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Lời nói đầu 

LỜI NÓI ĐẦU 

Đảng và nhà nước đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường đại 
học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu học tập đảm bảo đúng tinh thần 
và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Thực hiện chủ trương đó tài liệu hướng 
dẫn học tập môn Pháp luật đại cương dùng cho sinh viên các ngành thuộc hệ Đào tạo từ xa 
thuộc Học viện Công nghệ BCVT đã được biên soạn. Đây là môn học thuộc phần kiến thức 
giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo. 
Tài liệu đặt mục tiêu hướng dẫn các sinh viên nghiên cứu môn học Pháp luật đại cương 
nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước và pháp luật nói chung, 
nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật 
Việt Nam đủ làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương 
trình đào tạo.  

Tài liệu được kết cấu gồm 9 chương theo đề cương môn Pháp luật đại cương dành 
cho chương trình đại học ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ BCVT. 
Trong đó 3 chương đầu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Năm 
chương sau, mỗi chương đề cập chi tiết một số ngành luật quan trọng như Luật Hiến pháp, 
luật hành chính, luật Hình sự và tố tụng hình sự, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật kinh tế 
và luật lao động. Đây là những ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất và 
những quan hệ xã hội phổ biến trong đời sống xã hội.   

Tài liệu biên soạn đã cập nhật những quy định mới nhất của hệ thống pháp luật Việt 
Nam tuy nhiên có thể không tránh khỏi những thiếu sót mong nhận được sự đóng góp để tài 
liệu được hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn.! 

 

Hà Nội, tháng 3 năm 2006 

 

   Ths. Lê Thị Bích Ngọc 

 

 

 

 





Chương 1: Lý luận chung về nhà nước 

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC 

 Nội dung của chương 1 trình bày những vấn đề lý luận hết sức cơ bản về Nhà nước 
với ý nghĩa là một hiện tượng lịch sử xã hội phức tạp. Đứng từ góc độ nghiên cứu theo 
phương pháp duy vật biện chứng khách quan, khoa học cho học viên thấy được sự phát 
triển của lịch sử xã hội loài người được tiếp cận từ phương diện nhà nước. Qua những vấn 
đề chung nhất về lý luận và thực tiễn cho thấy nhà nước có quá trình phát sinh, phát triển và 
tồn tại trên những cơ sở kinh tế và xã hội nhất định. Qua đó khẳng định sự ra đời của Nhà 
nước là một tất yếu lịch sử.  

 Nhà nước được tồn tại dưới những kiểu và được tổ chức dưới những hình thức nhất 
định. Qua những vấn đề lý luận chung về Nhà nước từ đó liên hệ với nhà nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam cụ thể về đặc trưng, bản chất, tổ chức bộ máy, chức năng của Nhà 
nước. Học viên có thể biết được địa vị pháp lý của các cơ quan quyền lực, hành pháp, tư 
pháp trong bộ máy nhà nước được tổ chức như thế nào? Vị trí? thẩm quyền ra sao? Qua 
những vấn đề lý luận được trình bày trong tài liệu học tập người học có thể tự liên hệ với 
những gì liên quan đang diễn ra trong đời sống nhà nước bằng những ví dụ thực tế để minh 
họa. Các vấn đề lý luận về nhà nước Việt Nam đều khẳng định và làm rõ hơn “tính nhân 
dân” của nhà nước Việt Nam, cho thấy nhà nước Việt Nam là một nhà nước XHCN kiểu 
mới nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả tổ chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước, từng cơ quan nhà nước cũng như những người làm trong các cơ quan đó 
đều đặt việc phục vụ lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Nhằm phục vụ tốt hơn nữa quyền 
lợi của nhân dân, nội dung chương 1 đề cập đến việc cần thiết phải cải cách bộ máy nhà 
nước - đây là vấn đề mà Đảng, Nhà nước và toàn xã hội rất quan tâm mà chi tiết hơn là 
những phương hướng và mục tiêu cụ thể. Điều này cũng đáp ứng cho việc hoàn thành mục 
tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Ngoài việc cải cách bộ máy nhà 
nước thì hệ thống chính trị cũng như các nhân tố trong hệ thống đó như Đảng cộng sản, Nhà 
nước, các tổ chức xã hội cũng cần phải được cải cách, đổi mới và hoàn thiện hơn nữa nhằm 
xây dựng 1 cơ chế thực sự dân chủ, văn minh đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của 
quần chúng nhân dân. 

1.1. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC, KIỂU VÀ HÌNH THỨC NHÀ NUỚC 

1.1.1. Nguồn gốc, bản chất của Nhà nước 

1.1.1.1. Nguồn gốc của Nhà nước 

Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp. Để có nhận thức đúng về bản 
chất Nhà nước, cũng như những biến động trong đời sống Nhà nước cần lý giải nhiều vấn 
đề trong đó nhất thiết phải làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành Nhà nước, chỉ ra những 
nguyên nhân đích thực làm xuất hiện Nhà nước. 
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Có nhiều quan điểm khác nhau giải thích về nguồn gốc của Nhà nước như các học 
thuyết phi mác-xít (thuyết quyền gia trưởng, thuyết thần quyền, thuyết khế ước xã hội, 
thuyết bạo lực...) và học thuyết của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin. Theo các nhà 
sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin giải thích nguồn gốc Nhà nước trên cơ sở phương pháp luận 
duy vật biện chứng và lịch sử, đã chỉ ra rằng Nhà nước không phải là một hiện tượng xã hội 
vĩnh cữu, bất biến mà là một phạm trù lịch sử có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. 
Lịch sử xã hội loài người đã trải qua một thời kỳ chưa có Nhà nước đó là chế độ công xã 
nguyên thuỷ và sẽ phát triển đến giai đoạn không cần đến Nhà nước. Nhà nước nảy sinh từ 
trong đời sống xã hội, xuất hiện khi xã hội loài người phát triển đến một trình độ nhất định, 
và khi những điều kiện khách quan của sự tồn tại Nhà nước không còn nữa thì Nhà nước sẽ 
tiêu vong.  

Xã hội loài người phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau trong đó chế 
độ công xã nguyên thủy là hình thái kinh tế xã hội đầu tiên không tồn tại giai cấp và Nhà 
nước. Trong chế độ công xã nguyên thủy do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất còn 
rất thấp kém và tình trạng bất lực của con người trước những hiện tượng thiên nhiên và thú 
dữ, nên để kiếm sống và tự bảo vệ mình con người buộc phải co cụm lại dựa vào nhau cùng 
chung sống, cùng lao động và cùng hưởng thụ những thành quả do lao động mang lại. Mọi 
tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động đều thuộc sở hữu chung của mọi thành viên trong 
cộng đồng. Tính chất xã hội trong chế độ công xã nguyên thủy còn rất đơn giản gồm có tổ 
chức thị tộc - là tế bào, là cơ sở cấu thành xã hội. Thị tộc được tổ chức theo nguyên tắc 
huyết thống, lúc đầu huyết thống được xác lập theo dòng mẹ gọi là thị tộc mẫu hệ và về sau 
được xác lập theo dòng cha gọi là thị tộc phụ hệ. Mỗi thành viên của thị tộc đều bình đẳng 
về quyền lợi và địa vị xã hội, trong xã hội không tồn tại đặc quyền, đặc lợi không có sự 
phân hóa giàu nghèo. Hệ thống quản lý của công xã thị tộc là Hội đồng thị tộc và tù trưởng  
Hội đồng thị tộc hợp thành bởi tất cả các thành viên đã trưởng thành của thị tộc là tổ chức 
quyền lực cao nhất của thị tộc. Tù trưởng do hội nghị toàn thể thị tộc bầu ra, được lựa chọn 
từ những người nhiều tuổi, có kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng. Tù trưởng đứng đầu 
thị tộc song không có đặc quyền so với các thành viên khác của thị tộc, họ cũng phải lao 
động và được hưởng thụ như mọi người. Quá trình phát triển xã hội công xã nguyên thuỷ đã 
xuất hiện hình thức tổ chức cao hơn là bào tộc, bộ lạc và liên minh bộ lạc. Xã hội công xã 
nguyên thủy có sự phân công lao động nhưng mang tính tự nhiên giữa các thành viên của 
thị tộc để làm những công việc thích hợp khác nhau: giữa đàn ông và đàn bà, người khỏe, 
người già và trẻ em. Phân công lao động chưa mang tính xã hội nên không tạo ra vị trí khác 
nhau của con người trong sản xuất và đời sống.  

Xã hội công xã nguyên thủy chưa có Nhà nước nhưng quá trình vận động và phát 
triển của nó đã làm xuất hiện những tiền đề vật chất cho sự tan rã của tổ chức thị tộc - bộ lạc 
và sự ra đời của Nhà nước. Trong quá trình sống và lao động sản xuất, con người ngày một 
phát triển hơn về thể chất, trí lực, cấu trúc các giác quan ngày một hoàn thiện, hiểu biết 
nhiều hơn các quy luật tự nhiên và xã hội, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất, luôn 
tìm kiếm và cải tiến các công cụ lao động. Tất cả những yếu tố này đưa đến năng suất lao 
động xã hội tăng lên không ngừng, lực lượng sản xuất có những bước tiến rõ rệt đòi hỏi có 
sự phân công lao động theo hướng chuyên môn hóa. Vào thời kỳ cuối của chế độ công xã 
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nguyên thủy đã diễn ra lần lượt 3 lần phân công lao động xã hội: 1. Chăn nuôi tách khỏi 
trồng trọt; 2. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp; 3. Buôn bán phát triển, thương 
nghiệp ra đời. 

Sự phát triển của công cụ sản xuất, sự phân công lao động xã hội làm cho kinh tế đạt 
những bước tiến dài, sản phẩm làm ra ngày một nhiều hơn so với yêu cầu của xã hội xuất 
hiện dầu hiệu của cải dư thừa, phát sinh khả năng chiếm đoạt sản phẩm thừa làm của riêng. 
Quá trình phân hóa tài sản bắt đầu nảy sinh, những người có địa vị và uy tín trong xã hội 
như tù trưởng, thủ lĩnh quân sự lợi dụng ưu thế sẵn có của mình chiếm đoạt tài sản của thị 
tộc - bộ lạc thành tài sản riêng. Chế độ tư hữu được hình thành. Trước đây do khả năng kinh 
tế không cho phép và nhu cầu về sức lao động không đặt ra nên tù binh bị bắt trong các 
cuộc giao tranh giữa các thị tộc - bộ lạc đều bị giết, về sau do sản xuất phát triển, nhu cầu 
sức lao động tăng tù binh được giữ lại nuôi để bổ sung vào nguồn lao động và những người 
có địa vị trong thị tộc đã chiếm hữu và khai thác lao động cho cá nhân họ. Chế độ hôn nhân 
một vợ, một chồng xuất hiện gia đình có cơ cấu nhỏ tách khỏi gia đình phụ hệ cơ cấu lớn và 
trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất, độc lập tài sản, tự định đoạt sản phẩm lao 
động. Trong quá trình sản xuất, những người có công cụ tốt, có sức khỏe và kinh nghiệm 
thu được hiệu quả cao, ngày càng giàu có. Một số người giàu có do chiếm được tư liệu sản 
xuất, do bóc lột lao động tù binh và bóc lột những người nghèo khác, đã giành được vị trí 
ưu thế trong xã hội và trở thành giai cấp bóc lột. Những người không có tư liệu sản xuất, bị 
bóc lột ngày càng nghèo khó trở thành giai cấp bị bóc lột. Hai bộ phận dân cư này do quyền 
lợi đối lập nhau nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt và quyết  liệt, điều kiện kinh tế - xã hội là 
cơ sở tồn tại của xã hội công xã nguyên thủy bị phá vỡ, quyền lực xã hội và hệ thống quản 
lý do toàn thể các thành viên cộng đồng tổ chức ra để bảo vệ lợi ích của các thành viên bình 
đẳng nay không thích hợp với xã hội đã phân hóa và mâu thuẫn gay gắt về lợi ích. Để duy 
trì trật tự và quản lý một xã hội đã có những thay đổi rất cơ bản đòi hỏi phải có một tổ chức 
và một quyền lực mới khác về chất. Tổ chức đó do giai cấp chiếm được ưu thế về kinh tế tổ 
chức ra để thực hiện sự thống trị giai cấp, dập tắt xung đột công khai giữa các giai cấp, giữ 
các xung đột ấy trong một vòng trật tự, bảo vệ lợi ích và địa vị của giai cấp thống trị. Đó là 
Nhà nước chế độ công xã nguyên thủy tan rã, Nhà nước xuất hiện là kết quả của sự vận 
động, phát triển nội tại của xã hội loài người. Tiền đề kinh tế cho sự ra đời của Nhà nước là 
chế độ tư hữu tài sản, tiền đề xã hội cho sự ra đời của Nhà nước là sự phân hóa xã hội thành 
các giai cấp, các tầng lớp có lợi ích đối lập nhau và mâu thuẫn giữa các giai cấp, các tầng 
lớp ấy gay gắt đến mức không thể điều hòa được.  

* Định nghĩa Nhà nước: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, 
một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt 
nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị.  

* Các dấu hiệu đặc trưng của Nhà nước:  
- Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, có bộ máy chuyên 

thực hiện cưỡng chế và quản lý những công việc chung của xã hội.  
- Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ. 
- Nhà nước có chủ quyền quốc gia. 
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- Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân.  
- Nhà nước quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới  hình thức bắt buộc. 

1.1.1.2. Bản chất của Nhà nước   

a. Tính chất giai cấp của Nhà nước   
Đi từ sự phân tích nguồn gốc Nhà nước các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin 

cho rằng nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp và luôn mang tính chất 
giai cấp sâu sắc. Làm rõ tính chất giai cấp của Nhà nước phải giải đáp được câu hỏi: Nhà 
nước do giai cấp nào tổ chức ra và lãnh đạo, nhà nước tồn tại và hoạt động trước hết phục 
vụ lợi ích của giai cấp nào trong xã hội. 

Nghiên cứu nguồn gốc ra đời của nhà nước, các nhà tư tưởng khẳng định: “Nhà nước 
là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được”. Nhà 
nước trước hết là “bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác”, là bộ 
máy để duy trì sự thống trị giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị giai cấp xét về nội 
dung thể hiện ở 3 mặt: kinh tế, chính trị và tư tuởng. Để thực hiện sự thống trị của mình, 
giai cấp thống trị phải tổ chức và sử dụng nhà nuớc, củng cố và duy trì quyền lực về chính 
trị, kinh tế và tư tưởng đối với toàn xã hội. Bằng nhà nước, giai cấp thống trị về kinh tế trở 
thành giai cấp thống trị về chính trị, ý chí của giai cấp thống trị được thể hiện một cách tập 
trung và biến thành ý chí nhà nước, bắt buộc mọi thành viên trong xã hội phải tuân theo, các 
giai cấp, các tầng lớp dân cư phải hành động trong một giới hạn và trật tự phù hợp với lợi 
ích của giai cấp thống trị.  

Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt, là công cụ sắc bén nhất duy trì sự thống 
trị giai cấp, đàn áp lại sự phản kháng của các giai cấp bị thống trị, bảo vệ địa vị và lợi ích 
của giai cấp thống trị. Do nắm được quyền lực nhà nước, hệ tư tưởng của giai cấp thống trị 
biến thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội. Trong các xã hội bóc lột, nhà nước có thuộc 
tính chung là bộ máy đặc biệt duy trì sự thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng của thiểu số 
đối với đa số là nhân dân lao động, thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột. Nhà 
nước XHCN là nhà nước kiểu mới, là công cụ thực hiện nền chuyên chính và bảo vệ lợi ích 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhà nước XHCN là một bộ máy thống trị của 
đa số với thiểu số. 

b. Vai trò xã hội của nhà nước   
Nhà nước ngoài tính cách là công cụ duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp 

thống trị, còn phải là một tổ chức quyền lực công, là phương thức tổ chức bảo đảm lợi ích 
chung của xã hội. Nhà nước không chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà còn đứng ra 
giải quyết những vấn đề nảy sinh từ trong đời sống xã hội, bảo đảm trật tự chung, sự ổn 
định, bảo đảm các giá trị chung của xã hội để xã hội tồn tại và phát triển. Như vậy nhà nước 
không chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền mà phải bảo đảm lợi ích của các giai tầng 
khác trong xã hội khi mà những lợi ích đó không mâu thuẫn căn bản với lợi ích của giai cấp 
thống trị. 
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1.1.2. Các kiểu và hình thức nhà nước 

1.1.2.1. Kiểu nhà nước  

Nhà nước là thực thể xã hội tồn tại trong lịch sử, dưới hình thái kinh tế xã hội nhất 
định. Do vậy, dựa trên nội dung của phạm trù hình thái kinh tế-xã hội, học thuyết Mác-
Lênin đã phân chia các nhà nước trong lịch sử thành các kiểu khác nhau. 

 Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản của nhà nước, thể hiện bản chất, vai 
trò xã hội, những điều kiện, phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong hình thái 
kinh tế-xã hội nhất định. 

Trong lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lí đã có những cách khác nhau trong việc phân 
chia các kiểu nhà nước. Tuy nhiên, học thuyết Mác-Lênin về hình thái kinh tế - xã hội đem 
lại cơ sở khoa học để phân biệt các kiểu nhà nước trong lịch sử. 

 Mỗi hình thái - kinh tế xã hội là một kiểu tổ chức đời sống xã hội tương ứng với một 
phương thức sản xuất nhất định. Từ khi phân chia thành các giai cấp đến nat, xã hội loài 
người đã và đang trải qua bốn hình thái kinh tế - xã hội là chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư 
sản và XHCN. Trong các hình thái kinh tế - xã hội đó, nhà nước - yếu tố thuộc kiến trúc 
thượng tầng của xã hội phát sinh, tồn tại và phát triển dựa trên và phù hợp với bản chất, đặc 
điểm của mỗi cơ sở hạ tầng nhất định là các quan hệ sản xuất trong mỗi phương thức sản 
xuất tương ứng. Theo các hình thái kinh tế - xã hội đã nêu, có bốn kiểu nhà nước là: 

- Nhà nước chủ nô; 
- Nhà nước phong kiến; 
- Nhà nước tư sản; 
- Nhà nước XHCN. 
 Nhà nước là bộ phận quan trọng nhấ trong kiến trúc thượng tầng xã hội, khi hạ tầng 

cơ sở thay đổi, các quan hệ kinh tế mới tiến bộ hơn thay thế các quan hệ kinh tế cũ đã lạc 
hậu, kéo theo sự thay đổi kiểu nhà nước thông qua các cuộc cách mạng xã hội. Như vậy, sự 
thay thế các kiểu nhà nước trong lịch sử gắn liền và là biểu hiện của sự thay đổi các hình 
thái kinh tế - xã hội. 

 Trong bốn kiểu nhà nước nêu trên, các nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản đều dựa 
trên nền tảng kinh tế là chế độ người bóc lột người đồng thời phục vụ và bảo vệ chế độ đó 
nên người ta gọi kiểu nhà nước bóc lột. 

 Nhà nước XHCN dựa trên chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất nên có bản chất 
khác hẳn, nó bảo vệvà phục vụ cho lợi ích của đại đa số nhân dân lao động gồm giai cấp 
công nhân, nông dân và đọi ngũ trí thức. 

1.1.2.2. Hình thức nhà nước  

a. Khái niệm: Hình thức nhà nước là sự biểu hiện ra bên ngoài của việc tổ chức 
quyền lực nhà nước ở mỗi kiểu nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Hình 
thức nhà nước do bản chất và nội dung của nhà nước quy định. 

b. Phân loại: Có 2 loại hình thức chính thể và hình thức cấu trúc: 
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- Hình thức chính thể: là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao, cơ cấu, 
trình tự và mối quan hệ giữa chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào 
việc thiết lập các cơ quan này. 

Hình thức chính thể gồm 2 dạng cơ bản là:  
+ Chính thể quân chủ: quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay phần lớn trong 

tay người đứng đầu nhà nước (Vua, Hoàng đế...) theo nguyên tắc thừa kế.  
+ Chính thể cộng hòa: quyền lực nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan đại 

diện do dân bầu ra trong một thời gian nhất định. 
- Hình thức cấu trúc: là sự tổ chức nhà nước theo các đơn vị hành chính - lãnh thổ và 

tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước, giữa cơ quan nhà nước trung ương 
với cơ quan nhà nước địa phương.  

Có hai hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu đó là:  
+ Nhà nước đơn nhất: là nhà nước có lãnh thổ toàn vẹn, thống nhất Các bộ 

phận hợp thành nhà nước là các đơn vị hành chính lãnh thổ không có chủ quyền quốc 
gia và các đặc điểm khác của nhà nước; đồng thời nó có hệ thống các cơ quan nhà 
nước từ trung ương xuống địa phương. 
  Ví dụ: Nhà nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc...  

+ Nhà nước liên bang: do nhiều nhà nước hợp lại. Trong nhà nước liên bang thì 
không chỉ liên bang có dấu hiệu của nhà nước mà các nhà nước thành viên cũng có. 
Có hai hệ thống cơ quan nhà nước và hai hệ thống pháp luật của chung liên bang và 
từng nhà nước thành viên. 
  Ví dụ: Nhà nước liên bang Mỹ, Malaixia, Braxin... 

+ Ngoài ra có một loại hành nhà nước khác nữa là Nhà nước liên minh - chỉ là 
sự liên kết tạm thời của các quốc gia để thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu nhất 
định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục đích rồi thì nhà nước liên minh  
tự giải tán, cũng có trường hợp nó phát triển thành nhà nước liên bang. 

Ví dụ: Từ năm 1776 đến 1787 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là nhà nước liên 
minh sau đó phát triển thành nhà nước liên bang.  

c. Chế độ chính trị  
Là toàn bộ các phương pháp, cách thức, phương tiện mà các cơ quan nhà nước sử 

dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Nói cách khác, chế độ chính trị là phương pháp cai 
trị và quản lý xã hội của giai cấp cầm quyền nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị nhất 
định. Chế độ chính trị  quan hệ chặt chẽ với bản chất, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của nhà 
nước và các điều kiện khác về kinh tế, chính trị - xã hội, thể hiện mức độ dân chủ trong một 
nhà nước.  

Từ khi nhà nước xuất hiện cho tới nay các giai cấp cầm quyền đã sử dụng nhiều 
phương pháp cai trị khác nhau nhưng nhìn chung có hai phương pháp chính là phương pháp 
dân chủ và phương pháp phản dân chủ. Tương ứng với 2 phương pháp ấy là 2 chế độ nhà 
nước:  
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- Chế độ dân chủ: tôn trọng các quyền cơ bản của công dân được đảm bảo trong thực 
tế bằng việc được pháp luật bảo vệ. Công dân được tham gia vào việc xây dựng nhà nước, 
tham gia quản lý và giải quyết những công việc hệ trọng của nhà nước. 

 Ví dụ: chế độ dân chủ chủ nô, chế độ dân chủ qúy tộc phong kiến, chế độ dân chủ 
tư sản. 

- Chế độ phản dân chủ: chà đạp lên quyền tự do dân chủ của công dân.  
Ví dụ: chế độ độc tài chuyên chế chủ nô, chế độ độc tài chuyên chế phong kiến, chế 

độ độc tài phát xít tư sản. 

1.2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM   

1.2.1. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam   

Bản chất bao trùm nhất, chi phối mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước Việt Nam hiện 
nay từ tổ chức đến hoạt động thực tiễn là tính nhân dân của nhà nước. Điều 2 Hiến pháp 
Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước công hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp 
quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà 
nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và với giới trí thức”. Bản 
chất này được cụ thể bằng những đặc trưng sau:  

a. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước 
dưới nhiều hình thức khác nhau. Hình thức cơ bản nhất là thông qua bầu cử lập ra các cơ 
quan đại diện quyền lực của mình đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ngoài ra còn thực 
hiện quyền thông qua các hình thức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước 
hoặc trực tiếp trình bày các yêu cầu, kiến nghị của mình đối với các cơ quan nhà nước... 

b. Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước của tất cả các dân tộc trên lãnh 
thổ Việt Nam, là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh em.  

Tính dân tộc của nhà nước Việt Nam là vấn đề có tính lịch sử, truyền thống lâu dài 
chính là nguồn gốc sức mạnh của nhà nước. Ngày nay đặc tính dân tộc ấy lại được tăng 
cường và nâng cao nhờ khả năng kết hợp thống nhất giữa tính giai cấp, tính nhân dân, tính 
dân tộc và tính thời đại. 

c. Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên 
tắc bình đẳng trong các mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Công dân có đầy đủ các 
quyền tự do, dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời công dân cũng 
phải tự giác thực hiện mọi nghĩa vụ trước nhà nước, về phần mình nhà nước cũng tôn trọng 
các quyền tự do dân chủ của công dân ghi nhận đảm bảo cho các quyền đó được thực hiện 
đầy đủ. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân được xác lập trên cơ sở tôn trọng lợi ích 
giữa các bên. 

d. Tính chất dân chủ rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: chế độ kinh tế được Hiến 
pháp Việt Nam năm 1992 quy định là một sự khẳng định pháp lý không chỉ đối với công 
cuộc cải cách kinh tế hiện nay mà còn là sự biểu hiện cụ thể tính chất dân chủ của nhà nước 
ta trong lĩnh vực kinh tế: “ Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ”. Thật ra nền kinh tế 
thị trường không phải là mục đích tự thân của CNXH nhưng đó là phương tiện rất cần thiết 
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để nhà nước và xã hội đạt được mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh ”.  

Về chính trị, nhà nước tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc bảo đảm các quyền tự do dân 
chủ của công dân được tôn trọng. Về văn hóa - xã hội, nhà nước thực hiện chủ trương tự do 
tư tưởng, giải phóng mọi khả năng sáng tạo của con người, quy định các quyền tự do báo 
chí, hội họp, tín ngưỡng, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nhà ở,… Nhà nước quan tâm 
giải quyết nhiều vấn đề xã hội như việc làm, thất nghiệp, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, 
đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, quan tâm phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, bảo 
vệ sức khỏe nhân dân… Nhà nước kiên quyết trừng trị các hành vi phá hoại, lật đổ, xâm hại 
đến an ninh quốc gia đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đấu 
tranh chống các vi phạm pháp luật. 

e. Nhà nước thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và 
hợp tác với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác 
nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ, các bên bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời tích cực ủng hộ cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

1.2.2.  Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

1.2.2.1. Các chức năng đối nội  

Trong điều kiện nền kinh tế tập trung tập trung bao cấp, nhà nước đã tự biến mình 
thành một tổ chức siêu kinh tế, trực tiếp quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế từ sản xuất 
đến phân phối lưu thông. Với một nền kinh tế tập trung ấy, nhà nước vùă đóng vai trò của 
người quản lý, người sản xuất, người tiêu thụ sản phẩm và người phân phối sản phẩm. 

Ngày nay trong điều kiện của nền kinh tế mới - nền kinh tế thị trường với sự tham gia 
của nhiều thành phần kinh tế, vai trò và chức năng kinh tế của nhà nước đã căn bản thay 
đổi. Nền kinh tế thị trường và nhiều thành phần không những không làm yếu đi vai trò kinh 
tế của nhà nước mà ngược lại nó đang và đã đặt ra trước nhà nước những nhiệm vụ và trách 
nhiệm hết sức nặng nề đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trước nhu cầu của cơ 
chế kinh tế mới, chức năng kinh tế của nhà nước ta nhằm vào việc giải quyết các nhiệm vụ 
quan trọng sau đây: 

- Tạo lập, đảm bảo sự ổn định và bầu không khí xã hội lành mạnh để giải phóng tất cả 
các tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước, khắc phục các hậu quả do cuộc khủng hoảng 
của cơ chế kinh tế cũ và kiên quyết chuyển toàn bộ nền kinh tế quốc dân sang cơ chế thị 
trường có sự điều tiết của nhà nước. 

- Xây dựng và đảm bảo các điều kiện chính trị, xã hội, pháp luật, tổ chức cần thiết 
cho sự bình đẳng và khả năng phát triển có hiệu quả của tất cả các thành phần kinh tế trong 
nền kinh tế quốc dân. 

- Củng cố phát triển các hình thức sở hữu với phương châm bảo đảm vai trò chủ đạo 
của sở hữu quốc doanh và tập thể, trên cơ sở đó tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất, 
áp dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ vào sản xuất. 
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- Tạo lập các tiền đề cần thiết và đảm bảo các điều kiện thuận lợi để các đơn vị kinh 
tế thuộc mọi thành phần kinh tế vươn tới các thị trường ngoài nước và tham gia tích cực có 
hiệu quả vào sự hợp tác kinh tế quốc tế. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ quan trọng đối với các nhu cầu phát triển của nền 
kinh tế, nhà nước ta đã và đang tường bước đổi mới hoạt động của mình trên lĩnh vực lãnh 
đạo và điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô. Sự điều tiết vĩ mô của nhà nước đảm bảo cho các 
dơn vị kinh tế một khả năng độc lập tự giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi trước cơ chế thị trường và theo luật pháp. Mặt khác nó 
đảm bảo cho nhà nước khả năng kiểm tra, giám sát đối với toàn bộ quá trình phát triển của 
kinh tế, chủ động đưa ra kịp thời các giải pháp cụ thể và cần thiết trong các biến động của 
đời sống kinh tế. 

* Chức năng xã hội: 
Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, vai trò 

chức năng xã hội của nhà nước càng trở nên quan trọng.Bởi lẽ, kinh tế thị trường đặt ra 
nhiều vấn đề như văn hoá, giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, công ăn việc làm, người già cô đơn... 
Những vấn đề này cần được giải quyết trong mối quan hệ mật thiết giữa nhu cầu tăng 
trưởng của nền kinh tế và các nhu cầu nhân đạo của xã hội. Trách nhiệm giải quyết những 
vấn đề này chiếm vai trò chủ đạo vẫn là nhà nước. Chức năng xã hội của nhà nước Việt 
Nam nhìn chung có những điểm chính như sau: 

- Nhà nước xem giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước phát triển giáo 
dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. 

