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Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là sự thể chế Cương 

lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 

năm 2011 - sau đây gọi là Cương lĩnh). Một trong những điểm nổi bật của bản Hiến 

pháp năm 2013 là sự nhận thức và bổ sung những điểm mới về quan hệ giữa tính giai 

cấp, tính nhân dân và tính dân tộc, góp phần làm cho bản chất giai cấp công nhân của 

chế độ chính trị nước ta ngày càng sâu sắc và hoàn thiện. 

1. Bản chất giai cấp của Đảng và quan hệ giữa Đảng với nhân dân và dân tộc 

Kế thừa các bản Hiến pháp trước đó, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định tính tất 

yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng 

giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. Thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh, Điều 4 của Hiến pháp 

năm 2013 đã thể hiện đầy đủ và sâu sắc hơn bản chất giai cấp công nhân của Đảng. 

Nếu như Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên 

phong của giai cấp công nhân Việt Nam”, thì khoản 1 Điều 4 Hiến pháp năm 2013 bổ 

sung thêm “đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt 

Nam”. Đây không phải là quan điểm mới, nhưng là lần đầu tiên vai trò là đội tiên phong 

của Đảng đối với nhân dân lao động và dân tộc được hiến định rõ trong Hiến pháp, làm 

cho nội hàm vai trò lãnh đạo của Đảng được mở rộng. Bản chất giai cấp công nhân của 

Đảng được quy định bởi: 1) mục tiêu, đường lối, hệ tư tưởng, thế giới quan của Đảng, 

đó là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 2) về lợi ích,  Đảng ta gắn bó máu thịt với lợi ích của 

dân tộc. Khác với sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước tư bản, Đảng Cộng sản 

Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và 

phong trào yêu nước, phản ánh nguyện vọng và lợi ích của cả dân tộc. Đây được xem 

là nét đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, việc khẳng định ở nước ta Đảng 

Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” là tất yếu, 

không làm mất đi bản chất giai cấp công nhân của Đảng, trái lại làm cho nó được sâu 

sắc, đầy đủ hơn. 

So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung một nội dung mới rất 

quan trọng ở khoản 2 Điều 4, đó là “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với 

Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước 

Nhân dân về những quyết định của mình”(1). 

Điều này thể hiện trách nhiệm của Đảng trước nhân dân là rất lớn. Đây là một sự bổ 

sung hợp lý, kịp thời nhằm làm cho các thế lực thù địch không có cơ sở để xuyên tạc 

khi cho rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc quyền, áp đặt. Việc hiến 



định này đã khẳng định nghĩa vụ của Đảng trước nhân dân, nhấn mạnh rõ hơn bản chất 

của Đảng ta là vì lợi ích của toàn dân tộc. 

Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan 

hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là vật bảo đảm cho sự tồn tại 

vững chắc của Đảng cũng như của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh đã khẳng định: 

“quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với 

vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”(2). 

Để gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng phải thật sự vì dân, lấy việc phục vụ nhân dân 

làm mục đích cao nhất của mình. Nhân dân là đối tượng lãnh đạo của Đảng, đồng thời 

là chỗ dựa của Đảng, là nguồn sức mạnh của Đảng, phục vụ nhân dân là lý do tồn tại 

của Đảng. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải hợp 

lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, ý Đảng phải 

gắn với lòng dân. Đồng thời, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng phải 

chịu sự giám sát của nhân dân, nhất là trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. 

Phải tạo ra những cơ chế dân chủ, công khai, minh bạch để nhân dân giám sát cán bộ, 

đảng viên trong việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, những quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương 

về những điều đảng viên không được làm. Đảng là “con đẻ” của nhân dân nên nhân 

dân có trách nhiệm xây dựng Đảng của mình trong sạch, vững mạnh, do đó, cần có 

những hình thức, tạo điều kiện để nhân dân góp ý xây dựng Đảng. Và, hơn ai hết chính 

nhân dân là những người hiểu Đảng mình nhất, những sai lầm, khuyết điểm của Đảng 

cũng được chính nhân dân nhìn nhận đúng đắn và góp phần sửa chữa kịp thời. Vì vậy, 

dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, nhân dân giám sát Đảng và Đảng chịu trách 

nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình phải trở thành một nguyên tắc 

xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện đảng cầm quyền hiện nay. 

Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp và pháp 

luật là hết sức quan trọng. để xứng đáng với trọng trách là đảng cầm quyền, lãnh đạo 

Nhà nước và xã hội, điều quan trọng là Đảng phải đẩy mạnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn, 

xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, 

thể hiện Đảng “là đạo đức, là văn minh”. 

2. Bản chất giai cấp của nhà nước và quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân 

Tiếp tục khẳng định tư tưởng xuyên suốt, nhất quán bản chất của chế độ dân chủ xã 

hội chủ nghĩa ở nước ta; đó là quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân làm chủ. Lời 

nói đầu của Hiến pháp năm 2013 khẳng định nhân dân Việt Nam là chủ thể “xây dựng, 

thi hành và bảo vệ Hiến pháp này”(3). Điểm mới này khẳng định bản chất dân chủ của 

chế độ là “do nhân dân làm chủ”; và cụm từ “nhân dân” được viết hoa thành “Nhân 

dân”, để nhấn mạnh vị trí, vai trò và quyền lực của Nhân dân đối với Nhà nước: “Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước 

thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông 

dân và đội ngũ trí thức” (khoản 2, Điều 2)(4). 



Kế thừa Hiến pháp năm 1992 về bản chất giai cấp của nhà nước, Hiến pháp năm 2013 

nhấn mạnh “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” (khoản 1, Điều 2)(5). Từ 

quan điểm về xây dựng nhà nước pháp quyền được Đảng ta đề cập từ Hội nghị giữa 

nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa VII (tháng 01/1994), trên tinh thần Cương 

lĩnh, Hiến pháp đã thể chế hóa quan điểm đó trong quá trình xây dựng Nhà nước ta. 

Theo đó, sự vận hành của Nhà nước theo nguyên tắc: “quyền lực nhà nước là thống 

nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 

hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (khoản 3, Điều 2)(6). Đây là điểm mới 

quan trọng của Hiến pháp năm 2013 so với các bản Hiến pháp trước đây, vì lần đầu 

tiên trong lịch sử lập hiến, nguyên tắc “kiểm soát quyền lực” được ghi nhận trong Hiến 

pháp. Kiểm soát quyền lực là nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, để các cơ quan lập 

pháp, hành pháp, tư pháp thực thi có hiệu lực, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình theo Hiến pháp và pháp luật, tránh việc lợi dụng, hạn chế sự lộng quyền, 

lạm quyền và mâu thuẫn chồng chéo hoặc trùng lắp trong quá trình thực hiện quyền 

lực nhà nước giữa các cơ quan. Mặc dù có sự phân định, nhưng cả 3 quyền lập pháp, 

hành pháp, tư pháp không hoàn toàn tách biệt nhau mà ràng buộc, phối hợp, kiểm soát 

lẫn nhau để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn mà nhân dân giao mỗi quyền được 

Hiến pháp quy định. 

Quyền lực nhà nước là do nhân dân trao cho các cơ quan nhà nước đại diện để thực thi 

quyền lực, quản lý xã hội phát triển vì mục tiêu chung, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của nhân dân. Cho nên, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử 

và đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Vì dân là chủ, cho 

nên dân có quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước: công dân có quyền 

tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà 

nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Đồng thời, Nhà nước tạo điều 

kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc 

tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân (Điều 27 và Điều 28)(7). Đây là 

điểm bổ sung mới so với các bản Hiến pháp trước đó, nhằm từng bước hiện thực hóa 

mục tiêu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong mọi hoạt động của Nhà nước. 

Nhà nước được tổ chức, hoạt động và quản lý xã hội theo Hiến pháp và pháp luật, thực 

hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên 

chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, thực sự là người đầy tớ trung thành của nhân 

dân, sinh ra từ nhân dân và lấy nhân dân làm đối tượng phục vụ. Nghiêm cấm mọi biểu 

hiện hách dịch, cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí (Điều 8). 

