việc làm tốt các chức năng vốn có
của nhà nước và tái cấu trúc mạnh mẽ chức năng tổ chức sản xuất, kinh doanh của nhà
nước. Xây dựng nhà nước pháp quyền phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư
pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới kinh tế. Nhà nước cần được tổ chức và hoạt
động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội theo Hiến pháp và pháp luật, phân định
rõ hơn vai trò hoàn thiện cơ chế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường.

3.2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách lập pháp
Trên lĩnh vực này đã đạt được một số thành tựu cơ bản như: xây dựng được hệ
thống pháp luật bảo đảm quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang
kinh tế thị trường diễn ra khá thuận lợi, với nhiều thành tựu quan trọng về lập pháp trong
lĩnh vực kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và giữ vững quốc
phòng, an ninh. Các đạo luật được ban hành tăng cao về số lượng và chất lượng.
Tồn tại lớn nhất là sự phát triển thiếu cân xứng của hệ thống pháp luật hiện nay,
nhất là các đạo luật bảo đảm việc thực hiện một số quyền dân chủ trực tiếp của người
dân. Chất lượng của một số đạo luật còn chưa cao, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi,
công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật còn nhiều hạn chế. Sự ổn định
và tính dễ tiên liệu của hệ thống pháp luật chưa được bảo đảm. Số lượng đạo luật trong
tổng số văn bản quy phạm pháp luật của hệ thống pháp luật còn quá nhỏ, tỷ lệ văn bản
quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, chính quyền địa phương ban hành quá lớn, trong
khi cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản này thiếu hiệu lực, hiệu quả dẫn đến
tình trạng lạm quyền.
Trong thời gian tới, cần tăng tính pháp quyền và hiệu lực của pháp luật, đáp ứng
nhu cầu dân chủ hóa và thực hiện các yêu cầu mới về bảo đảm quyền con người, quyền
công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, khắc phục tình trạng thiếu khả thi trong quy
định của pháp luật từ khâu xây dựng pháp luật. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quy trình xây
dựng luật nói riêng và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói chung theo
hướng coi trọng hơn và bảo đảm tính chuyên nghiệp hơn trong các khâu hoạch định, phân
tích chính sách, tăng cường tính khoa học và mở rộng dân chủ trong các khâu của quá
trình xây dựng chính sách, pháp luật.

3.3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
Trong những năm qua, nền hành chính có những bước phát triển với tư cách là kết
quả của các nỗ lực cải cách hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, bất cập cơ bản:
thực thi pháp luật còn nhiều yếu kém; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn chưa cao;
cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; xu hướng phình to bộ
máy, biên chế và đầu mối hành chính chưa được kiểm soát hữu hiệu; năng lực của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa
nghiêm; trách nhiệm giải trình thấp; thiếu cơ chế đánh giá hoạt động của các cơ quan
hành chính, cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả đầu ra; cơ chế phân cấp thiếu hợp
lý, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng.
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Cần tiếp tục xây dựng một nền hành chính phục vụ, đề cao tính dân chủ và pháp
quyền trong mọi tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính. Hoàn thiện thể chế,
đổi mới tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công. Quy trình hoạch định chính
sách phải dựa trên bằng chứng, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp dân cư, các
tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định và đánh giá chính sách. Quy trình đánh giá
chính sách phải khách quan, công bằng, dựa theo kết quả đầu ra, đề cao việc đánh giá
hiệu quả và tác động thực tế của chính sách.
Bảo đảm trách nhiệm giải trình của nhà nước đối với nhân dân, trong đó chú trọng
quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia của người dân trong việc lập kế hoạch, xem xét
ngân sách, hướng tới việc xác định rõ và đề cao trách nhiệm cá nhân thay vì trách nhiệm
tập thể như hiện nay. Bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện một chính phủ mở.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao, phù hợp với yêu
cầu của tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng,
tương xứng với nền công chức, công vụ hiện đại mang tính phục vụ.

3.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp
Mặc dù trên lĩnh vực này đã đạt được một số thành tựu bước đầu song sự cải cách
diễn ra còn chậm. Một số chủ trương đã được đề ra nhưng không được thể chế hóa hoặc
chậm được thể chế hóa. Uy tín của nền tư pháp trong nhân dân và nhà đầu tư chưa cao.
Độc lập trong hoạt động xét xử còn có hạn chế. Năng lực đội ngũ thẩm phán và các chức
danh tư pháp khác còn nhiều bất cập. Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, oan, sai,
tồn đọng án, bỏ lọt tội phạm.
Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng
nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con
người, quyền công dân. Tổ chức tòa án theo cấp xét xử. Bảo đảm nguyên tắc độc lập,
nguyên tắc tranh tụng trong xét xử. Đổi mới cơ chế quản lý hành chính đối với tổ chức và
hoạt động của hệ thống tòa án.
4. Kết luận
Việt Nam đang tụt hậu khá xa so với nhiều quốc gia trong khu vực về hiệu lực, hiệu
quả quản trị nhà nước, về hoàn thiện thể chế phát triển. Đây là một thách thức đối với
việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.
Trong bối cảnh đó, quan điểm hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc của
Đảng lần thứ XII là một định hướng phát triển đầy hứa hẹn, từ đó tiến tới thực hiện trên
thực tế tinh thần của Hiến pháp 2013: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do
nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam để phát triển và hội nhập quốc tế.
Giai đoạn 20 năm tới sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với nhà nước trong việc
cung ứng các dịch vụ công và năng lực phản ứng trước nhu cầu ngày càng đa dạng của
người dân và xã hội. Do vậy, thể chế và các chức năng của nhà nước cần có sự thay đổi,
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hoàn thiện để thích ứng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, cần khuyến khích
mạnh mẽ các hoạt động cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả và
hiệu suất cung cấp dịch vụ công (giảm bớt rào cản hành chính); cần có hệ thống quản lý
để đảm bảo duy trì công bằng và giải quyết các mong muốn khác nhau của các giai tầng
xã hội trong quá trình phát triển của thị trường. Nhà nước cần chuẩn bị dư địa tài khóa để
có thể thực hiện chức năng phát triển của mình.
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