- Nhà nước xác định khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhà nước xây dựng và thực hiện một chính sách khoa học 
và công nghệ quốc gia. 

- Nhà nước đầu tư phát triển và thống nhất quản lý sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của 
nhân dân. 

- Nhà nước tạo mọi điều kiện để mỗi công dân có năng lực lao động được thực hiện 
quyền làm việc; thông qua các chính sách kinh tế, tài chính và pháp luật lao động nhà nước 
khuyến khích các cơ sở kinh tế mở rộng sản xuất để có thể thu hút ngày càng nhiều người 
lao động vào làm việc; nhà nước tích cực quan tâm giải quyết vấn đề thât nghiệp, nở rộng 
dịch vụ giới thiệu việc làm. 

- Nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách thu nhập hợp lý. 
- Có chính sách chăm lo giúp đỡ người về hưu, những đối tượng chính sách để giúp 

họ giảm bớt những khó khăn về vật chất và tinh thần. 
- Chủ động giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh... 
* Chức năng đảm bảo sự ổn định an ninh - chính trị, bảo vệ các quyền tự do dân chủ 

của công dân, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. 
Sự phát triển của đất nước trong các điều kiện hiện nay đòi hỏi nhà nước phải ưu tiên 

áp dụng các biện pháp mạnh mẽ bảo đảm sự ổn định về an ninh chính trị, kiên quyết chống 
lại mọi ý đồ, hành vi nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị cản trở sự nghiệp đổi mới của 
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đất nước. Thực hiện nhiệm vụ này, nhà nước sử dụng toàn bộ sức mạnh bạo lực của mình 
để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối, xâm hại đến nền an ninh quốc gia, đến sự 
ổn định chính trị trong nước, đồng thời kiên quyết trấn áp mọi hành động của các thế lực 
thù địch, âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Hoạt động trấn áp của 
nhà nước được thực hiện trong những phạm vi, dưới những hình thức và bằng các biện pháp 
được luật định một cách chặt chẽ. Hoạt động này do vậy không những nhằm hạn chế dân 
chủ, mà ngược lại là những biện pháp quan trọng để củng cố, bảo vệ và tăng cường các cơ 
sở dân chủ của đời sống xã hội. 

1.2.2.2. Chức năng đối ngoại  

- Bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN, ngăn ngừa mọi nguy cơ xâm lăng từ các quốc gia 
bên ngoài. 

Để thực hiện được nhiệm vụ này, nhà nước ta chăm lo xây dựng và củng cố khả năng 
quốc phòng của đất nước. Tiềm năng quốc phòng của đất nước là yếu tố đảm bảo cho quốc 
gia khả năng phòng thủ hiệu quả và chống trả kịp thời mọi âm mưu xâm lược từ các lực 
lượng thù địch bên ngoài. Do vậy nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, thực hiện chế 
độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng công nghiệp quốc phòng. 
Bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống 
vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng, xây dựng các lực 
lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước. 

- Thiết lập, củng cố và phát triển các mối quan hệ và sự hợp tác với tất cả các nước có 
chế độ chính trị - xã hôi khác nhau trên nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, tôn trọng độc lập, 
chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi nhanh chóng và phức tạp, với sự phát triển 
mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, hoạt động 
đối ngoại của nhà nước ngày càng trở nên đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. 
Hiện nay, nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa, quan hệ với tất cả các nước, mở rộng 
quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá theo các nguyên tắc của pháp luật quốc tế. 

- Thiết lập và tăng cường các nỗ lực chung trong cuộc đấu tranh vì một trật tự thế giới 
mới, vì sự hợp tác bình đẳng và dân chủ, vì hoà bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. 

Ngày nay nhà nước ta là thành viên chính thức của nhiều tổ chức quốc tế như Liên 
hiệp quốc, phong trào không liên kết và rất nhiều tổ chức quốc tế khác. Trên diễn đàn quốc 
tế hoặc khu vực nhà nước ta luôn tỏ rõ thiện chí và nỗ lực hịưp tác để góp phần giải quyết 
hoà bình nhiều vấn đề quốc tế. Vì vậy, ảnh hưởng và uy tín của nhà nước ta trên trường 
quốc tế ngày càng được củng cố và tăng cường. 

1.2.3. Bộ máy nhà nước CHXHN Việt Nam   

1.2.3.1. Địa vị pháp lý của các cơ quan Nhà nước   

a. Quốc hội  
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- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất của nước CHXHCN VN. 

- Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến pháp và lập pháp. 
- Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ 

kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. 

- Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. 
- Nhiệm kỳ hoạt động của quốc hội là 5 năm, họp thường kỳ mỗi năm 2 lần có thể 

họp bất thường. 
- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân trực tiếp bầu ra, thay 

mặt cho toàn thể nhân dân Việt Nam quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất 
nước. Các đại biểu Quốc hội được bầu ra từ các đơn vị bầu cử. 

Giữa hai kỳ họp, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc 
hội đảm nhiệm. 

- Tổ chức: 
+ UBTVQH: là cơ quan thường trực của Quốc hội, chủ tịch quốc hội đồng thời là 

Chủ tịch UBTVQH. UBTVQH có nhiệm vụ ban hành pháp lệnh và tổ chức các hoạt động 
có tính chất chuẩn bị cho Quốc hội hoạt động thay mặt Quốc hội quyết định các vấn đề 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội khi cần thiết. 

+ Các Ủy ban có nhiệm vụ thẩm tra trước các dự án và kiểm tra việc thực hiện các 
quyết định của Quốc hội. Có hai loại Ủy ban:  

*  UB thường xuyên: gồm 7 ủy ban: 
- Ủy ban pháp luật. 
- Ủy ban kế hoạch và ngân sách. 
- Ủy ban quốc phòng và an ninh. 
- Ủy ban văn hóa - giáo dục. 
- Ủy ban các vấn đề xã hội. 
- Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường. 
- Ủy ban đối ngoại. 

*  UB không thường xuyên: UB dự thảo, sửa đổi Hiến pháp, luật … 
+ Hội đồng dân tộc: có chức năng tham mưu, cố vấn cho Quốc hội về các vấn đề dân 

tộc. 
b. Chủ tịch nước    
Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước CHXHCNVN về đối nội 

và đối ngoại. 
Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách 

nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của 
Quốc hội. 
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Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu bộ máy nhà nước Chủ tịch nước có 
quyền:  

- Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ngoài. 
- Ký kết các điều ước quốc tế. 
- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính 

phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC. 
- Thống lĩnh các lực lượng vũ trang … 
Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Chủ tịch nước được quyền ban hành lệnh, quyết 

định. 
c. Chính phủ   
- Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao 

nhất của nước CHXHCN Việt Nam. 
- Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa 

xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của nhà nước. 
- Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, 

UBTVQH và Chủ tịch nước. 
- Chính phủ gồm có: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng. Ngoài Thủ tướng, 

các thành viên khác của Chính phủ không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. 
- Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 
Với tư cách là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ tổ chức thực hiện các văn 

bản luật và nghị quyết của Quốc hội. Với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất 
Chính phủ được quyền điều hành toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến 
cơ sở. 

- Thủ tướng là người lãnh đạo Chính phủ, đứng đầu bộ máy hành pháp. 
Trong thành phần của Chính phủ ngoài Thủ tướng, các Phó thủ tướng còn có các bộ 

trưởng phụ trách các bộ và cơ quan ngang bộ. 
+ Bộ, các cơ quan ngang bộ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước.  
+ Đứng đầu các bộ là Bộ trưởng, đứng đầu các cơ quan ngang bộ là Chủ nhiệm ủy 

ban. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban đều là thành viên của Chính phủ, đều là người chịu trách 
nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực, ngành phụ trách trong phạm vi cả nước. 

+ Các cơ quan khác trực thuộc Chính phủ, đứng đầu các cơ quan này là các Trưởng 
ban, Tổng cục trưởng, Cục trưởng nhưng không phải là thành viên của Chính phủ như Tổng 
cục du lịch, hải quan, địa chính… 

d. Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân   
Trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, ngoài các cơ quan lập pháp và 

hành pháp, còn có hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp chế XHCN hay còn gọi là hệ thống tư 
pháp Việt Nam. Hệ thống này được hình thành từ hai cơ quan: Tòa án và Viện kiểm sát. 
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- Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân địa phương, các Tòa án quân sự và 
các Tòa án khác do luật định là những cơ quan xét xử của nước CHXHCN VN. Hoạt động 
xét xử là hoạt động nhân danh nhà nước Việt Nam, căn cứ vào pháp luật Tòa án đưa ra các 
phán quyết về các vụ việc tranh chấp hoặc hình phạt đối với các hành vi có lỗi và trái pháp 
luật trong mỗi vụ án. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Việt 
Nam. 

Việc xét xử ở Tòa án do thẩm phán và hội thẩm nhân dân thực hiện, khi xét xử thẩm 
phán và hội thẩm nhân dân ngang quyền nhau, độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Trước 
Tòa mọi công dân đều bình đẳng, Tòa án xét xử công khai trừ những trường hợp đặc biệt. 

- Viện kiểm sát có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư 
pháp, thực hành quyền công tố bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và 
thống nhất. 

Bao gồm: Viện KSNDTC, Viện KSND địa phương, Viện KS quân sự. 
e. Hội đồng nhân dân   
- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra chịu trách 
nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan cấp trên. 

- Hội đồng nhân dân có nhiệm kỳ 5 năm, được thành lập ở các đơn vị hành chính 
tỉnh-thành phố trực thuộc TW, quận - huyện - thị xã - thành phố thuộc tỉnh, xã - phường - 
thị trấn. 

- Hình thức hoạt động chủ yếu thông qua các kỳ họp. HĐND gồm có các đại biểu do 
nhân dân địa phương bầu ra theo các đơn vị bầu cử. 

- Có cơ quan thường trực được tổ chức từ cấp huyện trở lên. 
g. Ủy ban nhân dân   
- Là cơ quan chấp hành và hành chính nhà nước ở địa phương, do HĐND cùng cấp 

bầu ra, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên và cácnghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

- Các ban, ngành trực thuộc UBND thành lập ra có nhiệm vụ quản lý một hoặc một số 
ngành, lĩnh vực trong phạm vi lãnh thổ địa phương. 

1.2.3.2. Hệ thống chính trị của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a. Khái niệm, đặc điểm của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

Trong các quan hệ xã hội tồn tại ở nước ta, quan hệ chính trị giữ vị trí rất quan trọng. 
Quan hệ chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong xã hội, phản ánh 
nhu cầu của các giai cấp, các tầng lớp đó. Quan hệ chính trị do các chủ thể nhất định thực 
hiện. Đó là các chủ thể mang quyền lực, các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội.v.v... Tất 
cả các tổ chức do các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thành lập nên nhằm thực hiện những 
mục tiêu chính trị hợp thành hệ thống chính trị xã hội. 
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Hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổng thể các thiết 
chế chính trị tồn tại và hoạt động trong mối liên hệ hữu cơ với nhau nhằm tạo ra một cơ chế 
thực hiện quyền lực của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hệ thống chính trị của nước ta bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng 
hào xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 
hội như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

Hệ thống chính trị của nước ta có những đặc điểm cơ bản sau đây: 
- Là một hệ thống tổ chức chặt, khoa học trên cơ sở phân định rõ ràng chức năng, 

nhiệm vụ của từng tổ chức. Tính tổ chức cao của hệ thống chính trị nước ta được bảo đảm 
bởi các nguyên tắc chỉ đạo thống nhất như tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản, tập trung dân chủ, pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

- Có sự thống nhất cao về lợi ích lâu dài cũng như mục tiêu hoạt động. Sự thống nhất 
đó được quy định bởi sự thống nhất về kinh tế, chính trị, tư tưởng trong xã hội ta dưới sự 
lãnh đạo của một chính đảng duy nhất. Các thiết chế của hệ chính trị của nước ta tuy có mục 
tiêu hoạt động cụ thể riêng, có vị trí, chức năng khác nhau nhưng đều nhằm phục vụ cho lợi 
ích của nhân dân lao động. 

b. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị 
Nhà nước là thiết chế trung tâm trong hệ thống chính trị, là biểu hiện tập trung quyền 

lực của nhân dân và là công cụ hữu hiệu nhất để nhân dân và là công cụ hữu hiệu nhất để 
nhân dân thực hiện quyền lực chính trị của mình. Vai trò, vị trí đó của Nhà nước là do Nhà 
nước có những điều kiện sau đây: 

- Nhà nước là người đại diện chính thức của mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội. 
Điều đó cho phép Nhà nước thực hiện triệt để các quyết định, chính sách của mình đối với 
xã hội. 

- Nhà nước là chủ thể của quyền lực chính trị. Nhà nước có một bộ máy chuyên làm 
chức năng quản lý, có hệ thống lực hượng vũ trang và bộ máy cưỡng chế để duy trì trật tự 
xã hội mà không một tổ chức nào có được. Nhà nước sử dụng pháp luật trong việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách, bảo đảm cho các chủ trương, chính sách đó được triển khai rộng 
rãi và thống nhất trên quy mô toàn xã hội. 

- Nhà nước có chủ quyền quốc gia. Đó là quyền tối cao của Nhà nước trong lĩnh vực 
đối nội và đối ngoại của đất nước. Điều này giúp cho Nhà nước kết hợp các quan hệ trong 
nứpc và quan hệ quỗc tế một cách thống nhất. 

- Nhà nước là chủ sở hữu lớn nhất đối với các tư liệu sản xuất chủ yếu và quan trọng 
cảu đất nước. Với tư cách đó, Nhà nước có sức mạnh vật chất để điều tiết vĩ mô nên kinh tế, 
tạo điều kiện xã hội hoạt động. 

c. Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị 
Hệ thống chính trị của mỗi nước đều có các đảng chính trị và các tổ chức xã hội hoạt 

động nhưng thường có một chính đảng cầm quyền, giữ vai trò lãnh đạo. Hệ thống chính trị 
nước ta chỉ tồn tại một chính đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng lãnh đạo duy 
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nhất đối với nhà nước và xã hội. Đây là điều khác biệt với hệ thống chính trị của nhiều nước 
trên thế giới, nơi tồn tại chế độ đa đảng. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân 
tố quyết định đối với sự phát triển của hệ thống chính trị, là hạt nhân bảo đảm sự thống nhất 
của hệ thống đó. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử do:  

- Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị tiên tiến nhất được vũ trang bằng lý 
luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với những trí thức khoa 
học đó, Đảng đề ra những đường lối, chính sách phát triển xã hội phù hợp với quy luật và 
có đầy đủ khả năng để tổ chức thực hiện thành công đường lối, chính sách đó. 

- Bằng thực tiễn đấu tranh kiên cường trong gần ba phần tư thế kỷ qua, với những hy 
sinh và những cống hiến lớn lao cho dân tộc, Đảng ta đã củng cố được lòng tin của tuyệt đại 
đa số nhân dân. Do đó, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có cơ sở vững 
chắc về tình cảm và tinh thần mà các tổ chức khác không thể nào có được. 

Là một chính đảng kiên trì đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có uy tín quốc tế 
lớn và được sự đoàn kết, giúp đỡ của các quốc gia và dân tộc trên thế giới. Điều đó có tác 
dụng quan trọng trong việc khẳng định vai trò của Đảng đối với hệ thống chính trị nước ta. 

  Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối hệ thống chính 
trị. Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện ở các hình thức chủ yếu sau đây: 

  + Định ra chiến lược, mục tiêu cơ bản, đường lối chính sách phát triển xã hội, làm 
cơ sở định hướng cho các hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; 

  + Bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất, đạo đức và năng lực để giới thiệu vào các cương 
vị quan trọng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. 

  + Đảng tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng. Thông qua công tác kiểm tra mà phát hiện những thiếu sót, 
khuyết điểm trong quản lý nhà nước để đề ra  các biện pháp khắc phục. 

  + Cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây là hình thức hữu hiệu để bảo đảm cho 
cán bộ, công chức nhà nước thực hiện tốt chức trách của mình trong quản lý nhà nước. 

 Đảng thực hiện sự lãnh đạo đối với Nhà nước bằng phương pháp giáo dục, thuyết 
phục. Thông qua phương pháp đó, Đảng tạo cho cán bộ, công chức nhận thức đúng đắn và 
thực hiện đầy đủ đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống 
chính trị  

Trong hệ thống chính trị nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính 
trị - xã hội có vị trí rất quan trọng. 

Là tổ chức liên minh chính trị tự nguyện của các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong xã 
hội, “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính 
quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của 
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các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
do Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999). 

Các tổ chức chính trị - xã hội khác như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt 
Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là những tổ chức tập hợp rộng rãi những thành viên 
trên cơ sở sự đồng nhất về những phương diện nhất định (giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp 
v.v...) có vai trò quan trọng trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm 
tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nứơc, tổ chức kinh tế, giáo dục các thành viên của 
tổ chức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong mối quan hệ gữa các tổ chức chính trị - xã hội với Nhà nước thì các tổ chức 
chính trị - xã hội là chỗ dựa của Nhà nước, là “cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân” 
(Điều 9 Hiến pháp năm 1992). Nhà nước phải tạo cơ sở pháp lý, điều kiện tài chính v.v... 
cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động, định ra những hình thức và phương pháp để 
các tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước. Về phía mình, các tổ chức chính trị 
- xã hội phải giáo dục thành viên của tổ chức mình nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia vào các lĩnh vực xây dựng và 
hoạt động của bộ máy nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ và 
công chức nhà nước. 

1.2.4. Vấn đề nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 

Tư tưởng về nhà nước pháp quyền dã xuất hiện từ lâu, được bổ sung và hoàn thiện 
qua quá trình phát triển lâu dài của lịch sử tư tưởng về nhà nước và pháp luật. Ngày nay, 
dựa trên các kết quả nghiên cứu đã dược công bố có thể nêu ra những đặc điểm cơ bản của 
nhà nước pháp quyền như sau: 

- Nhà nước pháp quyền phải là nhà nước có một hệ thống pháp luật, đồng bộ, thống 
nhất, hoàn chỉnh, phản ánh đúng yêu cầu khách quan của quản lý nhà nước và quản lý xã 
hội. Các đạo luật phải có vai trò tối thượng trong hệ thống pháp luật Nhà nước và các thiết 
chế của nó phải dược xác định rõ ràng về mặt pháp luật, tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức xã hội, viên chức và công dân phải tuân thủ nghiêm chỉnh và triệt để pháp luật. 

- Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, công dân có trách nhiệm đối với nhà 
nước và nhà nước cũng có trách nhiệm đối với công dân. Quan hệ giữa công dân và nhà 
nước là quan hệ bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

- Là một tổ chức thực hiện công quyền dựa trên nền tảng pháp luật vững chắc, các 
quyền tự do, dân chủ, các lợi ích chính đáng của con người phải được pháp luật bảo đảm và 
bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân do bất kỳ 
cơ quan nhà nước, người có chức quyền hay công dân nào thực hiện đều phải bị phát hiện 
và nghiêm trị.  

- Quyền lực nhà nước về lập pháp, hành pháp, tư pháp được phân định rõ ràng, hợp lý 
cho ba hệ thống các cơ quan nhà nước tương ứng trong một cơ chế kiểm tra, giám sát và 
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chế ước nhau tạo thành cơ chế đồng bộ bảo đảm sự thống nhất của quyền lực nhà nước, 
nhân dân thực sự là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. 

Như vậy Nhà nước pháp quyền phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả 
quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân, pháp luật có tính pháp lý và công bằng, thể 
hiện đầy đủ các giá trị cao cả của xã hội và của con người, pháp luật phải giữ vai trò chủ 
đạo trong mọi hoạt dộng, trong xử sự của các chủ thể và toàn xã hội.   

Trong điều kiện đổi mới hiện nay, Đảng ta đặt vấn đề đẩy mạnh cải cách tổ chức và 
hoạt động của nhà nước theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thực chất 
là tiếp thu những tư tưởng, quan điểm tích cực, tiến bộ về nhà nước pháp quyền với tính 
cách là giá trị chung của nhân loại nhằm xây dựng nhà nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam 
thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dựa trên nền tảng liên minh 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân do 
đảng lãnh đạo.  

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

 
1. Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm 

nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, 
thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị.  

*  Các dấu hiệu đặc trưng của Nhà nước:   
- Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, có bộ máy 

chuyên thực hiện cưỡng chế và quản lý những công việc chung của xã hội.  
- Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ. 
- Nhà nước có chủ quyền quốc gia. 
- Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân.  
- Nhà nước quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt 

buộc. 
2. Bằng nhà nước, giai cấp thống trị về kinh tế trở thành giai cấp thống trị về chính 

trị, ý chí của giai cấp thống trị được thể hiện một cách tập trung và biến thành ý chí nhà 
nước, bắt buộc mọi thành viên trong xã hội phải tuân theo, các giai cấp, các tầng lớp dân cư 
phải hành động trong một giới hạn và trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.  

Nhà nước ngoài tính cách là công cụ duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp 
thống trị, còn phải là một tổ chức quyền lực công, là phương thức tổ chức bảo đảm lợi ích 
chung của xã hội. Nhà nước không chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà còn đứng ra 
giải quyết những vấn đề nảy sinh từ trong đời sống xã hội, bảo đảm trật tự chung, sự ổn 
định, bảo đảm các giá trị chung của xã hội để xã hội tồn tại và phát triển.  

3. Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản của nhà nước, thể hiện bản chất, vai 
trò xã hội, những điều kiện, phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong hình thái 
kinh tế - xã hội nhất định.  
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4. Hình thức nhà nước là sự biểu hiện ra bên ngoài của việc tổ chức quyền lực nhà 
nước ở mỗi kiểu nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Hình thức nhà nước 
do bản chất và nội dung của nhà nước quy định. 

5. Bản chất bao trùm nhất, chi phối mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước Việt Nam 
hiện nay từ tổ chức đến hoạt động thực tiễn là tính nhân dân của nhà nước. Điều 2 Hiến 
pháp Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước công hòa XHCN Việt Nam là nhà nước 
pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân 
dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và với giới trí thức” 

6. Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam bao gồm hai chức năng chủ yêu là 
chức năng đối nội và chức năng đối ngoại. 

a. Các chức năng đối nội:  
*  Chức năng xã hội. 
*  Chức năng đảm bảo sự ổn định an ninh - chính trị, bảo vệ các quyền tự do 

dân chủ của công dân, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. 
b. Chức năng đối ngoại:  
- Bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN, ngăn ngừa mọi nguy cơ xâm lăng từ các quốc gia 

bên ngoài. 
- Thiết lập, củng cố và phát triển các mối quan hệ và sự hợp tác với tất cả các nước có 

chế độ chính trị - xã hôi khác nhau trên nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, tôn trọng độc lập, 
chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

- Thiết lập và tăng cường các nỗ lực chung trong cuộc đấu tranh vì một trật tự thế giới 
mới, vì sự hợp tác bình đẳng và dân chủ, vì hoà bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. 

7. Bộ máy nhà nước CHXHN Việt Nam:   
* Quốc hội:  
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao 

nhất của nước CHXHCN VN. 
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến pháp và lập pháp. 
* Chủ tịch nước: 
Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước CHXHCNVN về đối nội 

và đối ngoại. 
* Chính phủ:   
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất 

của nước CHXHCN Việt Nam. 
* Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân:   
Trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, ngoài các cơ quan lập pháp và 

hành pháp, còn có hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp chế XHCN hay còn gọi là hệ thống tư 
pháp Việt Nam. Hệ thống này được hình thành từ hai cơ quan: Tòa án và Viện kiểm sát. 

* Hội đồng nhân dân:  
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Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra chịu trách 
nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan cấp trên. 

* Ủy ban nhân dân:  
- Là cơ quan chấp hành và hành chính nhà nước ở địa phương, do HĐND cùng cấp 

bầu ra, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên và cácnghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

8. Hệ thống chính trị của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổng thể các thiết 

chế chính trị tồn tại và hoạt động trong mối liên hệ hữu cơ với nhau nhằm tạo ra một cơ chế 
thực hiện quyền lực của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hệ thống chính trị của nước ta bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng 
hào xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 
hội như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

9. Nhà nước pháp quyền phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực 
nhà nước thực sự thuộc về nhân dân, pháp luật có tính pháp lý và công bằng, thể hiện đầy 
đủ các giá trị cao cả của xã hội và của con người, pháp luật phải giữ vai trò chủ đạo trong 
mọi hoạt dộng, trong xử sự của các chủ thể và toàn xã hội 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

 
1. Tại sao nói nhà nước ra đời là một tất yếu lịch sử? 
2. Phân tích bản chất của nhà nước? 
3. Trình bày các đặc trưng của nhà nước và các kiểu nhà nước? Liên hệ với nhà nước 

Việt Nam?  
4. Nêu nội dung hình thức nhà nước?  
5. Nêu bản chất của nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam? Làm rõ khái niệm “tính 

nhân dân” của nhà nước Việt Nam? Cho ví dụ thực tế minh họa. 
6. Trình bày chức năng đối nội của nhà nước Việt Nam? 
7. Trình bày chức năng đối ngoại của nhà nước Việt Nam? Liên hệ với chức năng đối nội? 
8. Địa vị pháp lý của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước Việt Nam? 
9. Vấn đề cải cách bộ máy nhà nước Việt Nam? Phương hướng? Mục tiêu? 
10. Khái niệm hệ thống chính trị? Vị trí của Đảng cộng sản trong hệ thống chính trị 

Việt Nam? 
11. Vị trí của nhà nước và các tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị? 
12. Vấn đề đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay? 
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CHƯƠNG 2:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT 

Chương 2 đề cập đến một vấn đề hết sức quan trọng được coi như luôn song hành 
cùng với nhà nước đó là vấn đề pháp luật. Tại sao pháp luật lại ra đời? Thời điểm? Vai trò, 
vị trí của pháp luật trong quản lý xã hội? Những câu hỏi này nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc ra 
đời của pháp luật, tính cần thiết của pháp luật trong quản lý xã hội. Pháp luật được coi như 
là một công cụ quản lý có hiệu quả nhất của nhà nước trong việc quản lý xã hội. Ngoài pháp 
luật, các quan hệ xã hội còn được điều chỉnh bằng phong tục tập quán, đạo đức, tín điều tôn 
giáo... 

Ngoài các vấn đề chung nhất về pháp luật như khái niệm, bản chất, đặc điểm, các 
thuộc tính nội dung chương II còn đề cập tới pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta đã khẳng định tại Điều 2 Hiến pháp 
1992 rằng “Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN...” thì vị trí, vai trò của 
pháp luật được đặt lên hàng tối thượng. Chúng ta đã nghiêm túc thực hiện việc quản lý xã 
hội bằng pháp luật do đó đòi hỏi của giai đoạn hiện nay là hệ thống pháp luật phải không 
ngừng đổi mới và hoàn thiện cả về số lượng, chất lượng, hình thức cũng như nội dung. 
Trong chương này cũng đề cập đến môt số vấn đề cơ bản như quy phạm pháp luật, quan hệ 
pháp luật, ý thức pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế XHCN... đây 
là những vấn đề hết sức quan trọng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tối thiểu về 
pháp luật qua đó có những cách ững xử và hành vi phù hợp với các quy định của pháp luật. 
Đây cũng là cơ sở phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, giải thích pháp 
luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và văn hoá pháp lý cho nhân dân. 

 2.1. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT   

2.1.1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật   

2.1.1.1. Nguồn gốc của pháp luật 

Theo học thuyết Mác-Lênin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng lịch sử cơ bản 
nhất của đời sống chính trị xã hội, là hai người bạn đồng hành có số phận lịch sử như nhau  
cùng xuất hiện, cùng tồn tại và phát triển và cùng tiêu vong khi nhân loại đã tiến tới chủ 
nghĩa cộng sản. 

Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng chính là những nguyên 
nhân làm xuất hiện pháp luật: một là sự phát triển của nền kinh tế trong xã hội nguyên thủy 
từ chỗ vô cùng thấp kém, lạc hậu và chế độ sở hữu chung đến chỗ dần dần có của cải dư 
thừa và xuất hiện chế độ chiếm hữu tư nhân (tư hữu) về tư liệu sản xuất và của cải làm ra; 
hai là, sự phân hóa xã hội thành những tầng lớp, giai cấp có lợi ích đối kháng nhau và mâu 
thuẫn giai cấp, đấu tranh giai cấp phát triển đến mức không thể điều hòa được.   
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2.1.1.2. Bản chất của pháp luật   

Cũng giống như bản chất của nhà nước, bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở 
tính giai cấp. Tính giai cấp của pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị 
trong xã hội, nội dung ý chí đó được quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp 
thống trị. Ý chí của giai cấp thống trị được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội, 
pháp luật là yếu tố điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm định hướng cho các 
quan hệ xã hội phát triển theo một mục tiêu, một trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp 
thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó pháp luật chính là 
công cụ thể hiện sự thống trị của giai cấp. 

Ví dụ: Pháp luật chủ nô là pháp luật của giai cấp chủ nô do giai cấp này đặt ra trước 
hết là vì lợi ích của nó. Pháp luật chủ nô quy định công khai quyền lực vô hạn của chủ nô 
và tình trạng vô quyền của giai cấp nô lệ. 