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả mọi phương 

diện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân, tạo điều kiện để mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều 

kiện phát triển toàn diện, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh” (Điều 3). Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, quy định Nhân dân thực 

hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp được ghi nhận và phát triển thành 



nguyên tắc trong Hiến pháp. Theo đó, “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng 

dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 

thông qua các cơ quan khác của nhà nước” (Điều 6)(8). Điểm mới là, quyền làm chủ 

của nhân dân không chỉ thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân như Hiến pháp năm 

1992, mà nhân dân là người trực tiếp thực thi quyền làm chủ. Nguyên tắc này được thể 

hiện nhất quán trong toàn bộ Hiến pháp, từ chế độ chính trị, quyền con người, quyền 

và nghĩa vụ cơ bản của công dân đến các thiết chế trong bộ máy nhà nước cũng như 

trong việc bổ sung, sửa đổi Hiến pháp. 

Đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, khi ra một quyết định liên quan đến lợi 

ích quốc gia, của nhân dân, thì Nhà nước phải xin ý kiến của nhân dân; và khi đó “công 

dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý 

dân” (Điều 29)(9). Cũng theo đó, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, 

tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật (Điều 25)(10). 

3. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

đối với nhân dân và dân tộc 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở để tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất 

nước. Hiến pháp năm 2013 đã hiến định chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và về vai trò của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Cương lĩnh khẳng định: “Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại 

đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của nhân dân...”(11). Như vậy, với nội dung “đại diện, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân” quy định tại khoản 1 Điều 9 thay 

cho nội dung “cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân” 

trong Hiến pháp năm 1992(12) cho thấy vai trò của Mặt trận độc lập và có nội hàm 

rộng hơn. 

Cùng với chức năng giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn có chức năng “phản 

biện xã hội”. Quan điểm về chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam được nêu ra từ Đại hội X, Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của 

Mặt trận trong việc “thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội”(13). Hiện thực 

hóa quan điểm của Đảng, việc Hiến pháp năm 2013 hiến định chức năng giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều 

kiện để Mặt trận thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tham 

gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Để bảo đảm sự bình đẳng giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị và tuân thủ nguyên 

tắc nhà nước pháp quyền, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn 

khổ Hiến pháp và pháp luật” (khoản 3, Điều 9)(14). 

Các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh 



Việt Nam) được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của thành viên. Điểm mới của Hiến pháp năm 2013 là hiến định rõ 

các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên, đồng thời thống nhất hành động trong Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam (khoản 2, Điều 9)(15). 

4. Thực hiện đường lối đối ngoại trên tinh thần chủ nghĩa quốc tế trong sáng của 

giai cấp công nhân 
Về đường lối đối ngoại, Hiến pháp năm 2013 có những bổ sung phù hợp với tình hình 

mới, dựa trên nguyên tắc tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân (Điều 

12)(16). Thể chế hóa quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại trong Cương lĩnh, 

Hiến pháp năm 2013 nhấn mạnh quan hệ “đa phương hóa, đa dạng hóa”, chủ động và 

tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở bảo 

đảm độc lập và chủ quyền quốc gia. Do đó, “Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều 

bị nghiêm trị”(17). Trong hợp tác quốc tế phải tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và 

các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, để khẳng định vị trí của 

Việt Nam trên trường quốc tế, trong quá trình hội nhập Việt Nam không chỉ là thành 

viên tích cực, là bạn, là đối tác tin cậy, mà còn là “thành viên có trách nhiệm trong 

cộng đồng quốc tế”, vì lợi ích dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hòa bình, 

độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của thế giới. 

Như vậy, Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện đầy đủ và sâu sắc mối quan hệ giữa tính giai 

cấp, tính nhân dân và tính dân tộc, phản ánh bản chất của chế độ chính trị xã hội chủ 

nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Những nhận thức và bổ sung 

trong bản Hiến pháp năm 2013 góp phần định hướng đúng đắn con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta, là cơ sở để xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống chính 

trị, xây dựng thành công “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”, đồng thời đập tan mọi 

âm mưu xuyên tạc, “bóp méo” chế độ chính trị của các thế lực thù địch chống phá sự 

nghiệp cách mạng nước ta. 

 

 