Bên cạnh tính giai cấp, không thể coi nhẹ giá trị xã hội to lớn của pháp luật vì trong 
cuộc sống hàng ngày các cá nhân và tổ chức có mối quan hệ với nhau rất đa dạng được thể 
hiện qua những hành vi xử sự khác nhau. Xã hội thông qua nhà nước ghi nhận những cách 
xử sự hợp lý, khách quan được số đông chấp nhận phù hợp với lợi ích của số đông trong xã 
hội, cách xử sự này được nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật. Giá trị xã 
hội của pháp luật còn được thể hiện ở chỗ một quy phạm pháp luật vừa là thước đo của 
hành vi con người vừa là công cụ kiểm nghiệm các quá trình, các hiện tượng xã hội, là công 
cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quá trình xã hội. 

Ngoài ra pháp luật còn có tính dân tộc, tính mở. 

2.1.2. Những đặc điểm chung của pháp luật 

Thuộc tính của pháp luật là những tính chất, dấu hiệu riêng biệt đặc trưng của pháp 
luật. 

Pháp luật có các thuộc tính sau: 
* Tính quy phạm phổ biến (tính bắt buộc chung): 
Pháp luật có đối tượng điều chỉnh rộng hơn các quy phạm xã hội khác, pháp luật lại là 

khuôn mẫu xử sự cho các hành vi nên nó có tính bắt buộc với tất cả mọi người. Điều này 
tạo nên hiệu lực lớn của pháp luật trong quản lý xã hội. Các quy phạm pháp luật được áp 
dụng nhiều lần trong không gian và thời gian, tính phổ biến của pháp luật dựa trên ý chí của 
nhà nước “được đề lên thành luật”, pháp luật làm cho ý chí này có tính chất chủ quyền duy 
nhất trong một quốc gia. 

* Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức   
Là sự thể hiện nội dung pháp luật trong những hình thức nhất định, nội dung của pháp 

luật phải được xác định rõ ràng, chặt chẽ điều này nhằm bảo đảm nguyên tắc “bất cứ ai 
được đặt vào những điều kiện ấy cũng không thể làm khác được”.  
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Nội dung của pháp luật phải được quy định rõ ràng, chặt chẽ, khái quát trong các 
khoản của mọi điều luật, trong các điều luật, trong một văn bản pháp luật và toàn bộ hệ 
thống pháp luật nói chung. Nếu các quy phạm pháp luật quy định không đủ, không rõ, 
không chính xác thì sẽ tạo ra những kẽ hở cho sự chuyên quyền, lạm dụng, những hành vi 
vi phạm pháp luật như tham ô, lãng phí, phá hoại… Như vậy nội dung của pháp luật phải 
được biểu hiện bằng ngôn ngữ pháp luật rõ ràng, chính xác dưới hình thức nhất định của 
pháp luật. 

* Tính được đảm bảo bằng nhà nước   
Khác với các quan hệ xã hội khác pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận vì 

vậy được nhà nước bảo đảm thực hiện, điều đó có nghĩa là nhà nước đã trao cho các quy 
phạm pháp luật tính quyền lực bắt buộc đối với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Pháp luật 
đã trở thành quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung. 

Tùy theo các mức độ mà nhà nước áp dụng các biện pháp khác nhau như tổ chức, 
khuyến khích kể cả biện pháp cưỡng chế cần thiết để đảm bảo cho pháp luật được thực hiện 
đúng. 

2.1.3. Bản chất vai trò của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2.1.3.1. Bản chất của pháp luật Nhà nước Việt Nam 

Cũng như mọi Nhà nước khác, bản chất, đặc điểm pháp luật của Nhà nước ta phù hợp 
với bản chất, đặc điểm của Nhà nước, do bản chất, đặc điểm và những nhiệm vụ của Nhà 
nước ta trong từng thời kỳ cách mạng quyết định. 

 Điều 2 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) xác định: “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. 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”. 

 Nhà nước đó đặt dưới sự lãnh đạo của “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, đại bỉểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” (Điều 4 Hiến 
pháp 1992). 

 Vì lẽ đó, pháp luật của Nhà nước ta về bản chất là pháp luật xã hội chủ nghĩa, nó thể 
hiện ý chí của giai cấp công nhân, đồng thời phản ánh, thể hiện ý chí, lợi ích của các tầng 
lớp nhân dân lao động khác và của cả dân tộc. Có sự thống nhất đó là do trong xã hội ta 
hiện nay có sự thống nhất về cơ bản, lâu dài giữa lợi ích của giai cấp công nhân, giai cấp 
nông dân, tầng lớp trí thức với lợi ích của cả dân tộc. Đó là mục đích “bảo đảm không 
ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” (Điều 3 Hiến pháp 1992). 

Nói pháp luật thể hiện ý chí và lợi ích của toàn thể nhân dân lao động không có nghĩa 
là phủ nhận tính giai cấp của pháp luật của Nhà nước ta, đối với đường lối, chính sách của 
Đảng của giai cấp công nhân. Vấn đề là ở chỗ, khi pháp luật phản ánh, bảo vệ lợi ích của 
các giagi cấp, của dân tộc phải đứng trên những quan điểm, thể hiện trong chủ trương, 
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đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một nguyên tắc hàng đầu của 
pháp luật nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong nền kinh tế nhiều thành phần, đương 
nhiên còn tồn tại các lợi ích khác nhau của các giai cấp, các tầng lớp xã hội. Pháp luật cũng 
đương nhiên phải bảo vệ, phản ánh tất cả nhẽng lợi ích chính đáng đó, nhưng phải phù hợp 
với định hướng phát triển của nền kinh tế nhiều thành phầnm phù hợp với quan điểm của 
Đảng  và Nhà nước ta. 

Sự kết hợp chặt chẽ giữa tính giai cấp sâu sắc và tính nhân dân rộng rãi là một đặc 
điểm đáng chú ý của pháp luật Nhà nước ta hiện nay. 

2.1.3.2. Vai trò của pháp luật Nhà nước ta hiện nay 

Với mục tỉêu xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật ở nước 
ta hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng. 

+ Pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng. 
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi 

của cách mạng nước ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trước đây cũng như 
trong công cuộc đổi mới và tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Đảng lãnh đạo 
trước hết và chủ yếu bằng cách Đảng vạch ra đường lối, chính sách cho mỗi giai đoạn phát 
triển của cách mạng trên cơ sở phân tích khoa học tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo các 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Chính 
vì thế để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải có những 
phương pháp thích hợp và khoa học làm cho đường lối, chính  sách của Đảng đi vào thực tế 
đời sống, biến thành ý chí, nguyện vọng, thành hành động của Đảng mà là của toàn thể 
nhân dân, của toàn xã hội. Ngày nay Đảng cầm quyền, trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà 
nước và xã hội thì việc thể hiện cũng như tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng 
trước hết và chủ yếu phải bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước. Đường lối, chính sách 
của Đảng phải được thể chế hóa, trở thành pháp luật Nhà nước. Trên ý nghĩa đó, pháp luật 
là sự biểu hiện dưới hình Nhà nước các đường lối, chính sách của Đảng thành hiện thực 
sinh động trong cuộc sống. Mặt khác, bằng việc thể chế hóa thành pháp luật, đường lối chủ 
trương chính sách của Đảng biến thành những quyết định quản lý mang tính quyền lực nhà 
nước, trở thành các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của cá nhân, tổ chức được thực hiện 
một cách trực tiếp, chính xác, thống nhất trong cả nước, trong từng ngành, từng địa phương, 
từng đơn vị cơ sở. 

+ Pháp luật là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động 
  “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân 

dân...” (Điều 2 Hiến pháp 1992). Đó là vấn đề thuộc bản chất của Nhà nước ta. 
 Pháp luật phải quy định cụ thể, bảo đảm đầy đủ, thực tế nguyên tắc: mọi quyền lực 

trong nước đều thuộc về nhân dân. Nhân dân phải là người thực sự xây dựng nên Nhà nước 
của mình, tham gia vào các công việc Nhà nước, kiểm tra sự hoạt động của các cơ quan nhà 
nước. Pháp luật cũng phải quy định rõ nghiẫ vụ trung thành và phục vụ nhân dân một cách 
tận tụy của các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức nhà nước trong việc thực hành công 
vụ; chống thái độ vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, bài trừ nạn quan liêu, tham nhũng, 
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ngăn ngừa tình trạng một số cán bộ công chức nhà nước biến thành lớp người đặc quyền, 
đặc lợi. 

Mặt khác mỗi công dân khi thực hiện quyền làm chủ, thực hiện các quyền tự do, dân 
chủ của mình không được làm tổn hại đến lợi ích chung của xã hội, lợi ích và các quyền tự 
do, dân chủ của công dân khác. Vì vậy, lẽ tự nhiên việc thực thi quyền tự do, dân chủ  phải 
có pháp luật, trong khuôn khổ pháp luật. Pháp luật phải có đủ để bảo đảm thực hiện phương 
châm công dân được tự do làm những gì mà pháp luật không cấm. Pháp luật phải ghi rõ 
quyền và nghĩa vụ của công dân, đòi hỏi mỗi công dân phải có thái độ chăm lo đến lợi ích 
chung của tập thể, của xã hội, làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, với Tổ quốc. 
Đối với những người không tự giác tuân thủ pháp luật thì phải áp dụng những biện pháp 
cưỡng chế, bất cứ ai vi phạm cũng phải bị xử lý thích đáng theo đúng pháp luật. 

+ Pháp luật là công cụ quản lý của Nhà nước 
Như trên đã phân tích, pháp luật do nhà nước đặt ra và bảo vệ... Nhưng mặt khác 

cũng phải thấy rằng, nhà nước nào cũng cần phải có pháp luật để thực hiện vai trò quản lý 
của mình đối với xã hội. Nhà nước cai trị, quản lý xã hội có thể sử dụng nhiều công cụ, biện 
pháp khác nhau. Nhưng công cụ có hiệu lực và đặc trưng nhất của nhà nước vẫn là pháp 
luật. Có thể nói, người ta không thể quan niệm được có một sự quản lý, cai trị của Nhà nước 
mà lại không có pháp luật. 

Nhà nước sử dụng pháp luật không chỉ nhằm trừng trị, trấn áp, cưỡng chế, giữ cho xã 
hội trong vòng trật tự có lợi cho giai cấp thống trị mà còn là công cụ quan trọng để cải tạo 
các quan hệ xã hội cũ, lối sống cũ, tổ chức xây dựng và điều hành mọi lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, mở đường cho các quan hệ xã hội mới phát 
triển phù hợp với quy luật kinh tế khách quan. 

Vì vậy, ngày nay pháp luật của Nhà nước ta không chỉ bó hẹp ở chức năng cưỡng 
chế, trừng trị mà điều quan trọng nó còn là công cụ hướng dẫn, khuyến khích, thúc đẩy, 
điều chỉnh sự phát triển của xã hội, đặc biệt trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. 
Nói cách khác, pháp luật còn tạo môi trường cho các quan hệ kinh tế mới phát triển. 

Với ý nghĩa đó, pháp luật của Nhà nước ta hiện nay có vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh té 
nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở 
hữu tập thể là nền tảng” (Điều 15 Hiến pháp 1992). Để đáp ứng yêu cầu đó, pháp luật phải 
tạo nên một môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động tự do kinh doanh phát triển tạo cho 
mọi người công dân có nhiều cơ hội khác nhau để làm ăn, sinh sống, kinh doanh theo pháp 
luật, bảo vệ các quyền sở hữu hợp pháp, các nguồn thu thập hợp pháp. Mặt khác, pháp luật 
cũng tạo cơ sở để Nhà nước có thể thực hiện được vai trò người điều hành nền kinh tế thị 
trường, hướng nó phát triển theo các mục tiêu đã định, khắc phục, hạn chế những mặt trái 
vốn có của nền kinh tế thị trường. Pháp luật cũng phải là công cụ để Nhà nước kiểm soát 
các hoạt động kinh doanh, trừng trị mọi hành vi kinh doanh phi pháp, thực hiện sự công 
bằng trong sản xuất, phân phối.  

Một vai trò quan trọng khác của pháp luật trong quản lý nhà nước là nó xác lập, củng 
cố và hoàn thiện những cơ sở pháp lý của quản lý nhà nước, đặc biệt là quản lý nhà nước về 
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kinh tế, nhằm phát huy cao nhất hiệu lực của tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước. 
Muốn vậy, pháp luật phải xác định rõ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, cũng như thẩm 
quyền của các cơ quan nhà nước và của từng cán bộ, cong chức nhà nước. Vì thế, pháp luật 
hiện nay cua Nhà nước ta phải là cơ chế quản lý mới, từ hoạt động lập pháp đén hoạt động 
hành pháp và tư pháp. Trong đó, trọng tâm trước mắt là cải cách một bước nền hành chính 
quốc gia như Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa VII) 
đã chỉ ra. 

Từ sự phân tích ở trên có thể đi đến kết luận là: Nhà nước ta cũng như bất kỳ một nhà 
nước nào đều phải sử dụng pháp luật như là một công cụ chủ yếu để thực hiện vai trò quản 
lý của mình và vì vậy, việc quản lý bằng pháp luật cũng là một đặc trưng của việc quản lý 
nhà nước. 

2.2. QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

2.2.1. Khái niệm và những đặc điểm chung của quy phạm pháp luật   

2.2.1.1. Khái niệm quy phạm pháp luật   

Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự (quy định khuôn mẫu của hành vi nghĩa 
là vào trong hoàn cảnh này phải thực hiện hành vi đó như thế nào) chỉ do nhà nước ban 
hành hoặc thừa nhận. 

2.2.1.2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật   

 - Thể hiện ý chí của nhà nước. 
 - Mang tính bắt buộc chung. 
 - Được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận. 
 - Được nhà nước bảo đảm thực hiện. 

2.2.2. Cơ cấu của quy phạm pháp luật   

2.2.2.1. Giả định  

Giả định thường nói về địa điểm, thời gian, các chủ thể, các hoàn cảnh thực tế mà 
trong đó mệnh lệnh của quy phạm được thực hiện tức là xác định môi trường cho sự tác 
động của quy phạm pháp luật. 

Ví dụ:  Điều 161 Bộ luật hình sự quy định: “Người nào trốn thuế với số tiền từ 50 
triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng …”. 

Trong quy phạm pháp luật trên bộ phận giả định là “ Người nào trốn thuế …” - nói 
đến yếu tố chủ thể. 

- Bộ phận giả định thường trả lời cho câu hỏi chủ thể nào? khi nào? trong hoàn cảnh, 
điều kiện nào? 

- Để áp dụng các quy phạm pháp luật một cách chính xác, nhất quán phần giả định 
phải mô tả rõ ràng những điều kiện, hoàn cảnh nêu ra phải sát hợp với thực tế. Do đó tính 
xác định là tiêu chuẩn hàng đầu của một giả định.  
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2.2.2.2. Quy định  

Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật trong đó nêu quy tắc xử sự buộc mọi 
chủ thể phải xử sự theo khi ở vào hoàn cảnh đã nêu trong phần giả định của quy phạm. 

Ví dụ: Điều 4 Thể lệ Bưu phẩm bưu kiện 1999 quy định: “Bưu phẩm bưu kiện chỉ 
được mở kiểm tra trong các trường hợp: Hội đồng xử lý bưu phẩm bưu kiện vô thừa nhận 
xác định là bưu phẩm bưu kiện vô thừa nhận …”. Trong quy phạm pháp luật này phần quy 
định là “BPBK chỉ được mở kiểm tra khi đã có xác nhận của Hội đồng xử lý BPBK vô thừa 
nhận …”. 

- Quy định là yếu tố trung tâm của quy phạm pháp luật bởi vì trong quy định trình bày 
ý chí và lợi ích của nhà nước, xã hội và cá nhân con người trong việc điều chỉnh những 
quan hệ xã hội nhất định. 

- Bộ phận quy định trả lời cho câu hỏi phải làm gì? được làm gì? làm như thế nào? 

2.2.2.3. Chế tài 

Là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những biện pháp tác động mà nhà nước 
dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu 
trong bộ phận quy định của quy phạm pháp luật. 

Ví dụ:  Điều 97 Bộ luật hình sự quy định  “Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt 
tù từ 6 tháng đến 5 năm”. Ở quy phạm pháp luật này bộ phận chế tài là “thì bị phạt tù từ 6 
tháng đến 5 năm”. 

- Chế tài là một trong những phương tiện đảm bảo thực hiện bộ phận quy định của 
quy phạm pháp luật. Chế tài chính là những hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp 
luật. 

2.3. QUAN HỆ PHÁP LUẬT   

2.3.1. Khái niệm, bản chất của quan hệ pháp luật   

Trong đời sống thực tiễn giữa con người với con người nảy sinh rất nhiều mối quan 
hệ đa dạng và phong phú được gọi là những quan hệ xã hội. Những quan hệ xã hội được 
nhiều loại quy tắc xử sự (quy phạm) điều chỉnh như: quy phạm tập quán, đạo đức, tôn giáo, 
pháp luật… Trong số đó quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản và 
quan trọng nhất, nhằm hướng những quan hệ xã hội ấy - tức là xã hội nói chung, phát triển 
phù hợp theo hướng mà nhà nước mong muốn. Một quy phạm pháp luật thực hiện vai trò 
điều chỉnh một quan hệ xã hội bằng cách đặt cơ sở cho sự xuất hiện những quan hệ pháp 
luật tương ứng với quan hệ xã hội được quy phạm đó điều chỉnh. 

Khi xuất hiện những tình huống, hoàn cảnh cùng với những chủ thể nhất định như 
được quy định trong phần giả định của quy phạm pháp luật thì sẽ xuất hiện quan hệ pháp 
luật tương ứng với quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật đó điều chỉnh. Cần nhấn mạnh 
rằng, việc ban hành các quy phạm pháp luật chỉ đặt cơ sở cho sự xuất hiện của quan hệ pháp 
luật, chứ không mặc nhiên sinh ra ngay quan hệ pháp luật tương ứng. Để quan hệ đó xuất 
hiện, phải có đầy đủ cả hai điều kiện khác là sự kiện pháp lý và chủ thể có năng lực hành vi. 
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Như vậy có thể định nghĩa quan hệ pháp luật như sau: Quan hệ pháp luật là hình thức 
pháp lý của các quan hệ xã hội. Hình thức pháp lý này xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh 
của quy phạm pháp luật đối với quan hệ xã hội tương ứng và các bên tham gia quan hệ 
pháp luật đó (tức là các chủ thể của quan hệ pháp luật) đều mang những quyền và nghĩa vụ 
pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quy định. 

*  Đặc điểm của quan hệ pháp luật:  
- Mang tính ý chí. 
- Là một loại quan hệ tư tưởng thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội. 
- Xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật. 
- Các bên tham gia (chủ thể) quan hệ pháp luật mang những quyền và nghĩa vụ pháp 

lý mà quy phạm pháp luật dự kiến trước. 
- Được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước. 
- Mang tính xác định cụ thể, nghĩa là nó chỉ xuất hiện trong những trường hợp xác 

định, giữa những chủ thể cụ thể nhất định khi có đồng thời ba điều kiện sau: có một quy 
phạm pháp luật nhất định đã được ban hành, tồn tại những chủ thể xác định cụ thể và xuất 
hiện những sự kiện cụ thể đã được dự kiến trong phần giả định của quy phạm pháp luật (tức 
là sự kiện pháp lý) nêu trên. 

2.3.2. Chủ thể của quan hệ pháp luật 

Chủ thể của quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan hệ pháp luật (có thể là cá 
nhân hoặc tổ chức). Các bên phải có năng lực chủ thể, bao gồm năng lực pháp luật và năng 
lực hành vi. 

- Năng lực pháp luật là khả năng của chủ thể có được các quyền chủ thể và nghĩa vụ 
pháp lý mà nhà nước thừa nhận (bằng cách quy định trong pháp luật). 

- Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng các hành 
vi của mình thực hiện trên thực tế các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý tức là tham gia vào 
các quan hệ pháp luật. 

Chủ thể bao gồm: công dân, người nước ngoài và người không có quốc tịch, các tổ 
chức … 

2.3.3. Nội dung của quan hệ pháp luật  

Là các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. 
Quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật là khả năng xử sự của chủ thể tham gia quan 

hệ được quy phạm pháp luật quy định trước và được bảo vệ bởi sự cưỡng chế của nhà nước. 
* Đặc điểm:  
- Khả năng được hành động trong khuôn khổ do quy phạm pháp luật xác định trước. 
- Khả năng yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ của họ (bằng hành động hoặc không 

hành động). 
- Khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước áp dụng các biện pháp chế tài cần thiết khi 

quyền chủ thể bị vi phạm. 
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Nghĩa vụ pháp lý: là cách xử sự bắt buộc (tức là sự cần thiết phải xử sự) được quy 
phạm pháp luật xác định trước mà một bên phải thực hiện nhằm đáp ứng việc thực hiện 
quyền chủ thể của bên kia. 

* Đặc điểm:   
- Bắt buộc có những xử sự nhất định do quy phạm pháp luật xác định trước. 
- Cách xử sự này nhằm thực hiện quyền chủ thể của bên kia. 

2.3.4. Khách thể của quan hệ pháp luật   

Khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích vật chất, chính trị hoặc tinh thần mà 
các công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước mong muốn đạt được nhằm thỏa mãn những nhu 
cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện quyền chủ thể, nghĩa vụ 
pháp lý. 

Muốn đạt được các lợi ích nói trên các chủ thể phải thực hiện thông qua những hành 
vi (cách xử sự) nhất định. 

2.3.5. Sự kiện pháp lý 

- Sự kiện pháp lý là nhựng điều kiện, hoàn cảnh, tình huống của đời sống thực tế 
được chỉ ra trong phần giả định của quy phạm pháp luật mà nhà làm luật gắn sự xuất hiện, 
thay đổi và chấm dứt của quan hệ pháp luật với sự tồn tại của nó. 

Ví dụ: Sự kiện có người chết để lại tài sản xuất hiện quan hệ pháp luật (quan hệ thừa 
kế) do quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh. Chủ thể của quan hệ là người để lại thừa kế 
và người hưởng thừa kế, hai bên đều có những quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định. 

2.4. Ý THỨC PHÁP LUẬT 

2.4.1. Khái niệm ý thức pháp luật 

Ý thức pháp luật là một hình thái của ý thức xã hội, là một trong những biểu hiện của 
trình độ văn hóa xã hội. Có thể định nghĩa ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư 
tưởng, tình cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không 
công bằng, đúng đắn hay không đúng đắn của pháp luật hiện hành, pháp luật trong quá khứ 
và pháp luật cần phải có, về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong cách xử sự của con 
người, trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 

 Từ định nghĩa trên có thể thấy rằng về mặt nội dung ý thức pháp luật được cấu thành 
từ hai bộ phận: tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật. 

Tư tưởng pháp luật là tổng thể những tư tưởng, quan điểm, phạm trù, khái niệm, 
học thuyết về pháp luật, tức là mọi vấn đề lý luận về pháp luật, về thượng tầng kiến trúc 
pháp lý của xã hội. 

Tâm lý pháp luật được thể hiện qua thái độ, tình cảm, tâm trạng, xúc cảm đối với 
pháp luật và các hiện tượng pháp lý khác, được hình thành một cách tự phát thông qua giao 
tiếp và dưới tác động của các hiện tượng pháp lý, là phản ứng trực tiếp và ở cấp độ đầu tiên, 
phản ứng một cách tự nhiên của con người đối với các hiện tượng đó. 
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Tư tưởng pháp luật là bộ phận tiên tiến của ý thức pháp luật, có thể vượt lên trước, 
định hướng cho sự phát triển của pháp luật. Còn tâm lý pháp luật là bộ phận bảo thủ, bền 
vững hơn, biến đổi chậm chạp vì gắn bó chặt chẽ với thói quen, truyền thống, tập quán xã 
hội. Nhưng hai bộ phận cũng có quan hệ biện chứng, phụ thuộc vào nhau hoặc là tiền đề 
của nhau. 

- Ngoài ra, theo chủ thể của ý thức pháp luật ta thấy ý thức pháp luật được cấu thành 
từ ba bộ phận: ý thức pháp luật cá nhân, ý thức pháp luật nhóm và ý thức pháp luật xã hội. 

Ý thức pháp luật nhóm và ý thức pháp luật xã hội có cơ sở là ý thức pháp luật cá 
nhân, nhưng không nên hiểu một cách máy móc rằng hai dạng ý thức pháp luật nói trên là 
tổng thể nhãng ý thức pháp luật cá nhân. 

Ý thức pháp luật nhóm là ý thức pháp luật của đại đa số cá nhân của nhóm, có những 
đặc trưng đại diện cho nhóm, ví dụ ý thức pháp luật của nông dân, công nhân, trí thức, của 
học sinh phổ thông, sinh viên... 

Còn ý thức pháp luật xã hội được hiểu là ý thức pháp luật của giai cấp và những tầng 
lớp nắm quyền lãnh đạo xã hội, đại diện cho cả xã hội, ví dụ: ý thức pháp luật tư sản, ý thức 
pháp luật xã hội chủ nghĩa...Trọng một xã hội đương nhiên có thể xó những ý thức pháp 
luật nhóm có nội dung khác nhau. Ví dụ: ý thức pháp luật của giai cấp vô sản khác với ý 
thức pháp luật của giai cấp tư sản. Mặt khác, ý thức pháp luật xã hội không phải lúc nào 
cũng đồng nhất với ý thức pháp luật của giai cấp tiên tiến nhất trong xã hội đó, ví dụ, trong 
xã hội tư sản thì ý thức pháp luật của giai cấp vô sản mới là ý thức pháp luật tiên tiến chứ 
không phải là ý thức pháp luật của giai cấp tư sản. 

- Theo tính chất và mức độ nhận thức ta có thể chia ý thức pháp luật thành hai bộ 
phận: ý thức pháp luật thông thường và ý thức pháp luật mang tính lý luận... Bộ phận thứ 
nhất là bao gồm ý thức pháp luật của những người không có trình độ khoa học pháp lý, bộ 
phận thứ hai là ý thức pháp luật của những luật gia, những nhà làm luật... 

2.4.2. Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật 

Mối quan hệ này thể hiện qua ba kênh chủ yếu sau: 
+ Một là, ý thức pháp luật là tiền đề trực tiếp cho hoạt động xây dựng pháp luật. Nếu 

những người có nhiệm vụ trực tiếp saọn thảo và ban hành pháp luật và công dân - những 
người được hỏi ý kiến hoặc được tham gia hoạt động xây dựng phápluật, đều có tư tưởng 
pháp luật đúng đắn thì đương nhiên sẽ ban hành được pháp luật tốt; hoặc ngược lại. 

+ Hai là, ý thức pháp luật là cơ sở cho sự thực hiện pháp luật, đặc biệt là hoạt động áp 
dụng pháp luật. Bởi vì, mọi chủ thể, nếu có tư tưởng pháp luật tiên tiến và thái độ, tình cảm 
(tâm lý) đúng đối với pháp luật, sẽ tự giác và biết chấp hành tốt pháp luật, các cơ quan có 
thẩm quyền biết áp dụng các quy định của pháp luật vào các trường hợp cụ thể phù hợp với 
yêu cầu của pháp chế, phát huy hết hiệu quả của quy phạm đó. Nếu ngược lại thì chúng ta 
sẽ thấy tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng, kỷ cương và pháp chế bị buông lỏng, pháp 
luật trở nên vô hiệu. 

+ Ba là, pháp luật cũng tác động ngược trở lại tới ý thức pháp luật. Bản thân pháp luật 
được xây dựng tốt sẽ chứa đựng trong đó những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc pháp lý 
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tiên tiến của ý thức pháp luật tiên tiến trong xã hội, những giá trị xã hội cao quý như chủ 
nghĩa nhân đạo, lẽ công bằng, tự do, bác ái và từ đó, với tư cách là công cụ quản lý có tính 
bắt buộc chung, nó lan truyền rộng rãi thông qua không chỉ sự tuyên truyền, giải thích pháp 
luật mà cả hoạt động áp dụng, thực hiện đúng đắn pháp luật, là phương tiện truyền bá hiệu 
quả ý thức pháp luật xã hội tiên tiến tới từng cá nhân, nâng tầm ý thức pháp luật cá nhân lên 
ngang tầm ý thức pháp luật xã hội. 

2.5 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ  

2.5.1. vi phạm pháp luật 

2.5.1.1. Bản chất và những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật 

Vi phạm pháp luật là một loại sự kiện pháp lý đặc biệt. Tìm hiểu bản chất, nguyên 
nhân của tình trạng vi phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng để đề ra các biện pháp đấu 
tranh với chúng một cách có hiệu quả nhằm lập lại trật tự và ổn định xã hội. 

Theo lý luận chung về pháp luật, vi phạm pháp luật nói chung là hành vi trái pháp 
luật xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ do các chủ thể có năng lực hành vi 
thực hiện nột cách cố ý hoặc vô ý gây hậu quả thiệt hại cho xã hội. 

Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản sau: 
- Là hành vi (hành động hoặc không hành động) của con người. Ý nghĩ, tư tưởng 

chưa thể hiện thành hành vi bị pháp luật cấm thì chưa thể gọi là vi phạm pháp luật. 
- Có tính chất trái pháp luật, tức là trái với yêu cầu cụ thể của các quy phạm pháp luật 

hay trái với tinh thần của pháp luật. 
- Có lỗi có nghĩa là vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật được thực hiện bởi 

chính những chủ thể có khả năng nhận thức được hành vi trái pháp luật của mình và hậu 
quả thiệt hại mà hành vi đó có thể gây ra cho xã hội, nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. Do 
đó, lỗi chính là dấu hiệu thể hiện quan hệ, thái độ tâm lý tiêu cực của chủ thể đối với hành 
vi trái pháp luật của mình và đối với hậu quả của hành vi đó. 

Cần lưu ý rằng phải đủ cả ba dấu hiệu nêu trên thì mới tồn tại vi phạm pháp luật, 
trong đó hành vi đóng vai trò dấu hiệu hình thức, dấu hiệu chung, còn tính trái pháp luật và 
lỗi là tính chất của hành vi. 

2.5.1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật   

Mọi vi phạm pháp luật đều có cấu thành pháp lý của nó, Tất cả các dấu hiệu trên hợp 
thành bốn yếu tố của khái niệm “cấu thành vi phạm pháp luật” đó là:  

* Mặt khách quan:  bao gồm những dấu hiệu  
- Vi phạm pháp luật trước hết là hành vi thể hiện bằng hành động hoặc không hành 

động. 
- Tính chất trái pháp luật của hành vi, tức là hành vi đó phải trái với các yêu cầu của 

những quy phạm pháp luật nhất định, dưới hình thức hành động là làm điều pháp luật cấm 
hoặc làm không đúng điều pháp luật cho phép. Dưới hình thức không hành động là không 
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thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật đã quy định mặc dù cần phải và có thể thực hiện nghĩa vụ 
đó. 

- Hành vi trái pháp luật gây thiệt hại chung cho xã hội hoặc thiệt hại trực tiếp về vật 
chất hoặc tinh thần cho từng thành viên cụ thể của xã hội. 

- Quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, nói cách khác thiệt hại cho xã hôị xảy ra 
là do kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật. 

- Thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm. 
* Khách thể:   
Mọi hành vi trái pháp luật đều xâm hại tới những quan hệ xã hội được pháp luật điều 

chỉnh và bảo vệ, vì vậy những quan hệ xã hội ấy là  khách thể của vi phạm pháp luật. Tính 
chất của khách thể có ý nghĩa quan trọng xác định mức độ nguy hiểm của hành vi trái pháp 
luật. 

* Mặt chủ quan:  
- Một hành vi trái pháp luật phải là một hành vi có lỗi, nếu không có lỗi thì không 

phải là vi phạm pháp luật tức là chủ thể của hành vi đó không bị truy cứu trách nhiệm pháp 
lý. Lỗi được thể hiện dưới hình thức cố ý và vô ý. 

- Động cơ là lý do thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 
- Mục đích là kết quả mà chủ thể muốn đạt được khi thực hiện hành vi vi phạm. 
* Chủ thể:  
Đó là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện vi phạm pháp luật, chủ thể của vi phạm pháp 

luật phải là người có năng lực hành vi. 
Như vậy vi phạm pháp luật là sự thống nhất của 4 yếu tố. Nhưng trong nhiều trường 

hợp chỉ cần xác định 3 dấu hiệu: hành vi, tính chất trái pháp luật và có lỗi của hành vi là có 
đủ căn cứ để khẳng định có vi phạm pháp luật xảy ra, nghĩa là đủ căn cứ để truy cứu trách 
nhiệm pháp lý. 

2.5.1.3. Các loại vi phạm pháp luật   

- Vi phạm hình sự (tội phạm) là những hành vi nguy hiểm cho xã hội và được quy 
định trong bộ luật hình sự. Những hành vi vi phạm pháp luật không được quy định trong bộ 
luật  hình sự thì không phải là tội phạm. 

- Vi phạm hành chính là những hành vi trái pháp luật, có lỗi mức độ nguy hiểm cho 
xã hội ít hơn so với vi phạm hình sự. Xâm phạm các quan hệ xã hội do các văn bản pháp 
luật về hành chính bảo vệ. 

- Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật, có lỗi xâm hại tới các quan hệ tài sản, quan 
hệ nhân thân phi tài sản. 

- Vi phạm kỷ luật là hành vi có lỗi, trái với các quy tắc kỷ luật lao động, học tập, công 
vụ nhà nước… trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học trong các ngành và lĩnh vực quản 
lý nhà nước.  
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2.5.2.Trách nhiệm pháp lý 

2.5.2.1. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý   

*  Khái niệm: Là sự phản ứng tiêu cực của nhà nước đối với các chủ thể thực hiện vi 
phạm pháp luật. Sự phản ứng đó thể hiện ở việc áp dụng đối với chủ thể thực hiện vi phạm 
pháp luật  các biện pháp mang tính chất trừng phạt hoặc khôi phục lại những quyền và lợi 
ích hợp pháp bị xâm hại gây cho chủ thể vi phạm pháp pháp luật những thiệt hại nhất định 
về vật chất hoặc tinh thần. 

* Đặc điểm:   
- Cơ sở thực tế của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật. 
- Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là quyết định do cơ quan nhà 

nước hoặc người có thẩm quyền ban hành trên cơ sở xem xét giải quyết vụ việc vi phạm đã 
có hiệu lực pháp luật. 

- Các biện pháp trách nhiệm pháp lý là một loại biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc 
thù. 

2.5.2.2. Các loại trách nhiệm pháp lý   

Tương ứng với các dạng vi phạm pháp luật là các dạng trách nhiệm pháp lý.  
- Trách nhiệm hình sự: được Tòa án áp dụng đối với những người có hành vi phạm 

tội được quy định trong Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành. Các chế tài trách nhiệm hình 
sự là nghiêm khắc nhất. 

- Trách nhiệm hành chính: chủ yếu được các cơ quan quản lý nhà nước áp dụng đối 
với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện vi phạm hành chính như phạt tiền, cảnh cáo … 

- Trách nhiệm dân sự: được Tòa án áp dụng đối với các chủ thể vi phạm dân sự (cá 
nhân hoặc pháp nhân), các chế tài trách nhiệm dân sự chủ yếu mang tính chất bồi hoàn thiệt 
hại. 

- Trách nhiệm kỷ luật: do thủ trưởng cơ quan, giám đốc xí nghiệp… áp dụng đối với 
cán bộ công nhân viên, người lao động nói chung khi họ vi phạm kỷ luật lao động, kỷ luật 
nhà nước. Chế tài trách nhiệm kỷ luật thường là: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách 
chức, buộc thôi việc… 

- Trách nhiệm vật chất: là biện pháp buộc cán bộ, nhân viên nhà nước bồi hoàn thiệt 
hại cho nhà nước (cơ quan, xí nghiệp …) nếu thiệt hại đó do hành vi có lỗi của họ gây ra. 
Dạng trách nhiệm này thường đi với trách nhiệm kỷ luật. 

2.6. PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA   

2.6.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp chế XHCN  

2.6.1.1. Khái niệm   

Pháp chế là một khái niệm cơ bản có tầm quan trọng đặc biệt trong lý luận về pháp 
luật. Nhưng pháp chế và pháp luật là hai khái niệm khác nhau.  

 34 



Chương 2: Lý luận chung về pháp luật 

Pháp chế là sự yêu cầu, đòi hỏi mọi chủ thể của pháp luật (các cơ quan, công chức, 
viên chức nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân) phải thực hiện 
một cách bình đẳng, nghiêm minh và thống nhất pháp luật. 

Pháp luật là hệ thống các quy phạm (các quy tắc xử sự) do nhà nước ban hành hoặc 
thừa nhận để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Như vậy có pháp luật rồi mới có pháp chế: 
pháp luật là tiền đề của pháp chế. Nhưng có pháp luật chưa phải đã mặc nhiên có pháp chế, 
vì nếu pháp luật mâu thuẫn và chồng chéo, nội dung phản tiến bộ thì thực hiện pháp luật đó 
chỉ làm cho xã hội rơi vào tình trạng bất công, trật tự kỷ cương bị đảo lộn. Do đó khi ban 
hành pháp luật đã phải triệt để tuân thủ các nguyên tắc của pháp chế, để bảo đảm có một hệ 
thống pháp luật hoàn thiện làm cơ sở, tiền đề vững chắc cho pháp chế. Cũng từ điều nói trên 
ta hiểu vì sao xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến có pháp luật mà chưa có pháp chế. Pháp 
chế xuất hiện đầu tiên trong xã hội tư sản và sẽ càng được tăng cường trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

2.6.1.2. Đặc điểm  

- Pháp chế là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nghĩa là toàn bộ 
công tác tổ chức và hoạt động của cả bộ máy nhà nước nói chung và của từng cơ quan nhà 
nước đều phải được tiến hành theo đúng pháp luật. Nó cũng đòi hỏi mọi cán bộ, nhân viên 
nhà nước phải tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật trong khi thực thi công vụ và mọi vi 
phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh. 

- Pháp chế là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và 
đoàn thể quần chúng. Phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, tuân thủ và thực hiện đúng 
pháp luật trong hoạt động của mình, không vi phạm những điều mà pháp luật cấm. 

- Pháp chế là nguyên tắc xử sự của công dân: pháp chế đòi hỏi mọi công dân không 
phân biệt địa vị xã hội, dân tộc, tôn giáo, giới tính … đều phải tôn trọng và thực hiện đúng 
các yêu cầu của pháp luật trong các hành vi xử sự của mình. Đây là điều kiện đảm bảo sự 
công bằng xã hội, thực hiện nguyên tắc hiến định: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp 
luật. Mặt khác pháp chế cũng đòi hỏi các công dân phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhân viên nhà nước, đấu tranh chống lại mọi hành vi 
vi phạm pháp luật. 

2.6.2 Tăng cường pháp chế XHCN ở Nhà nước ta hiện nay   

Tăng cường pháp chế là một trong những yêu cầu khách quan và cấp thiết của công 
cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội nước ta hiện nay. 
Tăng cường pháp chế sẽ tác động trực tiếp tới công cuộc cải cách bộ máy nhà nước và nâng 
cao hiệu lực quản lý của nhà nước. Để tăng cường pháp chế XHCN cần phải thực hiện tốt 
một số biện pháp sau:  

2.6.2.1. Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật  

Trong xây dựng pháp luật điều hết sức quan trọng là pháp luật phải phản ánh đúng 
những quy luật và nhu cầu khách quan của sự phát triển xã hội. Tiêu chuẩn đánh giá tính 
đúng đắn của các văn bản pháp luật là nó có tạo nên những yếu tố tích cực trong đời sống 
hay không? Mọi văn bản pháp luật gây nên tác động tiêu cực là biểu hiện sự vận dụng 

 35



Chương 2: Lý luận chung về pháp luật 

không đúng đắn quy luật khách quan, cần thiết phải sửa đổi hoặc hủy bỏ. Cũng cần chú 
trọng đến công tác tập hợp hóa và pháp điển hóa pháp luật. 

2.6.2.2. Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật   

Đây là một biện pháp quan trọng gồm nhiều mặt hoạt động nhằm đảm bảo cho pháp 
luật được tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh. Cụ thể: 

- Tăng cường công tác giải thích pháp luật, làm sáng tỏ nội dung ý nghĩa của các quy 
định pháp luật để mọi chủ thể đều hiểu đúng và thực hiện tốt chúng. Công tác này đồng thời 
là cơ sở cho việc tuyên truyền và giáo dục pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao ý thức pháp 
luật và văn hóa pháp lý cho nhân dân. 

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý. 
- Kiện toàn tổ chức và đổi mới cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động 

của các cơ quan làm công tác pháp luật. 

2.6.2.3. Tiến hành thường xuyên, kiên trì công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh 
những vi phạm pháp luật  

Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh để đảm bảo nguyên tắc 
“mọi người đều bình đẳng trước pháp luật ”, không để xảy ra hiện tượng bao che, ô dù dân 
thì chịu hình pháp - quan thì xử theo lệ. Các cơ quan làm công tác bảo vệ pháp luật cần 
phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các vi phạm pháp luật, phát hiện làm sáng tỏ và 
xử lý các vụ vi phạm đúng đắn kịp thời. Để làm tốt công tác kiểm tra giám sát, xử lý các vi 
phạm cần kết hợp sức mạnh của các cơ quan bảo vệ pháp luật với sức mạnh của dư luận 
quần chúng. Cần có những hình thức phong phú để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân 
lao động vào hoạt động kiểm tra cũng như phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật. 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

 
1. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng chính là những nguyên 

nhân làm xuất hiện pháp luật: Đó là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và của cải làm ra và 
sự phân hóa xã hội thành những tầng lớp, giai cấp có lợi ích đối kháng nhau và mâu thuẫn 
giai cấp, đấu tranh giai cấp phát triển đến mức không thể điều hòa được.   

2. Cũng giống như bản chất của nhà nước, bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở 
tính giai cấp. Bên cạnh tính giai cấp, không thể coi nhẹ giá trị xã hội to lớn của pháp luật 
Ngoài ra pháp luật còn có tính dân tộc, tính mở. 

3. Thuộc tính của pháp luật là những tính chất, dấu hiệu riêng biệt đặc trưng của pháp 
luật: 

- Tính quy phạm phổ biến (tính bắt buộc chung). 
- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 
- Tính được đảm bảo bằng nhà nước.   
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4. Bản chất của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là pháp luật 
xã hội chủ nghĩa, nó thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, đồng thời phản ánh, thể hiện ý 
chí, lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động khác và của cả dân tộc.  

Sự kết hợp chặt chẽ giữa tính giai cấp sâu sắc và tính nhân dân rộng rãi là một đặc 
điểm đáng chú ý của pháp luật Nhà nước ta hiện nay. 

5. Vai trò của pháp luật Nhà nước ta hiện nay: 
- Pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng. 
- Pháp luật là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. 
- Pháp luật là công cụ quản lý của Nhà nước. 

6. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự (quy định khuôn mẫu của hành vi 
nghĩa là vào trong hoàn cảnh này phải thực hiện hành vi đó như thế nào) chỉ do nhà nước 
ban hành hoặc thừa nhận.  

7. Quan hệ pháp luật:  là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội. Hình thức pháp lý 
này xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật đối với quan hệ xã hội tương 
ứng và các bên tham gia quan hệ pháp luật đó (tức là các chủ thể của quan hệ pháp luật) đều 
mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quy định. 

8. Ý thức pháp luật là một hình thái của ý thức xã hội, là một trong những biểu hiện 
của trình độ văn hóa xã hội. Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, tình 
cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không công bằng, 
đúng đắn hay không đúng đắn của pháp luật hiện hành, pháp luật trong quá khứ và pháp 
luật cần phải có, về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong cách xử sự của con người, 
trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Ý thức pháp luật được cấu thành từ hai bộ phận: 
tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật. Ngoài ra, theo chủ thể của ý thức pháp luật ta thấy ý 
thức pháp luật được cấu thành từ ba bộ phận: ý thức pháp luật cá nhân, ý thức pháp luật 
nhóm và ý thức pháp luật xã hội. 

9. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật xâm hại các quan hệ xã hội được pháp 
luật bảo vệ do các chủ thể có năng lực hành vi thực hiện nột cách cố ý hoặc vô ý gây hậu 
quả thiệt hại cho xã hội. Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản sau: 

- Là hành vi cụ thể. 
- Có tính chất trái pháp luật. 
- Có lỗi.  

Mọi vi phạm pháp luật đều có cấu thành pháp lý của nó. Đó là: Mặt khách quan, 
khách thể, mặt chủ quan, chủ thể. 

10. Trách nhiệm pháp lý là sự phản ứng tiêu cực của nhà nước đối với các chủ thể 
thực hiện vi phạm pháp luật. Sự phản ứng đó thể hiện ở việc áp dụng đối với chủ thể thực 
hiện vi phạm pháp luật  các biện pháp mang tính chất trừng phạt hoặc khôi phục lại những 
quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại gây cho chủ thể vi phạm pháp pháp luật những thiệt 
hại nhất định về vật chất hoặc tinh thần. 
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11. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự yêu cầu, đòi hỏi mọi chủ thể của pháp luật (các cơ 
quan, công chức, viên chức nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân) 
phải thực hiện một cách bình đẳng, nghiêm minh và thống nhất pháp luật. 

Để tăng cường pháp chế XHCN cần phải thực hiện tốt một số biện pháp sau:  
  1. Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật.  
  2. Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật.   
  3. Tiến hành thường xuyên, kiên trì công tác kiểm tra, giám sát xử lý 

nghiêm minh những vi phạm pháp luật.  
 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 

 
 1. Nêu nguồn gốc của pháp luật? 
 2. Tại sao nhà nước cần quản lý xã hội bằng pháp luật? 
 3. Phân tích bản chất của pháp luật? 
 4. Khái niệm và những đặc điểm chung của pháp luật? 
 5. Bản chất của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam? 
 6. Vai trò của pháp luật trong nhà nước Việt Nam? 
 7. Khái niệm và những đặc điểm của quy phạm pháp luật? 
 8. Nêu cơ cấu của quy phạm pháp luật. Phân tích một quy phạm pháp luật cụ thể? 
 9. Khái niệm và bản chất của quan hệ pháp luật? 
 10. Phân biệt quan hệ pháp luật và quan hệ xã hội? 
 11. Chủ thể và khách thể của quan hệ pháp luật? 
 12. Nội dung của quan hệ pháp luật? 
 13. Khái niệm và ý nghĩa của ý thức pháp luật? 
 14. Các yếu tố hình thành ý thức pháp luật? 

15. Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật? 
 16. Khái niệm,đặc điểm và những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật? 
 17. Phân biệt các loại vi phạm pháp luật? 

18. Phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật 
 19. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý? 
 20. Phân biệt các loại trách nhiệm pháp lý? 
 21. Khái niệm, đặc điểm và các nguyên tắc của pháp chế XHCN? 
 22. Phân tích các biện pháp tăng cường pháp chế trong giai đoạn hiện nay ở Việt 

Nam? 
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CHƯƠNG 3: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Pháp luật được hình thành từ các con đường: tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản 
quy phạm pháp luật. Trong đó theo quan điểm của Việt Nam, chúng ta chỉ thừa nhận văn 
bản quy phạm pháp luật là loại nguồn chính thức, chủ yếu của pháp luật. Như vậy văn bản 
quy phạm pháp luật có một vai trò hết sức to lớn trong đời sống nhà nước và pháp luật. Để 
khẳng định sự thừa nhận này Quốc hội Việt Nam đã thông qua và ban hành “Luật ban hành 
các văn bản quy phạm pháp luật” nhằm hướng dẫn việc soạn thảo, ban hành., thực thi và áp 
dụng các văn bản pháp luật có tính hiệu quả cao nhất. Như vậy trong chương này chúng tôi 
chỉ đề cập đến một nội dung đó là văn bản quy phạm pháp luật mà cụ thể là khái niệm và 
đặc điểm, phân loại... Nhằm làm rõ hơn các vấn đề xung quanh nội dung này chúng tôi đưa 
ra thẩm quyền ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường 
vụ quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ, cơ ngang Bộ, cơ quan 
trực thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân và tác dụng của từng loại văn bản này khi ban hành.  

Mặt khác trong chương này cũng đề cập đến vấn đề hiệu lực của văn bản theo thời 
gian, theo không gian địa lý và đối tượng tác động, tức là mỗi loại văn bản sẽ có những hiệu 
lực khác nhau đặc biệt về mặt đối tượng tác động. Mặt khác nội dung chương này cũng đưa 
ra những nguyên tắc trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật. 

3.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật  

3.1.1.1. Khái niệm  

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của các quyết định pháp luật do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự và dưới hình thức nhất định, có chứa 
đựng các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định, đước áp 
dụng nhiều lần trong thực tiễn đời sống và việc thực hiện văn bản đó không làm chấm dứt 
hiệu lực của nó. 

Văn bản quy phạm pháp luật là loại nguồn trực tiếp của pháp luật, do đó nó có ý 
nghĩa rất lớn trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội tạo lập một trật tự pháp luật vì sự 
phát triển lành mạnh của cả xã hội và của từng cá nhân. Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng 
được những văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, phù hợp với các đòi hỏi của cuộc 
sống. 

3.1.1.2. Đặc điểm  

- Là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. 
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Không phải tất cả những văn bản do Nhà nước ban hành là văn bản quy phạm pháp 
luật. Ví dụ những lời tuyên bố, những lời hiệu triệu nhằm giải thích chính sách đối nội, đối 
ngoại của Nhà nước, tuy mang ý nghĩa pháp lý, nhưng không phải là những văn bản quy 
phạm pháp luật. 

- Là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc. 

- Là văn bản được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội đối với những trường hợp 
khi có những sự kiện pháp lý xảy ra. Sự thực hiện văn bản không làm chấm dứt hiệu lực của 
nó.  

Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với văn bản pháp luật không có tính quy phạm. 
Khi giải quyết các vụ việc cụ thể, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền ban hành những văn bản áp dụng pháp luật, làm xuất hiện ở 
những công dân, tổ chức, những quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Ví dụ quyết định đề bạt, 
bổ nhiệm cán bộ, quyết định của toà án....Những văn bản này gọi là văn bản cá biệt vì 
chúng chỉ được áp dụng một lần và chỉ trong quan hệ đối với cá nhân, tổ chức cụ thể được 
ghi đích danh trong văn bản. 

- Tên gọi, nội dung, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong luật. 
3.1.2. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật   

3.1.2.1. Các văn bản luật  

Do Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất nước ta ban hành. Các văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất, tất cả các văn bản 
khác khi ban hành phải căn cứ vào văn bản luật, không được trái, không được mâu thuẫn 
với các quy định trong các văn bản luật. 

Văn bản luật có hai hình thức Hiến pháp và các đạo luật. 
+ Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống các văn bản 

pháp luật. Nó quy định những vấn đề cơ bản nhất của quốc gia như hình thức, bản chất nhà 
nước, chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng … 

+ Các đạo luật, bộ luật: được ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp, điều chỉnh các loại 
quan hệ xã hội trong các lĩnh vực đời sống nhà nước và xã hội. 

3.1.2.2. Các văn bản dưới luật   

Là những văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ 
tục và hình thức được luật quy định và có hiệu lực pháp lý thấp hơn các văn bản luật.  

3.2. THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

3.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và uỷ ban thường vụ quốc hội  

* Nghị quyết của Quốc hội: thường được ban hành để giải quyết các vấn đề quan trọng 
thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng thường mang tính chất nhất thời hoặc tính cụ thể. 

Ví dụ: Nghị quyết về việc tăng cường chống buôn lậu. 
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* Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội   
+ Pháp lệnh được ban hành nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, 

quan trọng nhưng chưa ổn định, lĩnh vực điều chỉnh hẹp hơn so với các bộ luật. 
Ví dụ: Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. 
+ Nghị quyết dùng để giải thích luật, pháp lệnh hoặc đề ra các quy định giám sát việc 

thi hành pháp luật đó. 

3.2.2. Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước  

Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước: dùng để công bố tình trạng khẩn cấp như chiến 
tranh, giới nghiêm hoặc công bố các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua. 

3.2.3. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tương Chính phủ, các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ  

- Nghị quyết, nghị định của Chính phủ  
+ Nghị quyết: đề ra các chủ trương, chính sách lớn. 
+ Nghị định: đặt ra một số quy định mới mà luật, pháp lệnh chưa điều chỉnh hoặc để quy 

định tổ chức và hoạt động của các cơ quan Bộ, ngang Bộ.  Nghị định còn quy định chi tiết việc 
thi hành văn bản pháp luật của cấp trên như của Quốc hội, Ủy  ban thường vụ Quốc hội. 

- Quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là phương tiện pháp luật mà Thủ tướng 
sử dụng trong hoạt động điều hành Chính phủ, chỉ đạo, đôn đốc giám sát hoạt động của mọi 
cơ quan Nhà nước thuộc Chính phủ ở Trung ương và địa phương. 

- Quyết định, chỉ thị, thông tư của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác 
thuộc Chính phủ. Dùng để ban hành các văn bản dưới dạng nội quy, quy định cơ chế hoạt 
động, đôn đốc giám sát hoạt động của cấp dưới hoặc dùng để giải thích, hướng dẫn việc 
thực hiện văn bản luật. 

3.2.4. Văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao  

- Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 
- Quyết định chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 

3.2.5. Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch   

Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giữa 
các cơ quan Nhà nước với các tổ chức xã hội. 

3.2.6. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân  

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp: để điều chỉnh các quan hệ xã hội trên 
các lĩnh vực mang tính chất địa phương. 

- Quyết định, chỉ  thị của UBND các cấp: để thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà 
nước cấp trên và Hội đồng nhân dân cùng cấp và để điều hành hoạt động quản lý Nhà nước 
địa phương. 
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3.3. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

Nghiên cứu hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật tức là xem xét giới hạn tác động 
của nó theo thời gian theo không gian và phạm vi đối tượng thi hành. Xác định chính xác 
giới hạn của văn bản quy phạm pháp luật là điều kiện quan trọng và cần thiết để thực hiện 
đúng pháp luật. 

3.3.1. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian  

Là giới hạn xác định thời điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm 
pháp luật. 

Những văn bản quy phạm pháp luật luôn tồn tại trong thời gian. Chúng có thời điểm 
bắt đầu hiệu lực và thời điểm hết hiệu lực. Một văn bản quy phạm pháp luật và thời điểm 
bắt đầu có hiệu lực, tức là từ thời điểm đó các chủ thể pháp luật có liên quan phải chịu sự 
điều chỉnh của nó phải tiến hành nó một cách bắt buộc.  

Trong luật pháp có ba phương thức xác định thời điểm bắt đầu có hiệu lực.  
 - Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm thông qua 

hoặc công bố nó; 
 - Thứ hai, thời điểm bắt đầu có hiệu lực được xác định là sau một khoảng thời gian 

nhất định kể từ khi công bố văn bản;  
- Thứ ba, văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm được chỉ ra 

trong bản thân văn bản hoặc bằng một đạo luật khác phê chuẩn văn bản ấy. 
Thời hạn hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được xác định từ thời  điểm bắt 

đầu có hiệu lực tới thời điểm hết hiệu lực của nó.  
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong ba trường hợp:  
- Thứ nhất, trong văn bản mới được thông qua hoặc trong văn bản của cơ quan được 

uỷ quyền có sự chỉ dẫn trực tiếp về điều đó. 
- Thứ hai, sự ban hành một văn bản mới thay thế văn bản trên. 
 - Thứ ba, thời hạn hiệu lực được chỉ ra trong bản thân văn bản và thời hạn đó đã hết. 
Khi xem xét hiệu lực theo thời gian, cần đề cập đến vấn đề hiệu lực về trước (còn gọi 

là hiệu lực hồi tố). Nhìn chung pháp luật nước ta không có hiệu lực trở về trước, điều đó có 
nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua chỉ điều chỉnh những quan hệ 
xã hội xuất hiện sau khi văn bản đó bắt đầu có hiệu lực. Trong một số rất ít trường hợp 
ngoại lệ nếu như sự quan trở về trước phù hợp với lợi ích của xã hội thì ngay trong văn bản 
ấy quy định trực tiếp có hiệu lực hồi tố. Không được quy định hiệu lực trở về trước trong 
các trường hợp. 

+ Quy định trách nhiệm mới đối với mọi hành vi mà vào thời điểm hành vi đó thực 
hiện, pháp luật không quy định TNHS. 

+ Quy định trách nhiệm hình sự nặng hơn. 
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3.3.2. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian và đối tượng tác 
động  

3.3.2.1. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian  

Giới hạn tác động về không gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác định bằng 
lãnh thổ quốc gia hay địa phương hoặc một vùng nhất định. 

 Nhiều văn bản không chỉ ra hiệu lực theo không gian mà điều đó được mặc nhiên xác 
định theo giới hạn thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản ấy. 

Những văn bản chung nào chỉ có hiệu lực trong một vùng nhất định thì giới hạn luôn 
chỉ rõ trong văn bản đó. Phần lớn các văn bản do các cơ quan quyền lực và quản lý Nhà nước 
Trung ương có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các văn bản do Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân ban hành có hiệu lực trên địa bàn thuộc thẩm quyền của cơ quan ấy. 

3.3.2.2. Đối tượng tác động    

Hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật gắn liền với tác động của 
nó đối với nhóm người cụ thể. 

Thông thường văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong một lãnh thổ nhất định 
cũng có hiệu lực với mọi cá nhân tổ chức thuộc lãnh thổ đó. Tuy nhiên có những văn bản 
chỉ tác động tới những công chức Nhà nước hoặc những người thuộc những ngành nghề 
nhất định. Cũng có văn bản chỉ liên quan đến người nước ngoài và người không có quốc 
tịch v.v... Trong những trường hợp như thế, các văn bản quy phạm pháp luật luôn xác định 
rõ đối tượng tác động, nghĩa là những người phải tuân theo chấp hành hay được hưởng 
những quyền nhất định. 

3.4. ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT   

- Áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối 
với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản 
quy định hiệu lực trở về trước, thì áp dụng theo quy định đó. 

- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một 
vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. 

- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ 
quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định văn bản được ban hành sau. 

- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định  trách nhiệm pháp 
lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có 
hiệu lực thì áp dụng văn bản mới. 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

 
1. Văn bản quy phạm pháp luật: là hình thức thể hiện của các quyết định pháp luật do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự và dưới hình thức nhất định, có 
chứa đựng các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định, 
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được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn đời sống và việc thực hiện văn bản đó không làm 
chấm dứt hiệu lực của nó. Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Các văn bản luật và các 
văn bản dưới luật  

2. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật  
- Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và uỷ ban thường vụ quốc hội: 

+ Nghị quyết của Quốc hội. 
+ Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.   

- Văn bản quy phạm pháp luật của chủ tịch nước:Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.  
- Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ:  
+ Nghị quyết, nghị định của Chính phủ.  
+ Quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.  
+ Quyết định, chỉ thị, thông tư của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ 

quan khác thuộc Chính phủ.  
- Văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao: 
+ Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 
+ Quyết định chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 

- Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch:  
Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giữa 

các cơ quan Nhà nước với các tổ chức xã hội. 
- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân: 

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. 
+ Quyết định, chỉ  thị của UBND các cấp. 

3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật:  
- Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian: Là giới hạn xác định thời 

điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. 
- Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian: Là giới hạn tác động về 

không gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác định bằng lãnh thổ quốc gia hay địa 
phương hoặc một vùng nhất định. 

- Hiệu lực theo đối tượng tác động: Hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm 
pháp luật gắn liền với tác động của nó đối với nhóm người cụ thể. 

Thông thường văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong một lãnh thổ nhất định 
cũng có hiệu lực với mọi cá nhân tổ chức thuộc lãnh thổ đó. Tuy nhiên có những văn bản 
chỉ tác động tới những công chức Nhà nước hoặc những người thuộc những ngành nghề 
nhất định. Cũng có văn bản chỉ liên quan đến người nước ngoài và người không có quốc 
tịch v.v...  

4. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:   
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- Áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. 
- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một 

vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. 
- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ 

quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định văn bản được ban hành sau. 
- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định  trách nhiệm pháp 

lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có 
hiệu lực thì áp dụng văn bản mới. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 

 
1. Khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật? 
2. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật? 
3. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban 

thường vụ quốc hội? 
4. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước? 
5. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng 

chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ? 
6. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao? 
7. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân? 
8. Vấn đề hiệu lực của văn bản theo thời gian? 
9. Vấn đề hiệu lực của văn bản theo không gian và đối tượng tác động? 
10. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật? 
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CHƯƠNG 4:  LUẬT HIẾN PHÁP  

Trong chương này trình bày những vấn đề quan trọng nhất về Hiến pháp với tư cách 
là đạo luật cơ bản, là đạo luật quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia. Tính đến 
nay Việt Nam đã có 4 bản Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 
1992 (được sửa đổi năm 2001), sự ra đời của bốn bản Hiến pháp gắn liền với sự phát triển 
của xã hội Việt Nam, trong đó ghi nhận những thành tựu mà đảng và nhà nước, nhân dân 
chúng ta đạt được. Hiến pháp là văn bản luật do Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất Việt Nam ban hành. 

Chương này chỉ đề cập đến những chế định cơ bản của Luật hiến pháp đó là chế độ  
chính trị, trong đó đưa ra khái niệm chế độ chính trị, nội dung của chế định được quy định 
từ Điều 1 - Điều 14 của Hiến pháp 1992 bao gồm bản chất của nhà nước, vị trí, vai trò và ý 
nghĩa về chính trị pháp lý của sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Nhà nước và xã hội, 
cách thức thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân bằng hai hình thức trực tiếp và gián 
tiếp, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Tất cả các quy định này đều làm rõ cho tính chất tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về 
nhân dân, mọi hoạt động của bộ máy nhà nước, của cơ quan nhà nước đều phục vụ cho 
nhân dân.Trong chế định này còn đưa ra đường lối đối ngoại của nhà nước Việt Nam. 
Ngoài chế định về chế độ chính trị nội dung chương 4 còn nói tới chế định về chế độ kinh tế 
trong đó làm rõ các quy định về mục tiêu, chính sách kinh tế của Đảng và nhà nước 

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là một trong những chế định hết sức cơ bản 
và quan trọng không những được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam mà trong Hiến pháp 
của các nước khác trên thế giới. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân liên quan tới khái 
niệm về nhân quyền cần được các quốc gia tôn trọng và bảo vệ. Ngoài việc đưa ra khái 
niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhằm làm rõ hơn khái niệm này nên đã cụ thể 
hoá ra quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hoá xã 
hội... 

4.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HIẾN PHÁP  

Kể từ khi xuất hiện trong xã hội loài người, mọi nhà nước đều phải tổ chức theo một 
thể thức, bản chất nhất định thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Thuở sơ khai những thể 
thức, bản chất này không được ghi nhận thành văn, chỉ chứa đựng trong những tập tục lâu 
đời được giai cấp thống trị thừa nhận. Chính việc không ghi nhận, không quy định thành 
văn là cơ sở cho việc lạm dụng quyền lực nhà nước, biến quyền lực nhà nước của giai cấp 
chủ nô và phong kiến trở thành vô hạn định. Những thần dân không được hưởng quyền lợi, 
mà chỉ gánh vác trách nhiệm nặng nề, phải phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị, càng 
không có quyền tham gia vào công việc nhà nước (công việc chính trị). Chỉ mãi sau này với 
cách mạng tư sản, với sự đấu tranh của đông đảo quần chúng trong đó có cả tầng lớp thị dân 
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(về sau trở thành giai cấp tư sản), việc tổ chức nhà nước được quy định thành văn. Chính 
những văn bản quy định việc tổ chức nhà nước này được gọi là “hiến pháp”. 

Luật hiến pháp là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam do đó nó 
có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh riêng và những chủ thể riêng … 

4.1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp   

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hiến pháp là những quan hệ xã hội quan trọng 
liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước. Qua việc tổ chức quyền lực nhà nước này 
mà pháp luật xác lập lên chế độ chính trị của nhà nước. Đó là những quan hệ: 

- Nguồn gốc của quyền lực nhà nước, bản chất nhà nước. 
- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, các tổ chức và cá nhân thực hiện 

quyền lực nhà nước. 
- Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. 
So với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, luật hiến pháp có một 

vị trí rất quan trọng, làm cơ sở cho các ngành luật khác. Các quy định của luật hiến pháp 
hầu như trở thành những nguyên tắc của các ngành luật khác. 

Nói tóm lại  luật hiến pháp Việt Nam là một ngành luật chủ đạo trong hệ thống các 
ngành luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật  điều chỉnh các mối quan 
hệ xã hội có liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước. 

4.2.2. Phương pháp điều chỉnh   

Quan hệ xã hội có liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước là những quan hệ 
xã hội rất quan trọng, là những quan hệ có tính chất cơ sở cho mọi quan hệ xã hội khác. Do 
đó ngành luật này thường sử dụng phương pháp định nghĩa, bắt buộc, quyền uy để điều 
chỉnh các quan hệ xã hội. 

4.2. NHỮNG CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN   

4.2.1. Chế độ chính trị  

Chế độ chính trị là hệ thống những nguyên tắc thực hiện quyền lực nhà nước. Chế độ 
chính trị là chế định của Hiến pháp, là tổng thể các quy định về những vấn đề có tính 
nguyên tắc chung làm nền tảng cho các chương sau của Hiến pháp như: bản chất nhà nước, 
nguồn gốc nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với hoạt động của Nhà nước và xã 
hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.  

Nội dung cơ bản của chế định chế độ chính trị bao gồm: 
1. Khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì 

nhân dân. 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 

2. Xác định rõ ràng và dứt khoát mục đích của nhà nước là: Nhà nước bảo đảm và 
không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động 
xâm phạm lợi ích của tổ quốc và của nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh; thực hiện 
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công bằng xã hội; mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 
toàn diện. 

3. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đội tiên phong của giai - công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho quyền lợi của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tổ chức của Đảng hoạt 
động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật (Điều 4). 

4. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân 
tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, 
tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc (Điều 5). 

5. Quy định phương thức nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, 
do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân (Điều 6) 

6. Quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp theo 
nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín (Điều 7).  

7. Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận (Hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam...) là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. 

8. Khẳng định đường lối đối ngoại của Nhà nước ta là hữu nghị, mở rộng giao lưu và 
hợp tác với tất cả trên thế giới. 

9. Khẳng định quyền dân tộc cơ bản: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải 
đảo, vùng biển và vùng trời (Điều l). Đây là quyền đặc biệt là cơ sở phát sinh các quyền khác. 

Như vậy Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định tính nhân dân của nhà nước ta, quy định 
nhà nước Việt nam là nhà nước XHCN do Đảng cộng sản - chính đảng duy nhất lãnh đạo. 
Khẳng định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước ta là nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, quy định về đường lối phát triển của 
nhà nước ta. 

4.2.2. Chế độ kinh tế  

Trong quá trình tồn tại và phát triển, các quan hệ kinh tế luôn chịu sự tác động điều 
chỉnh từ phía Nhà nước theo định hướng nhất định. Những quan hệ kinh tế chủ yếu tạo 
thành cơ sở kinh tế của nhà nước, được các quy phạm của Luật hiến pháp điều chỉnh và 
tổng hợp các quy phạm đó tạo thành chế định chế độ kinh tế. Trong chế độ kinh tế của nhà 
nước, các vấn đề cơ bản, chủ yếu làm cơ sở để xác định chế độ xã hội bao gồm: chính sách 
phát triển kinh tế, quan hệ về sở hữu, quan hệ sản xuất, những quan hệ về tổ chức quản lý 
nền kinh tế quốc dân... trong các quan hệ đó quan hệ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất là 
nền tảng quyết định tính chất chế độ kinh tế. 

Trước đây nền kinh tế nước ta được quản lý theo cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, 
mang nặng tính mệnh lệnh hành chính. Hiện nay nền kinh tế của nước ta là kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội 
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chủ nghĩa. Vì thế cơ chế quản lý kinh tế có sự thay đổi. Điều 20 Hiến pháp 1992 quy định 
"Nhà nước thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách, 
phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp; bảo đảm 
kết hợp hài hoà giữa lợi ich của cá nhân, tập thể và nhà nước". Quản lý kinh tế bằng pháp 
luật là nguyên tắc quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Với những thuộc tính của mình, 
pháp luật xác lập các mối quan hệ phức tạp, cơ bản của chế độ kinh tế như quan hệ về sở 
hữu, quan hệ thừa kế, quan hệ về lao động, phân phối sản phẩm xã hội, quan hệ với các 
nước và tổ chức quốc tế khác...Bằng pháp luật, Nhà nước xác định chiên lược, mục tiêu 
phát triển kinh tế cũng như quy hoạch, cơ cấu nền kinh tế quốc dân, đưa ra những bảo đảm 
vận hành cơ chế quản lý để định hướng, ngăn chặn và xử lý những trường hợp vi phạm 
pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, hệ thống pháp luật về kinh tế của nước ta còn 
chưa hoàn thiện để điều chỉnh toàn diện, có hiệu quả đối với các quan hệ kinh tế đa dạng, vì 
vậy cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện.  

Để đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý mới, trên tinh thần Hiến pháp 1992 Nhà nước 
ta đã ban hành các văn bản pháp luật như Bộ luật dân sự, Bộ luật lao động, Luật môi 
trường, Luật đầu tư nước ngoài... đồng thời thiết lập Toà án kinh tế và các Toà án khác. 

Xuất phát từ bản chất của nhà nước, các chính sách biện pháp phát triển kinh tế của Nhà 
nước ta đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân. Tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế ở 
mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể Nhà nước đặt ra những mục đích chính sách kinh tế cụ thể. Hiện 
nay mục đích chính sách kinh tế ở Việt Nam là “làm cho dân giàu, nước mạnh, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân" (Điều 16 Hiến pháp 1992). 

Chế độ sở hữu là yếu tố căn bản trong chế độ kinh yế của nhà nước. Hiến pháp của tất 
cả các quốc gia trên thế giới đều quy định về chế độ sở hữu. Theo Hiến pháp 1992 hiện nay 
ở nước ta có các hình thức sở hữu chủ yếu sau: Sở hữu nhà nước (hay sở hữu toàn dân) bao 
gồm những tư liệu sản xuất chủ yếu, đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của nền kinh 
tế. Nhà nước là chủ thể của sở hữu toàn dân, Nhà nước giao tài sản thuộc sở hữu toàn dân 
cho các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 

4.2.3. Quyền hạn và nghĩa vụ cơ bản của công dân   

Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân chủ yếu được thể hiện qua quy định về 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Công dân là những cá nhân mang quốc tịch của 
một nhà nước. Là công dân của nhà nước sở tại, cá nhân được hưởng đầy đủ các quyền và 
phải thực hiện các nghĩa vụ mà pháp luật của nhà nước quy định. 

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những quyền, nghĩa vụ được nhà nước quy 
định trong Hiến pháp. Những quyền và nghĩa vụ này được hiến pháp quy định cho tất cả 
mọi công dân, hoặc cho cả một tầng lớp, một giai cấp chứ không quy định cho từng con 
người trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Những quyền này thường được xuất phát từ 
quyền được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc, không ai có thể xâm phạm và 
tước đoạt. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là cơ sở chủ yếu xác định địa vị pháp lý 
của công dân, là cơ sở cho mọi quyền và nghĩa vụ cụ thể của mỗi một công dân, thể hiện 
trình độ, mức sống, nền văn minh của một nhà nước. 
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4.2.3.1. Quyền   

Được chia theo các lĩnh vực sau   
- Quyền trong lĩnh vực chính trị:  

+ Quyền bầu cử (18 tuổi), quyền ứng cử (21 tuổi) vào Quốc hội và hội đồng 
nhân dân. 

+ Quyền tham gia quản lý nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu 
dân ý. 
- Quyền trong lĩnh vực kinh tế: 

+ Quyền tự do kinh doanh. 
+ Quyền bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. 

- Quyền tự do cá nhân:  
+ Quyền tự do đi lại, cư trú. 
+ Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, tài sản, chỗ ở. 
+ Quyền bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
+ Quyền biểu tình, tự do lập hội. 
+ Quyền tự do ngôn luận. 

- Quyền trong lĩnh vực văn hóa xã hội: 
+ Quyền tự do sáng tác, nghiên cứu văn học nghệ thuật. 
+ Được bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. 

4.2.3.2. Nghĩa vụ   

Bên cạnh quyền luôn luôn phải có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 51 Hiến pháp 1992 
“Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Nhà nước bảo đảm các quyền của 
công dân, công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và xã hội”. 

Cụ thể:  - Công dân phải có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật. 
      - Công dân phải có nghĩa vụ đóng thuế … 

 - Bảo vệ tổ quốc. 
Khi công dân không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình hoặc lợi dụng các quyền tự do dân 

chủ của mình để làm những việc trái pháp luật sẽ bị áp dụng các biện pháp chế tài cần thiết. 
 

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 

 
1. Luật hiến pháp Việt Nam là một ngành luật chủ đạo trong hệ thống các ngành luật 

Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật  điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có 
liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước. Luật hiến pháp là một ngành luật độc lập 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam do đó nó có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp 
điều chỉnh riêng và những chủ thể riêng. 
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2. Đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp: là những quan hệ xã hội quan trọng liên 
quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước. Qua việc tổ chức quyền lực nhà nước này mà 
pháp luật xác lập lên chế độ chính trị của nhà nước.  

3. Phương pháp điều chỉnh: Quan hệ xã hội có liên quan đến việc tổ chức quyền lực 
nhà nước là những quan hệ xã hội rất quan trọng, là những quan hệ có tính chất cơ sở cho 
mọi quan hệ xã hội khác. Do đó ngành luật này thường sử dụng phương pháp định nghĩa, 
bắt buộc, quyền uy để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

4. Các chế định cơ bản của luật hiến pháp bao gồm: 
- Chế độ chính trị: là hệ thống những nguyên tắc thực hiện quyền lực nhà nước. Chế 

độ chính trị là chế định của Hiến pháp, là tổng thể các quy định về những vấn đề có tính 
nguyên tắc chung làm nền tảng cho các chương sau của Hiến pháp như: bản chất nhà nước, 
nguồn gốc nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với hoạt động của Nhà nước và xã 
hội. 

- Chế độ kinh tế: Những quan hệ kinh tế chủ yếu tạo thành cơ sở kinh tế của nhà 
nước, được các quy phạm của Luật hiến pháp điều chỉnh và tổng hợp các quy phạm đó tạo 
thành chế định chế độ kinh tế. Trong chế độ kinh tế của nhà nước, các vấn đề cơ bản, chủ 
yếu làm cơ sở để xác định chế độ xã hội bao gồm: chính sách phát triển kinh tế, quan hệ về 
sở hữu, quan hệ sản xuất, những quan hệ về tổ chức quản lý nền kinh tế quốc dân... trong 
các quan hệ đó quan hệ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất là nền tảng quyết định tính chất 
chế độ kinh tế. 

- Quyền hạn và nghĩa vụ cơ bản của công dân:  
 Quyền được chia theo các lĩnh vực sau:  

- Quyền trong lĩnh vực chính trị.   
- Quyền tự do cá nhân.   
- Quyền trong lĩnh vực văn hóa xã hội.  

 Nghĩa vụ:  
- Bảo vệ tổ quốc. 
- Đóng thuế cho nhà nước. 
- Tôn trọng hiến pháp và pháp luật. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 

 
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hiến pháp? 
2. Nội dung chế định chế độ chính trị được quy định trong Hiến pháp 1992? 
3. Nội dung chế định chế độ kinh tế được quy định trong Hiến pháp 1992? 
4. Nội dung chế định chế độ quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân  được quy định trong 

Hiến pháp 1992? 
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CHƯƠNG 5: LUẬT HÀNH CHÍNH 

 
Hoạt động chấp hành và điều hành hay là hoạt động quản lý nhà nước là một loại hoạt 

động cơ bản, chủ yếu được thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong bộ máy 
nhà nước thì các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một bộ phận 
cấu thành, tiến hành những hoạt động quản lý trên các lĩnh vực. Do vậy trong chương 5 
chúng tôi đưa ra những quy định về Luật hành chính Việt Nam như khái niệm, đối tượng 
điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính như là những căn cứ nhằm phân 
biệt với các ngành luật khác. 

Trong các quy định của luật hành chính thì chế định về cơ quan quản lý hành chính 
đã được trình bày một cách chi tiết như khái niệm, đặc điểm, hệ thống các cơ quan ở TW và 
địa phương. Các cơ quan hành chính được tổ chức một cách chặt chẽ, thống nhất từ trên 
xuống, có trung tâm chỉ đạo là Chính phủ. Trong các cơ quan hành chính thì hạt nhân cơ 
bản là cán bộ công chức nhà nước, những người trực tiếp thực hiện các hoạt động quản lý 
trong lĩnh vực hành chính nhà nước. Khái niệm cán bộ công chức được trình bày một cách 
chi tiết theo quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức trong đó nêu rõ ai là công chức? ai 
không phải là công chức? các quy định của pháp luật như quyền và nghĩa vụ, chế độ khen 
thưởng, kỷ luật, tuyển dụng cán bộ công chức để tạo nên địa vị pháp lý cho họ. 

Vi phạm hành chính là một loại vi phạm pháp luật diễn ra mang tính phổ biến trên tất 
cả các lĩnh vực của đời sống nhà nước và xã hội. Nội dung của chương 5 đề cập đến những 
vấn đề nhằm nhận diện vi phạm hành chính với các dạng vi phạm pháp luật khác bằng khái 
niệm, đặc điểm và đặc biệt là các dấu hiệu. Quy định việc chủ thể vi phạm hành chính phải 
chịu trách nhiệm pháp lý đó là trách nhiệm hành chính mà cụ thể là phải chịu các biện pháp 
xử phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm. 

5.1.  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH   

5.1.1. Khái niệm 

Luật hành chính  là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều 
chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt 
động của các cơ quan nhà nướchoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước. 

Khái niệm “hoạt động chấp hành và điều hành” có thể được hiểu với nội dung và 
phạm vi gần như các khái niệm “hoạt động hành pháp”, “hoạt động hành chính - nhà 
nước” hoặc “hoạt động quản lý nhà nước”. Do đó, từ nhận xét chung nhất chúng ta có thể 
kết luận rằng luật hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước và nó có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. 
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5.1.2. Đối tượng điều chỉnh 

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ xã hội mang tính chất 
chấp hành và điều hành phát sinh giữa các chủ thể tham gia hoạt động của nhà nước trong 
những trường hợp sau: 

- Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt 
động của các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt 
động xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước khác (như Tòa án, Viện 
kiểm sát). 

- Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt 
động của các cơ quan nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

5.1.3. Phương pháp điều chỉnh   

Luật hành chính khi điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều 
hành sử dụng phương pháp mệnh lệnh phục tùng. Bởi vì bản thân hoạt động quản lý nhà 
nước mang bản chất là tính quyền uy do các bên tham gia quan hệ có địa vị không bình 
đẳng với nhau về ý chí: một bên ra lệnh, bên kia phải phục tùng. 

Tuy vậy trong những trường hợp đặc biệt luật hành chính cũng sử dụng phương pháp 
thỏa thuận, như trong trường hợp ban hành các quyết định liên tịch, ký kết và thực hiện các 
hợp đồng hành chính. Quan hệ giữa các bên tham gia ký kết là quan hệ bình đẳng, trong quá 
trình thỏa thuận với nhau để đi đến ký kết không ai có quyền ra lệnh, ép buộc ai. 

5.2. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm cơ quan hành chính Nhà nước 

5.2.1.1. Khái niệm  

Cơ quan quản lý hành chính nhà nước là những bộ phận hợp thành của bộ máy quản 
lý được thành lập để chuyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước (hoạt động chấp hành và 
điều hành, hoạt động hành pháp). 

5.2.1.2. Đặc điểm   

- Tập hợp những con người có tính độc lập tương đối về cơ cấu-tổ chức. 
- Chịu sự giám sát lãnh đạo của các cơ quan quyền lực tương ứng. 
- Thực hiện các hoạt động mang tính dưới luật - hoạt động tiến hành trên cơ sở và để 

thi hành luật. 
- Thẩm quyền chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành và điều hành. 
- Tất cả các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ (trực thuộc trên - dưới, ngang - trái) có 

trung tâm chỉ đạo là Chính phủ. 

5.2.1.3. Hệ thống  

+ Ở Trung ương: 
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- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
- Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác trực thuộc Chính phủ. 

+ Ở địa phương:   
 - UBND các cấp, Chủ tịch UBND. 
 - Các cơ quan chuyên môn của UBND (Sở,phòng…). 
 - Ban lãnh đạo các xí nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của nhà nước. 

5.2.2. Phân loại 

 Các cơ quan hành chính nhà nước có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. 

5.2.2.1. Theo cơ sở pháp lý của việc thành lập  

Các cơ quan hành chính bao gồm: 
- Các cơ quan hành chính mà việc thành lập nó được hiến pháp quy định (cơ quan 

hiến định): 
+ Chính phủ. 
+ Uỷ ban nhân dân các địa phương. 

- Các cơ quan hành chính Nhà nước được thành lập trên cơ sở các đạo luật các văn 
bản dưới luật: 

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ. 
+ Các tổng cục, cục, vụ, các sở, ban thuộc các cơ quan hiến định. 
+ Các đơn vị hành chính sự nghiệp cơ sở trong các lĩnh vực văn hoá y tế giáo 

dục quốc phòng trật tự trị an… 

5.2.2.2. Căn cứ vào địa giới hoạt động 

Có thể phân thành: 
- Các cơ quan hành chính nhà nước trung ương gồm chính phủ, các bộ, các cơ quan 

ngang bộ quản lý nhà nước về ngành hay lĩnh vực công tác. Hoạt động quản lý của các cơ 
quan này bao trùm trong phạm vi toàn quốc. 

- Các cơ quan hành chính nhà nước địa phương gồm uỷ ban nhân dân, các sở, phòng, 
ban thuộc uỷ ban nhân dân hoạt động quản lý trong phạm vi lãnh thổ địa phương. 

5.2.2.3. Căn cứ theo phạm vi thẩm quyền 

Các cơ quan hành chính nhà nước được chia thành: 
- Cơ quan có thẩm quyền chung: gồm chính phủ và uỷ ban nhân các cấp. Những cơ 

quan này, theo quy định của hiến pháp, có thẩm quyền giải quyết mọi vấn đề thuộc các 
ngành, các lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc hoặc trên từng địa phương. 

- Cơ quan có thẩm quyền riêng: gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, là những cơ quan 
quản lý theo ngành hoặc theo chức năng, trực tiếp quản lý một ngành, một lĩnh vực hoặc 
một số lĩnh vực trên phạm vi cả nước. 
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5.2.2.4. Căn cứ theo chế độ lãnh đạo 

Các cơ quan hành chính nhà nước được chia thành: 
- Các cơ quan được tổ chức và hoạt động theo chế độ lãnh đạo tập thể. 
- Các cơ quan được tổ chức và hoạt động theo chế độ lãnh đạo một thủ trưởng. 

5.3.CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 

5.3.1. Khái niệm, các loại cán bộ công chức  

5.3.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức 

Hoạt động quản lý nhà nước xét đến cùng được thực hiện bởi hành vi của các cá nhân 
cụ thể, được Nhà nước trao cho việc thực hiện quyền lực nhà nước. Từ đó mà hình thành 
phạm trù công chức nhà nước, một chủ thể đặc biệt và quan trọng của luật hành chính. 

Công chức nhà nước là những người làm việc trong cơ quan nhà nước do tuyển dụng, 
bầu hoặc bổ nhiệm, giữ một nghĩa vụ nhất định hoặc tiến hành những hoạt động cụ thể nào 
đó để phục vụ việc thực hiện một chức vụ nhất định do Nhà nước trả lương theo chức vụ 
hoặc loại hoạt động đó. 

Công chức nhà nước có những đặc trưng cơ bản là: 
+ Công chức nhà nước bao giờ cũng là người thực hiện một công vụ nào đó của Nhà 

nước. Họ phải gánh vác một nghĩa vụ nhất định đối với Nhà nước và do vậy họ cũng được 
trao những quyền hạn nhất định để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong quá trình thực 
hiện công cụ của mình, công chức chỉ được hành động trong phạm vi quyền hạn được giao. 

+ Hoạt động thi hành công vụ của công chức không trực tiếp sản xuất ra của cải vật 
chất. Nó là những hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nươc nói chung. 

+ Công chức được hưởng lương do ngân sách nhà nước trả. 
 Như vậy cũng có thể nói, công chức là những người có quan hệ lao động với nhà 

nước. Trong quan hệ này luôn tồn tại hai yếu tố: yếu tố tự nguyện của người lao động và 
yếu tố ý chí của nhà nước. Sự đồng ý của người lao động là yếu tố cần thiết, là điều kiện 
bước đầu để quan hệ này hình thành. Song, ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới 
là yếu tố quyết định hình thành quan hệ pháp luật giữa hai bên. 

Người lao động không có quyền buộc Nhà nước phải trao cho mình một chức vụ hoặc 
những hoạt động nhất định. Khi đã trở thành công chức nhà nước, họ không có quyền từ 
chối những công việc được giao. Nhà nước có quyền thay đổi, điều động công tác, thậm chí 
chấm dứt quan hệ đó, trong các trường hợp nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước. 

5.3.1.2. Các loại công chức nhà nước 

Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh cán bộ, 
công chức năm 1998 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29/4/2003: Cán bộ, 
công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam trong biên chế, bao gồm: 

a. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố Trực thuộc 
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trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh (gọi chung 
là cấp huyện); 

b. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên làm 
việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;  

c. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, vào một ngạch công chức hoặc giao giữ 
một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện; 

d. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ 
một công vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội; 

đ. Thẩm phán toà án nhân dân, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân; 
e. Người được tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân quốc phòng, làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà 
không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;  

g. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ chức 
chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); 

h. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ 
thuộc Uỷ ban nhân dân   

5.3.2. Những nội dung chủ yếu của chế độ pháp lý về cán bộ công chức: 

5.3.2.1. Nghĩa vụ, quyền lợi 

a. Nghĩa vụ:  
Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây: 
- Trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, 

danh dự và lợi ích quốc gia; 
- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; thi hài nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật;  
- Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân; 
- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, 

lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; 
 - Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không 

được quan liêu, hách dịch, lạm quyền, tham nhũng; 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm chỉnh nội 

quy của cơ quan, tổ chức;  
- Giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;  
- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công 

tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; 
- Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
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b. Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau đây:  
- Được nghỉ hàng năm, nghỉ các ngày lễ theo quy định và nghỉ việc riêng theo quy 

định của Bộ luật lao động; 
- Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi được 

sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức; 
- Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất theo quy định của Bộ luật lao động;  
- Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy định. 
- Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại Bộ luật lao 

động; 
- Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định. 
- Cán bộ công chức được hưởng tiền lương tương xứng với công vụ được giao, chính 

sách về nhà ở, các chính sách khác và được bảo đảm các điều kiện làm việc.   
- Cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc 

trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi do 
Chính phủ quy định.  

- Cán bộ, công chức có quyền tham gia hoạt động  chính trị, xã hội theo quy định của 
pháp luật; được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa 
học, sáng tác; được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao. 

- Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm  quyền theo 
quy định của pháp luật.   

- Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo 
vệ.  

- Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ công vụ được xem xét để 
công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. 

- Cán bộ, công chức bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì được xem xét 
để áp dụng chính  sách, chế độ tương tự như đối với thương binh.. 

c. Những việc cán bộ, công chức không được làm   
- Cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm 

hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý 
bỏ việc.  

- Cán bộ, công chức không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, 
phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc. 

- Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, 
điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác 
xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. 

- Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc 
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có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải 
quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến 
lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức. 

- Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước, 
thì trong thời hạn ít nhất là năm năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, không được 
làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh với nước 
ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm 
nhiệm. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, 
công chức không được làm và chính sách ưu đãi đối với những người phải áp dụng quy 
định này. 

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con 
của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, 
nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.  

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố trí 
vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức 
nhân sự, kế toán tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, 
hàng hoá, giao dịch ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó. 

5.3.2.2. Khen thưởng 

Khen thưởng danh hiệu, huy hiệu (như: nhà giáo tú, thầy thuốc ưu tú, nhân dân), giấy 
khen, bằng khen huy chương, huân chương; cán bộ, công chức hy sinh khi làm nhiệm vụ 
được công nhận là liệt sĩ, bị thương khi là nhiệm vụ được công nhận là thương binh.  

5.3.2.3. Kỷ luật: 

Cán bộ công chức khi vi phạm kỷ luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật với các hình thức 
(tùy theo mức độ vi phạm) Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc.   

5.3.2.4. Tuyển dụng:  

Việc tuyển dụng viên chức vào các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới 3 hình 
thức: bầu, bổ nhiệm, thi cử. 

5.4. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH  

5.4.1. Vi phạm hành chính 

5.4.1.1. Khái niệm  

Vi phạm hành chính là những hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp 
luật do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại tới các 
quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi 
phạm hành chính. 

5.4.1.2. Các dấu hiệu  

- Vi phạm hành chính trước hết là hành vi, nó chỉ được thực hiện bằng hành vi và là 
hành vi trái pháp luật. Nghĩa là hành vi được thực hiện ngược lại với quy định của pháp 
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luật, có thể là hành động bị pháp luật hành chính cấm hoặc không thực hiện hành động mà 
pháp luật hành chính buộc phải thực hiện. 

Ví dụ: Điều khiển xe phân khối lớn mà không có bằng lái  
- Hành vi trái pháp luật hành chính là nguy hiểm cho xã hội nhưng ít nguy hiểm hơn 

so với vi phạm hình sự (dựa vào tính chất của khách thể bị xâm hại). 
- Trong mặt khách quan của vi phạm hành chính, không nhất thiết phải có dấu hiệu 

hậu quả có hại của hành vi và quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Nói cách khác chỉ 
cần tồn tại dấu hiệu “hình thức” (hành động hay không hành động trái pháp luật). 

- Xâm hại tới những quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ như trật tự nhà nước, 
quyền tự do và lợi ích hợp pháp của công dân, trật tự quản lý. 

Ví dụ: Các quan hệ xã hội trong lĩnh vực bảo vệ trật tự an toàn giao thông, bảo vệ 
môi trường. 

- Chủ thể thực hiện vi phạm hành chính có thể là cá nhân hoặc tổ chức. 
+ Cá nhân: phải là người có năng lực hành vi. 
+ Tổ chức: khi bị xử phạt vi phạm hành chính phải tiến hành xác định lỗi của 

những người trực tiếp gây ra vi phạm để truy cứu trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm vật 
chất. 

+ Người nước ngoài, người không có quốc tịch, tổ chức nước ngoai đang sinh 
sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam khi vi phạm hành chính thì bị xử phạt như đối 
với công dân hoặc tổ chức theo pháp luật Việt Nam. Nếu thuộc diện được hưởng 
quyền ưu đãi và miễn trừ thì giải quyết bằng con đường ngoại giao. 
- Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi được thực hiện dưới hai hình thức cố ý và vô ý. 

5.4.1.3. Các hình thức xử lý vi phạm hành chính 

 Trong luật hành chính hiện hành, xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm 
hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. 

* Xử phạt vi phạm hành chính: 
 Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật áp dụng với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 
quản lý hành chính nhà nước. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm các hình 
thức xử phạt chính (cảnh cáo; phạt tiền) và các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử 
dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng đẻ vi 
phạm hành chính; trục xuất). 

 Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức vi phạm chỉ phải chịu một trong 
các hình thức xử phạt chính. Tùy theo tính chất,mức độ vi phạm, cá nhân tổ chức vi phạm 
hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung. 

 + Cảnh cáo được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, 
có tình tiết giảm nhẹ, hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành 
niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. 
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 + Phạt tiền được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính và không 
thuộc trường hợp bị xử phạt cảnh cáo. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính, tùy 
theo tính chất và mức độ vi phạm, tối thiểu là 5.000 đồng và tối đa là 500.000.000 đồng. 
Tiền xử phạt vi phạm hành chính được đưa vào ngân sách nhà nước. 

 + Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được áp dụng có thời hạn 
hoặc không có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy tắc sử dụng 
giấy phép. 

 + Tịch thu tang vật, phương tiện được dùng để vi phạm hành chính. Người có thẩm 
quyền xử phạt quyết định biện pháp tịch thu để sung vào công quỹ nhà nước các tài sản, vật 
dụng, hàng hóa, tiền bạc... dùng để thực hiện vi phạm hành chính hoặc do vi phạm kèm theo 
hình thức mà có. 

 + Trục xuất được áp dụng với người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt 
Nam, buộc họ phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trục xuất có thể áp dụng như một biện pháp 
xử phạt chính hoặc như một biện pháp xử phạt bổ sung khi được áp dụng kèm theo hình 
thức phạt chính khác. 

 Đi kèm theo các hình thức xử phạt hành chính, đối với cá nhân tổ chức vi phạm hành 
chính, cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính còn có thể áp dụng một hoặc nhiều biện 
pháp khắc phục hậu quả như sau: 

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra 
hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. 

- Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trangj ô nhiễm môi trường sống, lây 
lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra. 

- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương 
tiện vi phạm. 

- Buộc thiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và văn 
hóa phẩm độc hại. 

- Các biện pháp khác do Chính phủ quy định. 
* Các biện pháp xử lý hành chính khác: 
Ngoài các hình thức xử lý vi phạm hành chính nêu trên, việc xử lý vi phạm hành 

chính còn bao gồm các biện pháp xử lý hành chính khác, chỉ áp dụng đối với các cá nhân: 
- Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
- Đưa vào trường giáo dưỡng; 
- Đưa vào cơ sở giáo dục; 
- Đưa vào cơ sở chữa bệnh; 
- Quản chế hành chính. 

Các biện pháp xử lý hành chính nói trên nhằm mục đích giáo dục ý thức chấp hành 
pháp luật của đối tượng vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà chưa đến 
mức phải xử lý hình sự, nhằm tạo điều kiện cho những đối tượng này trở thành công dân 
lương thiện, ngăn ngừa khả năng họ có thể tái phạm.  
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Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính. 
Bên cạnh các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, trong việc xử lý vi phạm hành 

chính người ta còn có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc xử phạt vi 
phạm hành chính là: 

- Tạm giữ người theo thủ tục hành chính; 
- Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  
- Khám người; 
- Khám phương tiện vận tải, đồ vật; 
- Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 
- Bảo lãnh hành chính; 
- Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, 

cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh trong trường hợp bỏ trốn. 

5.4.1.4. Đối tượng áp dụng xử phạt hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác 

Xử phạt hành chính được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành 
chính bao gồm cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính 
trên cac lĩnh vực khác nhau của quản lý hành chính trên các lĩnh vực khác nhau của quản lý 
hành chính nhà nước, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Đối với cá nhân, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm 
hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành 
chính do mình gây ra. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì bị phạt 
cảnh cáo. Người từ đủ 16 đến 18 tuổi vi phạm hành chính thì bị áp dụng mọi hình thức xử 
phạt chính, song mức phạt tiền không quá ½ mức phạt tiền đối với người thành niên; trong 
trường hợp họ không có tiền nộp phạt thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải nộp thay. 

Các biện pháp xử lý hành chính khác chỉ được áp dụng đối với cá nhân các đối tượng 
đã nhiều lần bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm, nhằm mục đích giáo dục ý thức 
tuân thủ pháp luật và ngăn ngừa khả năng tái phạm ở họ. 

5.4.1.5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

Các cơ quan nhà nứoc và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: 
- Ủy ban nhân dân các cấp (quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002, 

các Điều 28, 29, 30); 
- Công an nhân dân (Điều 31 Pháp lệnh); 
- Bộ đội biên phòng (Điều 32 Pháp lệnh); 
- Cơ quan cảnh sát biển (Điều 33 Pháp lệnh); 
- Hải quan (Điều 34 Pháp lệnh); 
- Kiểm lâm (Điều 35 Pháp lệnh); 
- Thuế vụ (Điều 36 Pháp lệnh); 
- Quản lý thị trường (Điều 37 Pháp lệnh); 
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- Thanh tra chuyên ngành (Điều 38 Pháp lệnh); 
- Giám đố cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ thủy nội địa, Giám đốc cảng vụ hàng 

không (Điều 39 Pháp lệnh); 
- Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự (Điều 40 Pháp lệnh). 
Trên cơ sở các nguyên tắc chung về vi phạm, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính 

được quy định trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002, các Nghị định của Chính 
phủ quy định một cách chi tiết việc xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể. 

5.4.2. Trách nhiệm hành chính 

5.4.2.1. Khái niệm 

Trách nhiệm hành chính là một dạng của trách nhiệm pháp lý được áp dụng trong 
hoạt động quản lý - hoạt động hành chính nhà nước theo quy định của luật hành chính. Đó 
là sự áp dụng những biện pháp cưỡng chế hành chính mang tính chất xử phạt hoặc khôi 
phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại được quy định trong những chế tài của quy 
phạm pháp luật hành chính bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với những chủ 
thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính. 

Do đó trách nhiệm hành chính thể hiện sự phản ứng tiêu cực của nhà nước đối với 
chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính, kết quả là chủ thể đó phải gánh chịu những 
hậu quả bất lợi, bị thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần. 

5.4.2.2. Đặc điểm 

- Cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính. 
- Tính chất của trách nhiệm hành chính ít nghiêm khắc hơn trách nhiệm hình sự, 

người chịu trách nhiệm hành chính không mang án tích và được áp dụng chủ yếu bởi các cơ 
quan quản lý nhà nước chứ không phải Tòa án. 

- Trách nhiệm hành chính áp dụng đối với mọi công dân, giữa đối tượng bị xử phạt và 
cơ quan có thẩm quyền không tồn tại quan hệ trực thuộc (khác với trách nhiệm kỷ luật - 
người bị áp dụng trách nhiệm kỷ luật bao giờ cũng trực thuộc cơ quan hoặc người có thẩm 
quyền áp dụng chế tài đó). 

5.4.2.3. Các biện pháp trách nhiệm hành chính 

a.  Biện pháp xử phạt 
- Biện pháp xử phạt chính: 
+ Cảnh cáo: áp dụng với những  vi phạm nhỏ chưa gây ra hậu quả, vi phạm lần đầu 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ. 
+ Phạt tiền: từ 5.000đ - 100.000.000đ 
Đối với mỗi vi phạm hành chính chỉ áp dụng một trong hai hình thức phạt này. 
- Biện pháp xử phạt bổ sung:  
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+ Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc không có thời hạn. Trong thời gian 
bị tước quyền sử dụng giấy phép cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi 
trong giấy phép. 

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm được sử dụng để thực hiện vi phạm hành 
chính: là việc sung vào qũy của nhà nước vật, tiền, hàng hóa, phương tiện có liên quan trực 
tiếp đến vi phạm hành chính. Không tịch thu tang vật, tiền, phương tiện bị cá nhân, tổ chức 
vi phạm hành chính chiếm đoạt mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. 

b.  Biện pháp khôi phục pháp luật:  
Với tác dụng ngăn chặn vi phạm đang xảy ra, cần khôi phục bồi hoàn thiệt hại do vi 

phạm gây ra hoặc ngăn chặn hậu quả. 
Các biện pháp bao gồm:  
- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra 

hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. 
- Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sống, lây lan 

dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra. 
- Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đến 1.000.000đ. 
- Buộc thiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, văn hóa phẩm độc hại. 

5.4.2.4. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính  

- UBND các cấp. 
- Cơ quan cảnh sát, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, thuế vụ, quản lý thị 

trường và những cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhà nước chuyên ngành. 
- Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự. 
 

TÓM TẮT CHƯƠNG 5 

 
1.  Khái niệm chung về luật hành chính:  Luật hành chính  là hệ thống các quy phạm 

pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp 
hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nướchoặc tổ chức xã hội 
khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

* Đối tượng điều chỉnh:  Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ 
xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh giữa các chủ thể tham gia hoạt động 
của nhà nước. 

* Phương pháp điều chỉnh: Luật hành chính khi điều chỉnh các quan hệ xã hội mang 
tính chất chấp hành và điều hành sử dụng phương pháp mệnh lệnh phục tùng.  

2. Cơ quan hành chính nhà nước: là những bộ phận hợp thành của bộ máy quản lý 
được thành lập để chuyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước (hoạt động chấp hành và 
điều hành, hoạt động hành pháp). 
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3. Cán bộ công chức nhà nước là những người làm việc trong cơ quan nhà nước do 
tuyển dụng, bầu hoặc bổ nhiệm, giữ một nghĩa vụ nhất định hoặc tiến hành những hoạt 
động cụ thể nào đó để phục vụ việc thực hiện một chức vụ nhất định do Nhà nước trả lương 
theo chức vụ hoặc loại hoạt động đó. 

4. Vi phạm hành chính là những hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp 
luật do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại tới các 
quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi 
phạm hành chính. 

5. Các hình thức xử lý vi phạm hành chính: 
 Trong luật hành chính hiện hành, xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm 

hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. 
- Xử phạt vi phạm hành chính; 
- Các biện pháp xử lý hành chính khác; 

Ngoài các hình thức xử lý vi phạm hành chính nêu trên, việc xử lý vi phạm hành 
chính còn bao gồm các biện pháp xử lý hành chính khác, chỉ áp dụng đối với các cá nhân: 

- Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
- Đưa vào trường giáo dưỡng; 
- Đưa vào cơ sở giáo dục; 
- Đưa vào cơ sở chữa bệnh; 
- Quản chế hành chính. 

Bên cạnh các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, trong việc xử lý vi phạm hành 
chính người ta còn có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc xử phạt vi 
phạm hành chính là: 

- Tạm giữ người theo thủ tục hành chính; 
- Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  
- Khám người; 
- Khám phương tiện vận tải, đồ vật; 
- Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 
- Bảo lãnh hành chính; 
- Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, 

cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh trong trường hợp bỏ trốn. 
6. Đối tượng áp dụng xử phạt hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác: 
Xử phạt hành chính được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành 

chính bao gồm cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính 
trên cac lĩnh vực khác nhau của quản lý hành chính trên các lĩnh vực khác nhau của quản lý 
hành chính nhà nước, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. 

7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: 
Các cơ quan nhà nứoc và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: 
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- Ủy ban nhân dân các cấp (quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002, 
các Điều 28, 29, 30); 

- Công an nhân dân (Điều 31 Pháp lệnh); 
- Bộ đội biên phòng (Điều 32 Pháp lệnh); 
- Cơ quan cảnh sát biển (Điều 33 Pháp lệnh); 
- Hải quan (Điều 34 Pháp lệnh); 
- Kiểm lâm (Điều 35 Pháp lệnh); 
- Thuế vụ (Điều 36 Pháp lệnh); 
- Quản lý thị trường (Điều 37 Pháp lệnh); 
- Thanh tra chuyên ngành (Điều 38 Pháp lệnh); 
- Giám đố cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ thủy nội địa, Giám đốc cảng vụ hàng 

không (Điều 39 Pháp lệnh); 
- Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự (Điều 40 Pháp lệnh). 
8. Trách nhiệm hành chính là một dạng của trách nhiệm pháp lý được áp dụng trong 

hoạt động quản lý - hoạt động hành chính nhà nước theo quy định của luật hành chính. Đó 
là sự áp dụng những biện pháp cưỡng chế hành chính mang tính chất xử phạt hoặc khôi 
phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại được quy định trong những chế tài của quy 
phạm pháp luật hành chính bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với những chủ 
thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính. 

9.  Các biện pháp trách nhiệm hành chính: 
Biện pháp xử phạt: 
+ Biện pháp xử phạt chính: 

Cảnh cáo: áp dụng với những  vi phạm nhỏ chưa gây ra hậu quả, vi phạm lần 
đầu có nhiều tình tiết giảm nhẹ. 

Phạt tiền: từ 5.000đ - 100.000.000đ 
Đối với mỗi vi phạm hành chính chỉ áp dụng một trong hai hình thức phạt này. 

+ Biện pháp xử phạt bổ sung:  
Biện pháp khôi phục pháp luật. 
10.  Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:  
- UBND các cấp. 
- Cơ quan cảnh sát, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, thuế vụ, quản lý thị 

trường và những cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhà nước chuyên ngành. 
- Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự. 
 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5 

 
1.Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính? 
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2. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước? 
3. Phân loại cơ quan hành chính nhà nước? 
4. Khái niệm cán bộ công chức theo quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức Việt Nam? 

Các loại công chức? 
5. Những nội dung chủ yếu của pháp luật về cán bộ công chức? 
6. Khái niệm, đặc điểm và các yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính? 
7. Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính? 
8. Đối tượng áp dụng xử phạt hành chính và thẩm quyền xử phạt hành chính? 
9. Khái niệm và các đặc điểm của trách nhiệm hành chính. Phân biệt trách nhiệm hành 

chính với các dạng trách nhiệm pháp lý khác? 
10. Các biện pháp trách nhiệm hành chính? 
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CHƯƠNG 6: LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ 

Quan hệ dân sự là một quan hệ chủ yếu thường xuyên diễn ra trong đời sống xã hội. 
Để điều chỉnh nó Quốc hội Việt Nam ban hành Bộ luật dân sự đầu tiên vào năm 1997, sau 
gần 10 năm thi hành Bộ luật dân sự đã bộc lộ nhiều khuyết điểm nên năm 2005 nó đã được 
sửa đổi và bổ sung cho phù hợp. Bằng việc điều chỉnh các quan hệ dân sự bằng các văn bản 
luật đã đưa các quan hệ này vào một vòng trật tự nhất định, ứng xử của các chủ thể trong 
các giai dịch dân sự đã tuân theo các quy định của pháp luật. Chương 6 chúng tôi đưa ra các 
khái niệm về Luật dân sự, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự. Do thời 
lượng chương trình có hạn nên chúng tôi chỉ cung cấp cho người học những chế định quan 
trọng, cơ bản mà Bộ luật dân sự điều chỉnh như chế định quyền sở hữu trong đó làm rõ khái 
niệm, nội dung 3 quyền năng chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của chủ sở hữu hoặc 
người không phải là chủ sở hữu. Chế định về hợp đồng dân sự - đây là một trong những chế 
định quan trọng nhất của Bộ luật dân sự điều chỉnh những vấn đề liên quan đến việc xác 
lập, thực hiện và chấm dứt hợp đồng dân sự. Chế định về nghĩa vụ dân sự như khái niệm, 
các căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ và các biện pháp dể bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 
bao gồm: thế chấp, cầm cố, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh và tín chấp. 

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết sang người còn sống. Đây là 
vấn đề đã phát sinh từ lâu trong đời sống xã hội nay được điều chỉnh bằng pháp luật, ngài 
việc đưa ra các khái niệm chung về thừa kế trong chế định này còn đưa ra các hình thức 
thừa kế bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật, quy định các điều kiện phát 
sinh, trình tự, cách thức phân chia di sản, hàng và diện thừa kê... Ngoài  các chế định của 
Bộ luật dân sự còn đưa ra khái niệm Luật tố tụng dân sự (được nâng lên từ Pháp lệnh giải 
quyết các vụ án dân sự), trình tự giải quyết các vụ án dân sự như thủ tục khởi kiện và thụ lý, 
thủ tục điều tra và hoà giải, thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, thủ tục xét xử, 
thủ tục thi hành án. 

6.1. LUẬT DÂN SỰ 

6.1.1. Khái niệm chung về luật dân sự 

6.1.1.1. Khái niệm  

Là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các qui 
phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ về tài sản và quan hệ nhân 
thân phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng nhằm thoả mãn nhu 
cầu của cá nhân dựa trên nguyên tắc bình đẳng về mặt lợi ích, quyền tự định đoạt của các 
bên, tự chịu trách nhiệm về tài sản. 

6.1.1.2. Đối tượng điều chỉnh 

Bao gồm các nhóm quan hệ sau: 
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- Nhóm quan hệ tài sản: Là quan hệ giữa người với người thông qua 1 tài sản dưới 
dạng 1 Tư liệu sản xuất, 1 Tư liệu tiêu dùng hoặc dịch vụ tạo ra 1 tài sản nhất định. 

Tài sản trong luật dân sự được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả tài sản, quyền tài sản 
và nghĩa vụ về tài sản. 

- Nhóm quan hệ nhân thân: Là quan hệ giữa người với người không mang tính kinh 
tế, không tính được thành tiền. Nó phát sinh do 1 giá trị tinh thần gắn liền với 1 người hoặc 
1 tổ chức nhất định và không dịch chuyển được. 

Ví dụ: Quyền được đứng tên trên các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình... mà 
người đó là tác giả hay quyền bất khả xâm phạm về nhãn hiệu hàng hoá của 1 doanh 
nghiệp.  

Có 2 loại quan hệ nhân thân là: 
+ Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản: Là những quan hệ giữa người với 

người về những lợi ích tinh thần không liên quan đến tài sản như quan hệ về tên gọi, danh 
dự, nhân phẩm, uy tín của công dân hoặc tổ chức nhất định. 

+ Quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sản: Là những quan hệ nhân thân là cơ sở 
làm phát sinh quan hệ tài sản tiếp sau. 

Ví dụ: Trong lĩnh vực quyền tác giả (ở đây quan hệ nhân thân là cơ sở khẳng định 
rằng người sáng tạo ra tác phẩm có quyền đứng tên là tác giả của tác phẩm. Quyền này là 
quyền nhân thân không thể tách rời chuyển dịch của người sáng tạo. Nhưng đồng thời với 
việc được thừa nhận là tác giả của tác phẩm người đó còn được hưởng thù lao như nhuận 
bút theo luật định. 

6.1.1.3. Phương pháp điều chỉnh 

Luật dân sự sử dụng song song 3 phương pháp điều chỉnh sau: Bình đẳng, thoả thuận 
và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản. 

6.1.2. Một số chế định cơ bản của luật dân sự 

6.1.2.1. Chế định về quyền sở hữu 

a. Khái niệm 
Quyền sở hữu là phạm trù pháp lý gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh 

những quan hệ về sở hữu đối với các quan hệ vật chất trong xã hội. 
+ Theo nghĩa khách quan, quyền sở hữu được hiểu là hệ thống các quy phạm pháp 

luật do nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực chiếm hữu, sử 
dụng và định đoạt các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội. 

+ Theo nghĩa chủ quan, quyền sở hữu là cách xử sự của chủ sở hữu trong việc chiếm 
hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong phạm vi luật định. Những quyền này xuất hiện dựa 
trên cơ sở các quy phạm pháp luật khách quan nói trên và do các quy phạm đó quyết định.   

Như vậy quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt 
tài sản của chủ sỏ hữu theo quy định của pháp luật 

b. Nội dung của quyền sở hữu 
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+ Quyền chiếm hữu: Là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ hoặc quản lý tài sản 
thuộc sở hữu của mình. 

Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền chiếm hữu tài sản trong trường hợp 
được chủ sở hữu chuyển giao hoặc do pháp luật quy định. 

+Quyền sử dụng: Là quyền của chủ sở hữu tự mình khai thác công dụng, hưởng hoa 
lợi hoặc lợi tức có được từ tài sản. 

Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản trong trường hợp 
được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng hoặc do pháp luật quy định 

+ Quyền định đoạt: Là quyền của chủ sở hữu tự mình định đoạt tài sản thông qua việc 
chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó.  

Chủ sở hữu có quyền tự mình bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ hoặc 
thực hiện các hình thức định đoạt khác đối với tài sản.   

6.1.2.2. Chế định về thừa kế  

a. Khái niệm: Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người 
còn sống. 

b. Những qui định chung về thừa kế 
Người để lại di sản thừa kế: là người mà sau khi chết có tài sản để lại cho người khác 

theo trình tự thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 
Di sản thừa kế: Bao gồm những tài sản riêng và phần tài sản của người chết trong 

khối tài sản chung đối với người khác trong đó bao gồm cả những quyền về tài sản của 
người chết. 

Người thừa kế:  
- Nếu là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh 

ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di 
sản chết. 

- Nếu là tổ chức thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế 
- Người thừa kế nhận di sản của người chết thì phải thực hiện những nghĩa vụ 

tài sản của người chết để lại. 
Thời điểm mở thừa kế: là thời điểm mà người có tài sản để lại chết. 
Địa điểm mở thừa kế: Là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản, nếu không xác 

định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di 
sản thừa kế. 

c. Các loại thừa kế: 
* Thừa kế theo di chúc: Là việc chuyển di sản thừa kế của người đã chết cho những 

người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống 
- Di chúc: Là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người 

khác sau khi chết 
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- Hiệu lực của di chúc: Di chúc muốn được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện 
sau: 

+ Người lập di chúc minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị đe doạ 
lừa dối hoặc cưỡng ép; Có năng lực hành vi 

+ Nội dung trong di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội 
+ Hình thức di chúc không trái với qui định của pháp luật 

- Hình thức của di chúc  
+ Di chúc phải được lập thành văn bản  
+ Nếu không lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc bằng miệng: Chỉ 

được áp dụng trong trường hợp tính mạng của người để lại di chúc bi cái chết đe doạ 
mà không thể lập di chúc bằng văn bản được. 

Di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp nếu người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối 
cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng 
ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Sau 3 tháng kể từ thời điểm lập di chúc miệng mà 
người lập di chúc vẫn còn sống thì di chúc miệng bị huỷ bỏ 

Lưu ý: 
Thừa kế không phụ thuộc vào di chúc: Con chưa thành niên, cha mẹ vợ chồng hoặc 

con đã thành niên nhưng không có khă năng lao động của người lập di chúc được hưởng 
phần di sản bằng 2/3 xuất của 1 người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo 
pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ 
hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó.   

* Thừa kế theo pháp luật: Là việc chuyển dịch di sản của người chết cho người còn 
sống theo các qui định của pháp luật. 

- Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp: 
+ Người có di sản không để lại di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực pháp luật 
+ Người được chỉ định trong di chúc chết trước người có di sản, bị tước quyền thừa 

kế hoặc khước từ hưởng thừa kế.   
- Pháp luật quy định việc thừa kế theo pháp luật dựa trên cơ sở diện thừa kế và hàng 

thừa kế  
+ Diện thừa kế: Là phạm vi những người có quyền hưởng thừa kế theo quy 

định của pháp luật và được xác định theo quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và 
quan hệ nuôi dưỡng giữa người thừa kế và những người để lại thừa kế. 

+ Hàng thừa kế: Diện thừa kế được chia thành các hàng thừa kế  
Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của 

người chết 
Hàng thừa kế thứ 2 gồm: Ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của người chết, 

cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội,bà nội, ông ngoại, bà ngoại. 
Hàng thừa kế thứ 3 gồm: Cụ nội, ngoại, bác, chú, cô, dì, cậu, cháu ruột của người 

chết, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại 
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- Di sản thừa kế được chia theo nguyên tắc: Những người thừa kế cùng hàng được 
hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ỏ hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu 
không còn ai ở hàng thừa kế trước, không có quyền hưởng di sản bị truất quyền hưởng di 
sản hoặc từ chối nhận di sản. 

- Thừa kế thế vị được áp dụng trong trường hợp con của người để lại di sản chất trước 
người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng 
nếu còn sống 

6.1.2.3. Chế định về hợp đồng dân sự và nghĩa vụ dân sự 

a. Hợp đồng dân sự: 
* Khái niệm: Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi 

hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. 
* Nguyên tắc giao kết: 

- Tự do giao kết hợp đồng và không được trái pháp luật, đạo đức xã hội 
- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng 

* Chủ thể giao kết hợp đồng   
Cá nhân:  

+ Cá nhân từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi chỉ được phép tham gia quan hệ hợp đồng 
dân sự nhưng phải được sự đồng ý của bố mẹ hoặc nhứng người giám hộ trừ hợp đồng có 
giá trị nhỏ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì không cần sự đồng ý. 

+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để thanh toán nghĩa 
vụ thì được giao kết hợp đồng mà không cần phải được người đại diện theo pháp luật đồng 
ý, trừ trường hợp pháp luật quy định phải đủ 18 tuổi. 

+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền giao kết hợp đồng dân sự và tự chịu trách 
nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ. 

Pháp nhân và các chủ thể khác: Trong quan hệ hợp đồng dân sự các chủ thể này phải 
thông qua những đại diện hợp pháp của mình. 

* Hình thức hợp đồng: 
 Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng: 

- Lời nói (miệng); 
- Văn bản; 
- Hành vi cụ thể. 

Trừ trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, 
phải được chứng nhận của công chứng nhà nước, chứng thực đăng ký hoặc xin phép thì 
phải tuân theo quy định này. 

* Nội dung chủ yếu của hợp đồng dân sự: 
Là những điều khoản mà thiếu những điều khoản đó thì hợp đồng không thể giao kết 

được. 
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Những nội dung này do pháp luật quy định nếu pháp luật không quy định thì theo 
thoả thuận của các bên. Tuỳ từng loại hợp đồng các bên có thể thoả thuận về những nội 
dung sau đây: 

- Đối tượng của hợp đồng: Tài sản phải giao, công việc được làm hoặc không 
được làm; 

- Số lượng chất lượng; 
- Giá, phương thức thanh toán; 
- Thời hạn, phương thức, địa điểm thực hiện hợp đồng; 
- Quyền và nghĩa vụ của các bên; 
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 

b. Nghĩa vụ dân sự 
* Khái niệm: Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (gọi chung 

là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, 
thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một 
hoặc nhiều chủ thể khác (bên có quyền). 

* Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự: 
- Hợp đồng dân sự; 
- Hành vi pháp lý đơn phương; 
- Thực hiện công việc không có uỷ quyền; 
- Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp 

luật; 
- Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật; 
- Những căn cứ khác do pháp luật quy định. 

* Các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự: 
- Cầm cố tài sản: Là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc sở hữu của 

mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Nếu tài sản cầm cố có đăng 
ký quyền sở hữu thì các bên có thể thoả thuận bên nhận tài sản cầm cố giữ đăng ký quyền 
sở hữu còn bên cầm cố vẫn có thể giữ tài sản cầm cố hoặc giao cho người thứ 3 giữ. Cầm cố 
tài sản phải được lập thành văn bản (có thể lập riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính). 

- Thế chấp tài sản: là việc bên có nghĩa vụ giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất 
động sản của mình cho bên có quyền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền. 
Thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản. 

- Đặt cọc: Là việc 1 bên giao cho bên kia 1 khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc 
các vật có giá trị khác trong 1 thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.  

- Ký cược: Là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê 1 khoản tiền 
hay kim khí quý đá quý hoặc các vật có giá trị khác (gọi là tài sản ký cược) trong 1 thời hạn 
để bảo đảm việc trả lại tài sản cho thuê. 
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- Ký quỹ: Là việc bên có nghĩa vụ gửi 1 khoản tiền hoặc kim khí quý đá quý hoặc các 
giấy tờ có giá trị khác vào tài khoản phong toả tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện 
nghĩa vụ. 

- Bảo lãnh: Là việc người thứ 3 (gọi là người bảo lãnh) cam kết với các bên có quyền 
(gọi là người nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụthay cho bên có nghĩa vụ (gọi là bên 
được bảo lãnh) nếu khi đến thời hạn mà người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng nghĩa vụ. Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản. 

- Tín chấp: Là việc các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở có thể đản bảo bằng tín chấp 
cho các cá nhân, hộ gia đình nghèo vây một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng 
khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của chính phủ. Việc cho vay có 
bảo đảm bằng tính phải được lập thành văn bản có ghi rõ số tiền, mục đích vay, thời hạn 
vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, ngân hàng, tổ chức tín dụng 
cho vay và tổ chức bảo đảm. 

6.2. LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ  

6.2.1. Khái niệm 

Khái niệm luật tố tụng dân sự là tổng hợp tất cả các quy phạm pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ xã hội phát sinh giữa toà án, viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng 
trong quá trình toà án giải quyết án dân sự và thi hành án dân sự.  

6.2.2. Chủ thể của luật tố tụng dân sự 

6.2.2.1. Tòa án nhân dân:  

Toà án nhân dân là chủ thể đặc biệt của luật tố tụng dân sự, có nhiệm vụ giải quyết 
các vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể và của công dân.  

* Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự các việc sau:  
+ Những việc về dân sự 
+ Những việc về quan hệ hôn nhân và gia đình 
+ Một số việc về quan hệ pháp luật hành chính và một số việc khác do pháp 

luật quy định 
Khi xét xử vụ án dân sự, tòa án có quyền huỷ quyết định rõ ràng trái pháp luật của cơ 

quan, tổ chức khác xâm phạm quyền lợi hợp pháp của đương sự trong vụ án mà tòa án có 
nhiệm vụ giải quyết  

* Thẩm quyền của các tòa án các cấp:  
+ Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của tòa án nhân dân, trừ những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh 
+ Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ án có đương sự là 

người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài; Các tranh chấp về quyền sở 
hữu công nghiệp, quyền tác giả; 
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+ Tòa án nhân dân tối cao trong trường hợp đặc biệt giải quyết theo thủ tục sơ 
thẩm đồng thời chung thẩm những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cấp dưới mà 
Tòa án nhân dân tối lấy lên để giải quyết. 
* Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ: 

 + Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự là tòa án nơi cư trú hoặc nơi 
làm việc của bị đơn; Nếu bị đơn là pháp nhân thì đó là tòa án nơi pháp nhân có trụ sở. 
Các đương sự có thể thoả thuận yêu cầu tòa án nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết;  

 + Tranh chấp bất dộng sản do tòa án nơi có bất động sản giải quyết; 
 + Trong một số trường hợp nguyên đơn được lựa chọn toà giải quyết.  

6.2.2.2. Người tham gia tố tụng 

Người tham gia tố tụng gồm có: đương sự, người đại diện, bảo vệ quyền lợi của 
đương sự, viện kiểm sát khởi tố, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung; người làm 
chứng, người giám định, người phiên dịch.  

* Đương sự: là cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác có quyền, nghĩa vụ liên quan 
đến vụ án tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Đương sự bao gồm:  nguyên đơn, 
bị đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.  

+ Nguyên đơn là người khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi của mình. 
Trong trường hợp viện kiểm sát khởi tố, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung thì 
người có quyền lợi được bảo vệ có thể tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn.  

+ Bị đơn là người bị yêu cầu tham gia tố tụng để trả lời về việc kiện. 
+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người tham gia vào vụ án đã xuất 

hiện giữa nguyên đơn và bị đơn để bảo vệt quyền lợi của mình.  
Đương sự có các quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự. Nguyên đơn có quyền thay đổi 

yêu cầu của mình. Bị đơn có quyền phản đối yêu cầu của nguyên đơn và có quyền đề đạt 
yêu cầu liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn. Các đương sự có quyền bình đẳng trong 
việc cung cấp chứng cứ, yêu cầu tòa án tiến hành các biện pháp điều tra cần thiết, tham gia 
hòa giải, tham gia phiên tòa, v.v. Các đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, thi hành 
quyết định, thực hiện yêu cầu của tòa án; phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án. Để thực 
hiện được các quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự đương sự phải có năng lực hành vi tố tụng 
dân sự. Theo pháp luật hiện hành, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên không có nhược điểm về thể 
chất hoặc tâm thần được thừa nhận là có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Người chưa thành 
niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần không thể tham gia tố tụng được là 
người không có năng lực hành vi tố tụng dân sự và phải có người đại diện tham gia tố tụng. 
Người đại điện của đương sự là người thay mặt đương sự bảo vệ quyền lợi của họ. Người 
đại diện của đương sự gồm có: đại điện đương nhiên, đại điện do tòa án cử và đại điện do 
đương sự ủy quyền.  

* Người bảo vệ quyền lợi của đương sự là người tham gia tố tụng để giúp đỡ đương 
sự về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của họ. Người bảo vệ quyền lợi của đương sự 
tham gia tố tụng từ khi khởi kiện, có quyền đề nghị thay đổi những người tiến hành tố tụng, 
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cung cấp chứng cứ đề đạt yêu cầu, có nghĩa vụ sử dụng các biện pháp do luật định để góp 
phần làm rõ sự thật về vụ án, giúp đương sự về mặt pháp lý để bảo vệ quyền lợi của họ  

* Viện kiểm sát:  tham gia tố tụng thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật trong quá trình tòa án giải quyết vụ án. Viện kiểm sát chỉ tham gia vào vụ án nếu xét 
thấy cần thiết. Viện kiểm sát tham gia tố tụng bằng các hình thức chủ yếu sau: khởi tố vụ 
án, điều tra, tham gia phiên tòa, kháng nghị các bản án, quyết định của tòa án. 

* Tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung: bao gồm ủy ban, Mặt trận tổ quốc, các 
tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc. Tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung có quyền 
và nghĩa vụ như nguyên đơn, trừ quyền hòa giải. 

* Người làm chứng: là người biết được bất cứ tình tiết nào liên quan đến vụ án được 
tòa án, viện kiểm sát triệu tập đến làm chứng. Người làm chứng có nghĩa vụ khai trung thực 
tất cả những gì mà mình biết về vụ án. 

* Người giám định: là người có kiến thức cần thiết về lĩnh vực cần giám định mà tòa 
án hay viện kiểm sát trưng cầu. 

Người giám định có quyền tìm hiểu tài liệu của vụ án liên quan đến đối tượng giám 
định, yêu cầu cơ quan trưng cầu giám định cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc giám 
định, tham dự vào việc xét hỏi và được đặt câu hỏi về những vấn đề có liên quan đến đối 
tượng giám định. 

* Người phiên dịch: do tòa án, viện kiểm sát yêu cầu trong trường hợp có người 
tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng  

6.2.3. Trình tự Thủ tục giải quyết vụ án dân sự 

6.2.3.1. Khởi kiện và khởi tố vụ án dân sự 

Khởi kiện, khởi tố là giai đoạn đầu của tố tụng dân sự thông qua việc khởi kiện, khởi 
tố phát sinh vụ án dân sự tại tòa án. 

Quyền khởi kiện vụ án dân sự thuộc về cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác có 
quyền lợi bị xâm phạm. Tổ chức xã hội được khởi kiện một số vụ án dân sự để bảo vệ lợi 
ích chung, như  việc vi phạm pháp luật gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa, việc kết hôn 
trái pháp luật, việc xác định cha mẹ cho con chưa thành niên ngoài giá thú, v.v  

Quyền khởi tố vụ án dân sự thuộc về viện kiểm sát. Viện kiểm sát cũng có quyền khởi 
tố một số vụ án dân sự trên để bảo vệ lợi ích chung nếu không có ai khởi kiện.  

Người khởi kiện phải làm đơn ghi rõ: họ tên, địa chỉ của mình và của bị đơn, người 
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; nội dung sự việc; yêu cầu của mình và những tài liệu, lý lẽ 
chứng minh cho yêu cầu đó.  

Viện kiểm sát khởi tố hoặc tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung bằng văn bản gửi 
cho tòa án. 

6.2.3.2. Thụ lý vụ án  

Toà án sau khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo nếu xét thấy 
vụ án thuộc thẩm quyền của mình thì phải thông báo ngay cho người khởi kiện đến toà án 
làm thủ tục nộp tạm ứng án phí. Toà án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho toà án 

 75



Chương 6: Luật dân sự và tố tụng dân sự 

biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không 
phải nộp tiền tạm ứng án phí thì toà án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài 
liệu chứng cứ kèm theo. 

6.2.3.3. Lập hồ sơ vụ án 

Lập hồ sơ vụ án thuộc trách nhiệm của thẩm phán được phân công giải quyết vụ án. 
Để lập hồ sơ vụ án thẩm phán có thể tiến hành các biện pháp điều tra sau:  

+ Lấy lời khai của các đương sự, người làm chứng về những vấn đề cần thiết 
+ Yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hữu quan hoặc công dân cung cấp 

bằng chứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án 
+ Xem xét tại chỗ 
+ Trưng cầu giám định 
+ Yêu cầu cơ quan chuyên môn định giá hoặc lập hội đồng định giá tài sản có 

tranh chấp.  
Nếu cần điều tra ở ngoài địa hạt của mình thì tòa án có thể ủy thác cho tòa án nơi cần 

phải điều tra thực hiện việc điều tra. 
Viện kiểm sát cũng có quyền yêu cầu tòa án hoặc tự minh tiến hành điều tra xác minh 

những vấn đề cần làm sáng tỏ trong vụ án. 

6.2.3.4. Hòa giải vụ án 

Hòa giải là một thủ tục của tố tụng dân sự. Trong quá trình giải quyết vụ án tòa án 
tiến hành hòa giải để giúp các đương sự thỏa thuận với nhau về giải quyết vụ án, trừ những 
việc sau:  

+ Huỷ việc kết hôn trái pháp luật;. 
+ Đòi bồi thường thiệt hại tài sản của nhà nước; 
+ Những việc phát sinh từ giao dịch trái pháp luật 
+ Những việc xác định công dân mất tích hoặc đã chết 
+ Những việc khiếu nại cơ quan hộ tịch 
+ Những việc khiếu nại về danh sách cử tri 

Khi hòa giải nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải có mặt. 
Nếu đương sự thoả thuận được với nhau về các vấn đề giải quyết trong vụ án thì toà án lập 
biên bản hoà giải thành. Bản sao biên bản được gửi ngay cho viện kiểm sát cùng cấp, tổ 
chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập biên bản hoà  
giải thành mà có đương sự thay đổ ý kiến hoặc viện kiểm sát, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi 
ích chung phản đối sự thỏa thuận đó thì toà đưa vụ án đó ra xét xử. Nếu trong thời hạn đó 
không có sự thay đổi ý kiến hoặc phản đối thì toà ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật. Nếu đương sự không thoả thuận được 
với nhau thì tòa án lập biên bản hòa giải không thành và đưa vụ án ra xét xử.  
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6.2.3.5. Thủ tục xét xử   

* Phiên toà sơ thẩm: 
Sau khi điều tra, hoà giải không thành toà án quyết định đưa vụ án ra xét xử. Phiên 

tòa được tiến hành với sự có mặt của các đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi 
của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên địch. Nếu viện kiểm sát khởi 
tố, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợl ích chung thì đại diện Viện Kiểm sát, đại diện tổ chức xã 
hội phải có mặt tại phiên tòa.  

+ Thủ tục bắt đầu phiên tòa: 
Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, kiểm tra căn cước của những 

người được triệu tập đến phiên tòa đã có mặt và giải thích quyền và nghĩa vụ của họ tại 
phiên toà; Giới thiệu các thành viên của hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên toà, 
người giám định, người phiên dịch. Người giám định, người phiên dịch cam đoan làm tròn 
nhiệm vụ, người làm chứng cam đoan không khai gian dối.   

Hội đồng xét xử giải quyết các yêu cầu thay đổi các thành viên của hội đồng xét xử, 
kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, người giám định, người phiên dịch; yêu cầu triệu tập thêm 
người làm chứng hoặc cung cấp thêm chứng cứ mới. 

+ Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa: 
Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ các tình tiết của vụ án bằng cách nghe lời trình 

bày của những người tham gia tố tụng, xem xét vật chứng. 
Khi xét hỏi, Hội đồng xét xử hỏi trước, rồi đến kiểm sát viên, người bảo vệ quyền lợi 

của đương sự. Những người tham gia tố tụng có quyền đề xuất với Hội đồng xét xử những 
vấn đề cần được hỏi thêm. 

+ Tranh luận tại phiên tòa: 
Kết thúc việc xét hỏi, các đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ 

quyền lợi của đương sự, người đại diện tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung trình bày ý 
kiến của mình về đánh giá chứng cứ và đề xuất hướng giải quyết vụ án. Sau đó kiểm sát 
viên trình bày ý kiến về hướng giải quyết. 

+ Nghị án và tuyên án: 
 Hội đồng xét xử nghị án tại phòng riêng. Các thành viên của hội đồng xét xử thảo 

luận và quyết định giải quyết vụ án theo đa số. 
 Khi tuyên án chủ tọa phiên tòa đứng đọc nguyên văn bản án hoặc quyết định, sau đó 

chủ tọa phiên tòa cần giải thích thêm cho các đương sự quyền kháng cáo của họ.  
*  Thủ tục phúc thẩm 
Thủ tục phúc thẩm dân sự là thủ tục của tố tụng dân sự, trong đó tòa án áp trên xét lại 

vụ án mà bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới bị kháng 
cáo, kháng nghị. 

Người có quyền kháng cáo gồm có: các đương sự, người đại diện của đương sự, tổ 
chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung.  
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Viện kiểm sát cùng cấp hoặc trên một cấp với toà đã xét xử vụ án dân sự có quyền 
kháng nghị. Trước và trong phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo, kháng nghị hoặc rút 
kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án, quyết định phúc thẩm là chung thẩm, có hiệu lực thi hành ngay. 
* Thủ tục giám đốc thẩm 
Thủ tục giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt của tố tụng dân sự, trong đó tòa án có thẩm 

quyền xét lại vụ án mà bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị vì 
phát hiện có vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án.  

Các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực bị kháng nghị khi có một trong 
những căn cứ sau:    

+ Việc điều tra không đầy đủ; 
+ Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách 

quan của vụ án; 
+ Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; 
+ Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 
 Phiên tòa giám đốc thẩm không mở công khai.   

* Thủ tục tái thẩm  
Thủ tục tái thẩm là thủ tục đặc biệt của tố tụng dân sự, trong đó tòa án có thẩm quyền 

xét lại vụ án mà bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị vì mới phát 
hiện được những tình tiết quan trọng làm thay đổi nội dung vụ án. 

Các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị khi có một 
trong những căn cứ sau:  

+ Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể biết 
được; 

+ Đã xác định được lời khai của người làm chứng, kết luận giám định hoặc lời dịch 
của người phiên dịch rõ ràng không đúng sự thật hoặc đã có sự giả mạo bằng chứng; 

+ Thẩm phán, hội thẩm phán nhân dân, kiểm sát viên cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án 
hoặc cố tình kết luận trái pháp 

 + Bản án hình sự, dân sự hoặc quyết định của cơ quan, tổ chức mà tòa án đã dựa vào 
để giải quyết vụ án đã bị hủy. 

6.2.3.6. Thi hành án dân sự 

Thi hành án dân sự là giai đoạn kết thúc của quá trình tố tụng, trong đó các bản án, 
quyết định dân sự của tòa án được thi hành. 

Thi hành án bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định dân sự của tòa án, bảo vệ lợi 
ích của nhà nước, bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân. 

Khi bản án, quyết định của tòa án được thi hành thì tòa án đã tuyên bản án hoặc quyết 
định phải cấp cho người được thi hành án và người phải thi hành án bản sao bản án hoặc 
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quyết định có ghi "để thi hành". Căn cứ vào bản sao bản án, quyết định, người được thi 
hành án có quyền yêu cầu người phải thi hành án thi hành bản án, quyết định dân sự đó. 

Nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì trong thời hạn ba năm kể từ 
ngày bản án, quyết đình có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án là cá nhân, trong thời 
hạn một năm kể từ ngày bản án, quyết đình có hiệu lực pháp luật người được thi hành án là 
tổ chức có quyền gửi đơn đến cơ quan thi hành án, nơi tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án yêu 
cầu thi hành án. 

Nhận được đơn yêu cầu thi hành án, trong thời hạn mười ngày thủ trưởng cơ quan thi 
hành án ra quyết định thi hành án và giao cho chấp hành viên thi hành. Đối với các quyết 
định về trả lại tài sản hoặc bồi thường tài sản xã hội chủ nghĩa, phạt tiền, tịch thu tài sản và 
án phí, các quyết định khẩn cấp tạm thời thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết 
định thi hành trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án, quyết định. 

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 6 

 
1. Luật dân sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng 

thể các qui phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ về tài sản và quan 
hệ nhân thân phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng nhằm thoả 
mãn nhu cầu của cá nhân dựa trên nguyên tắc bình đẳng về mặt lợi ích, quyền tự định đoạt 
của các bên, tự chịu trách nhiệm về tài sản. 

2. Đối tượng điều chỉnh: 
- Nhóm quan hệ tài sản:  
- Nhóm quan hệ nhân thân:  

+ Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản 
+ Quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sản 

3. Phương pháp điều chỉnh: 
Luật dân sự sử dụng song song 3 phương pháp điều chỉnh sau: Bình đẳng, thoả thuận 

và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản. 
4. Quyền sở hữu là phạm trù pháp lý gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều 

chỉnh những quan hệ về sở hữu đối với các quan hệ vật chất trong xã hội. 
Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản của 

chủ sỏ hữu theo quy định của pháp luật. 
5. Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống. Có 

2 loại thừa kế: Thừa kế theo di chúc là việc chuyển di sản thừa kế của người đã chết cho 
những người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống; Thừa kế theo pháp luật 
là việc chuyển dịch di sản của người chết cho người còn sống theo các qui định của pháp 
luật. 
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6. Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm 
dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng: Lời nói (miệng), 
bằng văn bản, hoặc bằng hành vi cụ thể. 

7. Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (gọi chung là bên có 
nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện 
công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc 
nhiều chủ thể khác (bên có quyền). 

* Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự: 
- Hợp đồng dân sự; 
- Hành vi pháp lý đơn phương; 
- Thực hiện công việc không có uỷ quyền; 
- Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; 
- Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật; 
- Những căn cứ khác do pháp luật quy định. 

* Các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm: Cầm cố tài sản, Thế 
chấp tài sản, Đặt cọc, Ký cược, Ký quỹ,Bảo lãnh, Tín chấp. 

8. Luật tố tụng dân sự là tổng hợp tất cả các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan 
hệ xã hội phát sinh giữa toà án, viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng trong quá 
trình toà án giải quyết án dân sự và thi hành án dân sự.  

9. Chủ thể của luật tố tụng dân sự 
Tòa án nhân dân. 
Người tham gia tố tụng. 
+ Đương sự: là cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác có quyền, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Đương sự bao gồm: nguyên đơn, 
bị đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.  

+ Người bảo vệ quyền lợi của đương sự là người tham gia tố tụng để giúp đỡ đương 
sự về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của họ.  

+ Viện kiểm sát:  tham gia tố tụng thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật trong quá trình tòa án giải quyết vụ án. Viện kiểm sát chỉ tham gia vào vụ án nếu xét 
thấy cần thiết.  

+ Tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung: bao gồm ủy ban, Mặt trận tổ quốc, các tổ 
chức thành viên của Mặt trận tổ quốc. Tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung có quyền 
và nghĩa vụ như nguyên đơn, trừ quyền hòa giải. 

+ Người làm chứng là người biết được bất cứ tình tiết nào liên quan đến vụ án được 
tòa án, viện kiểm sát triệu tập đến làm chứng. Người làm chứng có nghĩa vụ khai trung thực 
tất cả những gì mà mình biết về vụ án. 

+ Người giám định: là người có kiến thức cần thiết về lĩnh vực cần giám định mà tòa 
án hay viện kiểm sát trưng cầu. 
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+ Người phiên dịch: do tòa án, viện kiểm sát yêu cầu trong trường hợp có người tham 
gia tố tụng không sử dụng được tiếng  

10. Trình tự Thủ tục giải quyết vụ án dân sự 
- Khởi kiện và khởi tố vụ án dân sự 
- Thụ lý vụ án; 
- Lập hồ sơ vụ án; 
- Hòa giải vụ án; 
- Thủ tục xét xử:   

+ Phiên toà sơ thẩm;  
+ Thủ tục phúc thẩm; 
+ Thủ tục giám đốc thẩm; 
+ Thủ tục tái thẩm. 

- Thi hành án dân sự. 
Thi hành án dân sự là giai đoạn kết thúc của quá trình tố tụng, trong đó các bản án, 

quyết định dân sự của tòa án được thi hành. Thi hành án bảo đảm hiệu lực của các bản án, 
quyết định dân sự của tòa án, bảo vệ lợi ích của nhà nước, bảo hộ các quyền, lợi ích hợp 
pháp của các tổ chức và công dân. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6 

 
1. Khái niệm chung về luật dân sự? 
2. Nội dung chế định quyền sở hữu trong luật dân sự Việt Nam? 
3. Nội dung chế định hợp đồng dân sự trong luật dân sự Việt Nam? 
4. Các căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự? Phân tích các biện pháp bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ dân sự? 
5. Nêu khái quát về chế định thừa kế? 
7. Phân biệt hai hình thức thừa kế theo di chúc và thừa kế theo phap luật? 
8. Khái niệm luật tố tụng dân sự? Chủ thể của luật tố tụng dân sự 
8. Trình bày tóm tắt thủ tục giải quyết các vụ án dân sự? 
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CHƯƠNG 7: LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật có tính chất nghiêm trọng nhất do nó xâm 
phạm đến an ninh và chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội,sức khoẻ, tính mạng, danh 
dự nhân phẩm của công dân. Điều này đã được quy định trong khái niệm về tội phạm tại 
Khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự Việt Nam. Trong nội dung chương này chúng tôi đưa ra 
những khái niệm cơ bản được quy định trong Bộ luật hình sự như khái niệm về tội phạm, 
phân loại tội phạm, các yếu tố cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự và hệ thống hình 
phạt. Chương này cũng giúp người học nắm được quá trình giải quyết một vụ án hình sự 
như khởi tố vụ án hình sự, điều tra vụ án hình sự, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, tái thẩm và 
giám đốc thẩm (nếu có) và thi hành án. Tội phạm hình sự hiện nay đang ngày một gia tăng 
với rất nhiều tội danh khác nhau vì vậy việc nghiên cứu luật hình sự và tố tụng hình sự là vô 
cùng cần thiết, tuy nhiên do thời lượng có hạn nên chúng tôi không thể đề cập đến từng loại 
tội phạm được quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật hình sự mà chủ yếu chỉ dùng 
lại ở những khái niệm cơ bản nhất giúp người học dễ dàng tiếp cận với Bộ luật hình sự hơn. 

7.1. LUẬT HÌNH SỰ 

7.1.1. Khái niệm luật hình sự 

7.1.1.1. Khái niệm 

Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nước cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác 
định những hành vi nào nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối 
với các tội phạm. 

Các quy phạm pháp luật hình sự được chia thành 2 loại: 
- Loại quy phạm quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật hình sự, những vấn 

đề chung về tội phạm và hình phạt... Những quy phạm này tạo thành phần chung của luật 
hình sự. 

- Loại quy phạm quy định các tội phạm cụ thể, loại và mức hình phạt với các loại tội 
phạm. Những quy phạm này tạo thành phần các tội phạm của luật hình sự. 

7.1.1.2. Đối tượng điều chỉnh   

Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà 
nước với người phạm tộikhi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội 
phạm. 

7.1.1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự 

Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy. Đó là phương 
pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa 
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nhà nước và người phạm tội. Nhà nước có quyền tối cao trong việc định đoạt số phận của 
người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà họ gây ra. 

7.1.2. Tội phạm 

7.1.2.1. Khái niệm tội phạm trong luật hình sự 

a. Định nghĩa:  
Điều 8 BLHS Nước CHXHCNVN đã định nghĩa tội phạm như sau: Tội phạm là hành 

vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong trong bộ luật hình sự, do người có năng lực 
trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế dộ kinh tế, nền văn 
hoá, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm 
phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp 
khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

b. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm:    
Theo luật hình sự Việt Nam, hành vi được coi là tội phạm được phân biệt với những 

hành vi khác không phải là tội phạm qua bốn dấu hiệu sau:  
+ Tính nguy hiểm cho xã hội. 
Đây là dấu hiệu cơ bản, quan trọng nhất quyết định những dấu hiệu khác của tôi phạm. 

một hành vi được quy định trong luật hình sự, và phải chịu hình phạt bởi vì nó có tính nguy 
hiểm cho xã hội. Tính nguy hiểm cho xã hội là thuộc tính khách quan, là dấu hiệu vật chất của 
tội phạm. Hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm phải là hành vi gây thiệt hại 
hoặc đe doạ gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. 

+ Tính có lỗi của tội phạm. 
Lỗi là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình 

và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra. 
Trong Bộ luật hình sự nước ta, tính có lỗi được nêu trong định nghĩa về tội phạm là 

một dấu hiệu độc lập với tính nguy hiểm cho xã hội, để nhấn mạnh tầm quan trọng của 
nguyên tắc lỗi. Luật hình sự Việt Nam không chấp nhận sự buộc tội khách quan, tức là buộc 
tội một người không căn cứ vào lỗi của họ mà chỉ căn cứ vào hành vi khách quan họ đã 
thực hiện. 

+ Tính trái pháp luật hình sự 
Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội phạm nếu nó được quy định trong 

luật hình sự. Quy định của luật hình sự là cơ sở và đảm bảo quyền tự do dân chủ của công 
dân, thúc đẩy cơ quan lập pháp kịp thời sửa đổi, bổ sung luật phù hợp với sự thay đổi tình 
hình kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội. 

+ Tính phải chịu hình phạt 
Tính phải chịu hình phạt có nghĩa là bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe 

doạ phải chịu một hình phạt. Chỉ có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng 
nghiêm trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc. 
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Bốn dấu hiệu của tội phạm nêu trên quan hệ chặt chẽ với nhau. Tính nguy hiểm cho 
xã hội, tính có lỗi là những dấu hiệu biểu hiện mặt nội dung, còn tính trái pháp luật hình sự, 
tính phải chịu hình phạt là những dấu hiệu biểu hiện mặt hình thức của tội phạm. 

c. Phân loại tội phạm:  
Tội phạm tuy có chung  các dấu hiệu nhưng những hành vi phạm tội cụ thể có tính 

chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất khác nhau. 
Luật hình sự đã phân tội phạm thành: 
- Tội phạm ít nghiệm trọng: Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 

không lớn cho xã hội mức phạt cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù. 
- Tội phạm nghiêm trọng: Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm  gây nguy hại lớn cho 

xã hội mức phạt cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù. 
- Tội phạm rất  nghiêm trọng: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất 

lớn cho xã hội mức phạt cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù. 
- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm  gây 

nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mức phạt cao nhất của khung hình phạt là từ 15 năm tù trở 
lên, tù chung thân hoặc tử hình. 

7.1.2.2. Cấu thành tội phạm 

a. Khái niệm:  
Cấu thành tội phạm là tổng thể những dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại 

tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý 
của một loại tội, là sự mô tả khái quát một loại tội phạm trong luật hình sự. 

Cấu  thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự và là căn cứ pháp lý để 
định tội danh. 

b. Các yếu tố cấu thành tội phạm: 
Mỗi một trường hợp phạm tội cụ thể của một loại tội đều có những nội dung biểu 

hiện riêng biệt ở bốn yếu tố là: khách thể, mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan. 
- Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm 

gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại ở mức độ đáng kể. Không có sự xâm hại đến quan hệ 
xã hội được luật hình sự bảo vệ thì không có tội phạm 

- Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm diễn ta hoặc tồn tại 
bên ngoài thế giới khách quan. 

Những biểu hiện (dấu hiệu) thuộc về khách quan của tội phạm gồm có: hành vi nguy 
hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Thuộc về mặt khách quan của tội phạm còn 
có các dấu hiệu như: phương tiện, công cụ phạm tội, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa 
điểm thực hiện tội phạm 

Trong các dấu hiệu nêu trên thì hành vi (khách quan) của tội phạm là dấu hiệu bắt 
buộc, không thể thiếu được của mọi loại tội phạm. Còn các dấu hiệu khác là những dấu hiệu 
bắt buộc nếu điều luật về tội phạm cụ thể có quy định. 
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- Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể đã thực hiệ hành vi nguy hiểm cho xã hội 
được luật hình sự quy định là tội phạm, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo 
quy định của luật hình sự. Người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách 
nhiệm hình sự với những tội phạm nghiêm trọng do cố ý, người từ đủ 16 tuổi trở lên chịu 
TNHS với mọi loại tội phạm. 

Ngoài các dấu hiệu trên, chủ thể của một số tội phạm đòi hỏi phải có thêm một số dấu 
hiệu đặc biệt khác, vì chỉ khi có những dấu hiệu đó chủ thể mới có thể thực hiện hành vi 
phạm tội của những tội đó. Khoa học luật hình sự gọi chủ thể của những loại tội phạm này 
là chủ thể đặc biệt, ví dụ: Quân nhân, người có chức vụ... 

- Mặt chủ quan của tội phạm là những diễn biến tâm lý bên trong của tội phạm, bao 
gồm: lỗi, mục đích và động cơ phạm tội. Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng phải là hành vi 
được thực hiện một cách có lỗi (lỗi cố ý hoặc vô ý).  

Một người sẽ bị coi là có lỗi khi thực hiện một hành vi gây thiệt hại cho xã hội nếu 
hành vi đó là kết quả của sự tự lựa chọn và quyết định trong khi người ấy hoàn toàn có đủ 
điều kiện khách quan và chủ quan để lựa chọn 1 cách xử sự khác phù hợp với xã hội.  

Động cơ và mục đích phạm tội là nội dung thuộc mặt chủ quan của một số loại tội 
nhất định. 

Tóm lại, theo luật hình sự Việt Nam bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều là thể 
thống nhất giữa mặt khách quan và mặt chủ quan, đều là hoạt động của con người cụ thể 
xâm hại hoặc đe doạ xâm hại những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Sự thống nhất 
của bốn yếu tố này là hình thức cấu trúc, thể hiện đầy đủ nội dung chính trị - xã hội của tội 
phạm. 

c. Phân loại cấu thành tội phạm: 
Theo mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội được cấu thành tội phạm phản ánh, cấu 

thành tội phạm được phân thành: 
+ Cấu thành tội phạm cơ bản là cấu thành tội phạm bao gồm các dấu hiệu bị tội.  
+ Cấu thành tội phạm tăng nặng bao gồm những dấu hiệu định tội và thêm dấu hiệu 

thể hiện mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm tăng đáng kể so với cấu thành cơ bản. 
+ Cấu thành tội phạm giảm nhẹ bao gồm những dấu hiệu định tội và thêm dấu hiêụ 

thể hiện mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm giảm đáng kể so với cấu thành cơ bản. 
Dựa vào đặc điểm cấu trúc của các dấu hiệu thuộc mặt khách quan có thể phân cấu 

thành tội phạm thành hai loại: 
+ Cấu thành tội phạm vật chất là cấu thành tội phạm có các dấu hiệu của mặt khách 

quan là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân 
quả giữa hành vi và hậu quả. 

+ Cấu thành tội phạm hình thức là cấu thành tội phạm mà mặt khách quan chỉ có dấu 
hiệu hành vi nguy hiểm cho xã hội. 

7.1.2.3. Trách nhiệm hình sự 

a. Khái niệm: 
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Trách nhiệm hình sự là sự phản ứng của nhà nước đối với người thực hiện tội phạm, 
thể hiện tập trung ở sự áp dụng hình phạt với chủ thể đó. Người phạm tội phải gánh chịu 
những hậu quả bất lợi nhất định. 

b. Đặc điểm của trách nhiệm hình sự: 
Trách nhiệm hình sự có những đặc điểm riêng khác với những dạng trách nhiệm pháp 

lý khác, đó là: 
+ Cơ sở của trách nhiệm hình sự là cấu thành tội phạm. Không có tội phạm thì không 

có trách nhiệm hình sự. 
+ Trách nhiệm hình sự, theo luật hình sự Việt Nam, là trách nhiệm cá nhân. 
+ Trách nhiệm hình sự là dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất, bởi phương 

tiện thực hiện trách nhiệm hình sự là hình phạt.  
c. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: 
Là thời hạn do bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội 

không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể: 
+ 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng 
+ 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng 
+ 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng 
+ 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

Nếu trong thời hạn nói trên người phạm tội cố tình trốn tránh và có lệnh truy nã thì 
thời gian trốn tránh không được tính.  

d. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự: 
Luật hình sự Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với những người đã thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội và bị coi là tội 
phạm.  

Trên thực tế, có nhiều trường hợp hành vi của một người về hình thức có đầy đủ 
những dấu hiệu của một tội phạm, nhưng vì trong hành vi có một số tình tiết nhất định, làm 
mất tính chất nguy hiểm cho xã hội  của hành vi, nên hành vi ấy không bị coi là tội phạm. 
Những tình tiết ấy được gọi là những trường hợp loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội  
của hành vi. 

Theo Điều 13 và Điều 14 của Bộ luật hình sự, phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết 
là những trường hợp  loại trừ tính chất nguy hiểm của hành vi. Do đó, những hành vi này 
không bị coi là tội phạm và người thực hiện chúng không phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 13, Bộ luật hình sự định nghĩa: "Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của 
người khác mà chống trả lại một cách tương xứng người đang có hành vi xâm phạm các lợi 
ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm".  

Như vậy, trong trường hợp phòng vệ chính đáng, việc ngăn chặn những hành vi nguy 
hiểm gây thiệt hại cho lợi ích của xã hội, của người khác, cũng như của bản thân được luật 
hình sự coi là hành vi có ích, coi là chính đáng và là quyền tự vệ cần thiết của mọi công dân.  
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Nội dung và phạm vi của quyền phòng vệ mà Điều 13, Bộ luật hình sự đã xác định là 
“... Chống trả lại một cách tương xứng người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích...” Để 
đánh giá sự tương xứng giữa biện pháp chống trả nói chung và tính chất mức độ nguy hiểm 
của hành vi tấn công đặt trong hoàn cảnh cụ thể, cần phải dựa vào những căn cứ sau: 

- Tính chất quan hệ của xã hội  bị đe doạ xâm hại  
- Mức độ thiệt hại bị đe doạ gây ra  
- Sức mạnh và sức mãnh liệt của hành vi tấn công 
- Tính chất và mức độ nguy hiểm của phương pháp và phương tiện hoặc công 

cụ mà kẻ tấn công sử dụng... 
"Nếu hành vi chống trả rõ ràng là quá đáng, tức là vượt quá phòng vệ chính đáng, thì 

người có hành vi đó phải chịu trách nhiệm hình sự " (Điều 13, khoản 2 Bộ luật hình sự). 
"Tình thế cấp thiết là tình thế của một người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế 

đe doạ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của 
người khác mà không còn cách nào khác là gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn 
ngừa" tuy nhiên trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng là vượt quá yêu cầu của tình thế 
cấp thiết thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự. 

- Ngoài phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết, còn có một số trường hợp mà 
người thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự: 
Đó là những trường hợp như: 

- Áp dụng vũ lực để bắt người phạm pháp trong  những biện pháp cần thiết  
- Thi hành mệnh lệnh của cấp trên  
- Thực hiện các chức năng về nghề nghiệp 
- Rủi ro trong sản xuất và nghiên cứu khoa học 

7.1.3. Hình phạt  

7.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm hình phạt 

“Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất được quy định trong luật 
hình sự do toà án nhân danh nhà nước áp dụng đối với người thực hiện tội phạm theo một trình 
tự riêng biệt, nhằm trừng trị, cải tạo, giáo dục người phạm tội và ngăn ngừa tội phạm”. 

Hình phạt là một trong những chế định quan trọng nhất của luật hình sự là công cụ 
thực hiện trách nhiệm hình sự. Hình phạt có những đặc điểm cơ bản sau:  

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất, nó có thể tước bỏ 
những quyền và lợi ích thiết thân của người bị kết án như: Quyền tự do, quyền về tài sản, 
quyền về chính trị, thậm chí cả quyền sống. 

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong luật hình sự và chỉ 
được áp dụng cho chính  cá nhân người đã thực hiện tội phạm. 

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước do toà án nhân dân nhà nước áp dụng 
đối với người phạm tội. Hình phạt do toà án quyết định phải được tuyên bố công khai bằng 
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một bản án và là kết quả của phiên toà hình sự với các thủ tục được quy định trong luật tố 
tụng hình sự. 

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc biệt đảm bảo cho luật hình sự có 
thể thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ, giáo dục, được quy định tại điều 1 BLHS. 

7.1.3.2. Hệ thống hình phạt 

Hệ thống hình phạt là tổng thể các hình phạt do nhà nước quy định trong luật hình sự 
và được xắp xếp theo một trình tự nhất định tuỳ thuộc vào mức dộ nghiêm khắc của mỗi 
hình phạt. 

Hệ thống hình phạt trong luật hình sự nước ta được xắp xếp theo thứ tự từ nhẹ đến 
nặng và có tính đa dạng, cho phép trong mọi trường hợp thực hiện được nguyên tắc công 
bằng, nguyên tắc cá thể hoá hình phạt. Hệ thống hình phạt trong luật hình sự nước ta có nội 
dung rất rõ ràng, kết hợp hài hoà các yếu tố cưỡng chế và thuyết phục và cũng thể hiện rõ 
tính nhân đạo sâu sắc. 

Điều 21 Bộ luật hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành hai nhóm: hình phạt 
chính và hình phạt bổ xung. 

- Hình phạt chính là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên 
độc lập, với mỗi tội phạm toà án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. 

Các hình phạt chính gồm có: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, cải tạo ở 
đơn vị kỷ luật của quân đội, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình. 

- Hình phạt bổ sung là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm 
theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm toà án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ 
xung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này. 

Các hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc 
công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tước danh hiệu 
quân nhân, tịch thu tài sản, phạt tiền (khi không áp dụng hình phạt chính). 

- Như vậy hệ thống hình phạt của luật hình sự Việt Nam cấu thành từ hai nhóm: nhóm 
các hình phạt chính và nhóm các hình phạt bổ sung. Căn cứ chủ yếu để phân biệt hình phạt 
chính với hình phạt bổ sung là khả năng được áp dụng (được tuyên) độc lập của loại hình 
phạt đối với mỗi tội phạm. 

+ Hình phạt chính là hình phạt được tuyên độc lập, mỗi tội phạm chỉ có thể bị tuyên 
một hình phạt chính. 

+ Hình phạt bổ sung là hình phạt không thể được tuyên độc lập, mà chỉ có thể được 
tuyên kèm theo một hình phạt chính đối với mỗi tội phạm.  

- Trong hệ thống hình phạt Việt Nam, phạt tiền là loại hình phạt duy nhất vừa có thể 
được áp dụng là hình phạt chính vừa có thể là hình phạt bổ sung.  

Việc qui định các hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự Việt Nam với chức năng hỗ 
trợ hình phạt chính, hình phạt bổ sung giúp cho Toà án áp dụng những biện pháp xử lý triệt 
để và công bằng đối với người phạm tội, đạt được mục đích tối đa của hình phạt. 
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7.1.3.3. Các biện pháp tư pháp 

- Các biện pháp tư pháp, xét về bản chất pháp lý, không phải là hình phạt, nhưng là 
những biện pháp tư pháp hình sự được Bộ luật hình sự qui định để có thể áp dụng đối với 
người có hành vi phạm tội. 

- Sự cần thiết của các biện pháp tư pháp hình sự thể hiện ở chỗ khi được áp dụng, 
chúng có khả năng tác động hỗ trợ hình phạt đối với người phạm tội, hoặc trong nhiều trường 
hợp chúng có thể thay thế hình phạt, giúp cho không để sót việc xử lý người phạm tội.  

- Qui định và áp dụng các biện pháp tư pháp trong luật hình sự Việt Nam chính là để 
nhằm mục đích xử công minh mọi hành vi phạm tội, để giáo dục, cải tạo người phạm tội và 
phòng ngừa tội phạm. Theo qui định tại các điều 33, 34, 35, 61, 62 của Bộ luật hình sự, các 
biện pháp tư pháp bao gồm: 

- Tịch thu vật và tiền bạc trực tiếp liên quan đến tội phạm (Điều 33); 
- Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi (Điều 34); 
- Bắt buộc chữa bệnh (Điều 35); 
- Buộc phải chịu thử thách (Điều 61); 
- Đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 62). 

Hai biện pháp được qui định trong Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật hình sự (buộc 
phải chịu thử thách và đưa vào trường giáo dưỡng) chỉ để áp dụng đối với người chưa 
thành niên phạm tội.   

7.2. LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

7.2.1. Khái niệm 

Luật tố tụng hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã 
hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án hình sự. 

7.2.2. Các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự 

7.2.2.1. Khởi tố vụ án hình sự 

Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, trong đó các cơ quan có 
thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hay không 
khởi tố vụ án hình sự. Giai đoạn này được bắt đầu từ khi các cơ quan có thẩm quyền nhận 
được tin báo hoặc tố giác về tội phạm và kết thúc khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

2. Điều tra vụ án hình sự 
Trong giai đoạn này các cơ quan điều tra áp dụng mọi biện pháp do luật tố tụng hình 

sự quy định để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc 
xét xử của Tòa án. Nhiệm vụ của giai đoạn điều tra là: xác định tội phạm và người thực hiện 
tội phạm; xác định thiệt hại do tội phạm gây ra; xác định nguyên nhân và điều kiện phạm 
tội, yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và ngăn ngừa. Thẩm 
quyền điều tra vụ án hình sự thuộc các cơ quan điều tra. Các cơ quan hải quan, kiểm lâm, 
đơn vị bộ đội biên phòng được thực hiện một số các hoạt động điều tra.  
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Khi kết thúc điều tra cơ quan điều tra làm bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố nếu 
có đủ chứng cứ, hoặc đình chỉ điều tra nếu có một trong các căn cứ quy định tại Điều 89 Bộ 
luật tố tụng hình sự hay đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can là người 
thực hiện tội phạm. 

7.2.2.3. Xét xử sơ thẩm án hình sự 

Giai đoạn xét xử sơ thẩm được bắt đầu từ khi Tòa án nhận được hồ sơ vụ án do Viện 
kiểm sát chuyển sang. Trình tự xét xử tại phiên tòa bao gồm: 

Khai mạc, xét hỏi, tranh luận trước tòa, nghị án và tuyên án. Quá trình xét xử được 
thực hiện theo nguyên tắc xét xử trực tiếp bằng lời nói và liên tục, chỉ xét xử những bị cáo, 
những hành vi theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã có quyết định đưa ra xét 
xử. Khi kết thúc hội đồng xét xử ra bản án hoặc các quyết định. 

7.2.2.4. Xét xử phúc thẩm án hình sự 

Phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại những bản án hoặc quyết định 
sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo kháng nghị. 

Quyền kháng cáo thuộc về bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguời có quyền lợi 
nghĩa vụ liên quan đến vụ án … Quyền kháng nghị thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp và cấp trên của Tòa án sơ thẩm. Khi xét xử Hội đồng xét xử chỉ xử lại những phần bị 
kháng cáo, kháng nghị trong bản án của tòa sơ thẩm, nhưng trên cơ sở xem xét toàn bộ vụ 
án. Tòa phúc thẩm có thể ra một trong các quyết định sau: bác kháng cáo, kháng nghị giữ 
nguyên bản án sơ thẩm, sửa án sơ thẩm; hủy án sơ thẩm để điều tra hoặc xét xử lại; hủy án 
sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 

7.2.2.5. Thi hành bản án và quyết định của Tòa án 

Là giai đoạn hoạt động tố tụng của các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, các cơ quan 
nhà nước khác và tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền nhẳm bảo đảm cho bản án và 
quyết định có hiệu lực của Tòa án được thi hành một cách chính xác, kịp thời. 

Chỉ có những bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mới được đưa 
ra thi hành, trừ trường hợp bản án tuyên một người là không phạm tội hoặc tuyên một hình 
phạt bằng hoặc thấp hơn thời hạn họ bị tạm giam. Việc thi hành các loại hình phạt phải tuân 
thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình cải tạo, để động viên giáo dục người 
phạm tội luật tố tụng hình sự quy định việc giảm thời hạn và miễn chấp hành hình phạt đối 
với họ. 

7.2.2.6. Xét lại các bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án theo trình tự 
giám đốc thẩm, tái thẩm 

Để bảo đảm tính khách quan trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, trong trường 
hợp các bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện ra sai lầm về 
pháp luật thì được xử lại theo trình tự giám đốc thẩm, phát hiện ra các tình tiết mới làm thay 
đổi tính chất của vụ án thì được xét xử lại theo trình tự tái thẩm. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 7 

 
1. Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nước cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác 
định những hành vi nào nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối 
với các tội phạm. 

Các quy phạm pháp luật hình sự được chia thành 2 loại: 
- Loại quy phạm quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật hình sự, những vấn 

đề chung về tội phạm và hình phạt... Những quy phạm này tạo thành phần chung của luật 
hình sự. 

- Loại quy phạm quy định các tội phạm cụ thể, loại và mức hình phạt với các loại tội 
phạm. Những quy phạm này tạo thành phần các tội phạm của luật hình sự. 

2. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước 
với người phạm tội khi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm. 

3. Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy. Đó là phương 
pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa 
nhà nước và người phạm tội. Nhà nước có quyền tối cao trong việc định đoạt số phận của 
người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà họ gây ra. 

4. Điều 8 BLHS Nước CHXHCNVN đã định nghĩa tội phạm như sau: Tội phạm là hành 
vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong trong bộ luật hình sự, do người có năng lực trách 
nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế dộ kinh tế, nền văn hoá, quốc 
phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, 
sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, 
xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

5. Theo luật hình sự Việt Nam, hành vi được coi là tội phạm được phân biệt với 
những hành vi khác không phải là tội phạm qua bốn dấu hiệu sau:  

+ Tính nguy hiểm cho xã hội. 
+ Tính có lỗi của tội phạm. 
+ Tính trái pháp luật hình sự. 
+ Tính phải chịu hình phạt. 

Phân loại tội phạm: Luật hình sự đã phân tội phạm thành: 
+ Tội phạm ít nghiệm trọng; 
+ Tội phạm nghiêm trọng; 
+ Tội phạm rất  nghiêm trọng;  
+ Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 
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6. Cấu thành tội phạm là tổng thể những dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một 
loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Cấu thành tội phạm là khái niệm 
pháp lý của một loại tội, là sự mô tả khái quát một loại tội phạm trong luật hình sự. 

Cấu  thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự và là căn cứ pháp lý để 
định tội danh. 

7. Trách nhiệm hình sự là sự phản ứng của nhà nước đối với người thực hiện tội 
phạm, thể hiện tập trung ở sự áp dụng hình phạt với chủ thể đó. Người phạm tội phải gánh 
chịu những hậu quả bất lợi nhất định. 

8. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. 
Theo Điều 13 và Điều 14 của Bộ luật hình sự, phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết 

là những trường hợp  loại trừ tính chất nguy hiểm của hành vi. Do đó, những hành vi này không 
bị coi là tội phạm và người thực hiện chúng không phải chịu trách nhiệm hình sự. 

9. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất được quy định trong luật 
hình sự do toà án nhân danh nhà nước áp dụng đối với người thực hiện tội phạm theo một trình 
tự riêng biệt, nhằm trừng trị, cải tạo, giáo dục người phạm tội và ngăn ngừa tội phạm”. 

10. Luật tố tụng hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan 
hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án hình sự. 

 Các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự:  
- Khởi tố vụ án hình sự; 
- Điều tra vụ án hình sự;  
- Xét xử sơ thẩm án hình sự;  
- Xét xử phúc thẩm án hình sự;  
- Thi hành bản án và quyết định của Tòa án.; 
- Xét lại các bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án theo trình tự 

giám đốc thẩm, tái thẩm. 
 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 7 

 
1. Khái niệm về luật hình sự? 
2. Khái niệm và các dấu hiệu của tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự Việt nam? 
3. Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm? 
4. Trình bày khái niệm tội phạm, phân loại tội phạm? 
5. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của hình phạt? 
6. Hệ thống hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự? 
7. Khái niệm và phân loại các biện pháp tư pháp? 
8. Trách nhiệm hình sự: Khái niệm, đặc điểm, thời hiệu truy cứu, các trường hợp miễn trừ. 
9. Khái niệm luật tố tụng hình sự? Trình bày tóm tắt quá trình giải quyết các vụ án hình sự
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CHƯƠNG 8: LUẬT KINH TẾ 

 
Chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự điều tiết vĩ mô của nhà nước đến nền kinh 

tế đã nâng cao vai trò của Luật kinh tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật kinh tế đã 
tạo một môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh đảm 
bảo sự trật tự và ổn định của nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy muốn kinh doanh trong 
nền kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm rõ những quy định của pháp luật về kinh tế 
nói chung và luật kinh tế nói riêng. Với mục đích trang bị cho người học những kiến thức 
cơ bản về luật kinh tế, trong chương này chúng tôi đã đưa ra khái niệm cơ bản, đối tượng 
điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế. Chương 8 cũng nêu ra những khái 
niệm, đặc trưng pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, những hình thức giải quyết tranh 
chấp trong kinh doanh. Phá sản là sự đào thải tất yếu của thị trường đối với các doanh 
nghiệp kinh doanh kém, đã được pháp luật điều chỉnh đặc biệt là những quan hệ xã hội ảnh 
hưởng đến đời sống kinh tế như quyền lợi của người lao động, của chủ nợ khi doanh nghiệp 
phá sản,…do đó trong chương này chúng tôi đã nêu ra những dấu hiệu cho thấy một doanh 
nghiệp lâm vào tình trạng pháp sản, trình tự thủ tục giải quyết việc phá sản mà luật phá sản 
đã quy định.   

8.1. KHÁI NIỆM LUẬT KINH TẾ 

8.1.1. Khái niệm 

Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp 
luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ 
chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ 
thể kinh doanh với nhau. 

8.1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế  

Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác 
động vào bao gồm: 

8.1.2.1. Nhóm quan hệ quản lý kinh tế  

- Là quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước về kinh tế với các chủ thể kinh doanh. 

- Đặc điểm của nhóm quan hệ này:  
+ Quan hệ quản lý kinh tế phát sinh và tồn tại giữa các cơ quan quản lý và các cơ 

quan bị quản lý (Các chủ thể kinh doanh) khi các cơ quan quản lý thực hiện chức năng quản 
lý của mình. 
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+ Chủ thể tham gia quan hệ này ở vào vị trí bất đẳng (Vì quan hệ này hình thành và 
được thực hiện dựa trên nguyên tắc quyền uy phục tùng). 

+ Cơ sở pháp lý: Chủ yếu thông qua các văn bản pháp lý do các cơ quan quản lý có 
thẩm quyền ban hành. 

8.1.2.2. Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh 
doanh với nhau. 

- Đây là những quan hệ kinh tế thường phát sinh do thực hiện hoạt động sản xuất, 
hoạt động tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ trên thị trường nhằm mục 
đích sinh lời. 

Trong hệ thống các quan hệ kinh tế thuộc đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế, nhóm 
quan hệ này là nhóm quan hệ chủ yếu, thường xuyên và phổ biến nhất. 

- Đặc điểm:  
+ Chúng phát sinh trực tiếp trong quá trình kinh doanh nhằm đáp ứng các nhu cầu 

kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. 
+Chúng phát sinh trên cơ sở thống nhất ý chí của các bên thông qua hình thức pháp lý 

là hợp đồng kinh tế hoặc những thoả thuận. 
+ Chủ thể của nhóm quan hệ này chủ yếu là các chủ thể kinh doanh thuộc các thành 

phần kinh tế tham gia vào quan hệ này trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và các bên 
cùng có lợi. 

+ Nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ tài sản - quan hệ hàng hoá - tiền tệ  

8.1.2.3. Quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một số doanh nghiệp  

Là các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh giữa tổng công 
ty, tập đoàn kinh doanh và các đơn vị thành viên cũng như giữa các đơn vị thành viên trong 
nội bộ tổng công ty hoặc tập đoàn kinh doanh đó với nhau... 

Cơ sở pháp lý: Thông qua nội quy, quy chế, điều lệ, cam kết. 

8.1.3. Phương pháp điều chỉnh  

Do luật kinh tế vừa điều chỉnh quan hệ quản lý kinh tế giữa chủ thể không bình đẳng 
vừa điều chỉnh quan hệ tài sản giữa các chủ thể bình đẳng với nhau phát sinh trong quá trình 
kinh doanh cho nên luật kinh tế sử dụng và phối hợp nhiều phương pháp tác động khác 
nhau như kết hợp phương pháp mệnh lệnh với phương pháp thoả thuận theo mức độ linh 
hoạt tuỳ theo từng quan hệ kinh tế cụ thể. 

Tuy nhiên Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế được bổ xung nhiều điểm mới: 
Phương pháp mệnh lệnh trong điều chỉnh pháp lý các hoạt động kinh doanh hầu như 

không còn được áp dụng rộng rãi. Các quan hệ tài sản với mục đích kinh doanh được trả lại 
cho chúng nguyên tắc tự do ý chí tự do khế ước. 
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8.1.3.1. Phương pháp mệnh lệnh 

Được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ thể 
bất bình đẳng với nhau. Để phù hợp với đặc trưng của nhóm quan hệ này luật kinh tế đã tác 
động vào chúng bằng cách quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế trong 
phạm vi chức năng của mìnhcó quyền ra quyết định chỉ thị bắt buộc đối với các chủ thể 
kinh doanh (bên bị quản lý). Còn bên bị quản lý có nghĩa vụ thực hiện quyết định đó. 

8.1.3.2- Phương pháp thoả thuận 

Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh 
giữa các chủ thể bình đẳng với nhau. 

Bản chất của phương pháp này thể hiện ở chỗ: Luật kinh tế quy định cho các bên 
tham quan hệ kinh tế có quyền bình đẳng với nhau, thoả thuận những vấn đề mà các bên 
quan tâm khi thiết lập hoặc chấm dứt quan hệ kinh tế mà không bị phụ thuộc vào ý chí của 
bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Điều này có nghĩa là pháp luật qui định quan hệ kinh tế chỉ 
được coi là hình thành trên cơ sở sự thống nhất ý chí của các bên và không trái với các quy 
định của nhà nước. 

8.2. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  

8.2.1. Doanh nghiệp nhà nước  

8.2.1.1. Khái niệm 

Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ 
hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty 
cổ phần, công ty TNHH. 

8.2.1.2. Phân loại doanh nghiệp Nhà nước 

Doanh nghiệp Nhà nước được phân thành các loại như sau:  
- Công ty Nhà nước: là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành 

lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp NN. Công ty 
nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước. 

- Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước tổ chức dưới hình thức: công ty cổ phần Nhà 
nước, công ty TNHH nhà nước 1 hoặc 2 thành viên trở lên. 

+ Công ty cổ phần nhà nước: là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty 
nhà nước hoặc tổ chức được nhà nước ủy quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo 
quy định của luật doanh nghiệp. 

+ Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên: là công ty TNHH do nhà nước sở hữu toàn 
bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh 
nghiệp. 

+ Công ty TNHH nhà nước có 2 thành viên trở lên: là công ty TNHH trong đó tất cả 
các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành 
viên khác là tổ chức được nhà nước ủy quyền góp vốn được tổ chức và hoạt động theo quy 
định của Luật DN. 
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- Công ty có 1 phần vốn góp của nhà nước là doanh nghiệp mà phần vốn góp của nhà 
nước trong vốn điều lệ chiếm từ 50% trở xuống. 

8.2.2. Các loại hình công ty 

8.2.2.1. Công ty TNHH 1 thành viên 

* Khái niệm: là Doanh nghiệp do 1 tổ chức làm chủ sở hữu (chủ sở hữu Công ty): 
Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ, tài sản khác của doanh 
nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ. 

* Đặc trưng pháp lý của Công ty TNHH 1 thành viên: 
+ Chỉ có 1 thành viên vàthành viên đó phải là tổ chức. 
+ Có tư cách pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn 

Điều lệ của Công ty. 
+ Công ty được quyền chuyển nhượng  toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của 

Công ty cho các tổ chức cá nhân khác (khi đó nó sẽ chuyển sang hình thức Công ty 
khác, (trừ trường hợp chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho một tổ chức khác). 

+ Không được quyền phát hành cổ phiếu. 

8.2.2.2. Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên: (Sở hữu chung theo phần) 

* Khái niệm: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên là một tổ chức kinh doanh có 
tư cách pháp nhân, trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức số lượng thành viên ít 
nhất là 2 và nhiều nhất không vượt quá 50 người. 

* Đặc trưng pháp lý (đặc điểm): 
+ Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng không liên quan gì 

đến tài sản của các thành viên Công ty. 
+ Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân nhưng số lượng thành viên ít nhất 

phải là 2 và không vượt quá 50 người. 
+ Không được quyền phát hành cổ phiếu. 
+ Vốn điều lệ của Công ty không chia thành các phần bằng nhau, mỗi thành 

viên Công ty chỉ có một phần vốn góp vào Công ty không thể hiện dưới dạng cổ 
phần, cổ phiếu và không thể đem trao đổi tự do ở thị trường chứng khoán. 

+ Công ty trách nhiệm đối với chủ nợ bằng tài sản của công ty các thành viên 
Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty 
trong phạm vi số vốn đóng góp vào Công ty. 
Các thành viên chỉ có thể chào bán phần vốn đó cho các thành viên của Công ty, hoặc 

chỉ có thể chuyển nhượng cho người không phải là thành viên Công ty nếu các thành viên 
còn lại không mua hoặc mua không hết do đó việc thay đổi thành viên vì thế cũng rất hạn 
chế. 

Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế chỉ có thể trở thành thành 
viên của Công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. 
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Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi Công ty có lãi đã hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác và ngay sau khi chia lợi nhuận Công ty 
vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đã đến hạn khác. 

Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn 
trả thì Giám đốc Công ty phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả các thành 
viên của Công ty và chủ nợ biết, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại 
xảy ra đối với chủ nợ. 

8.2.2.3. Công ty cổ phần 

* Khái niệm: là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng 
nhau gọi là cổ phần, do nhiều thành viên góp vốn thông qua việc mua cổ phiếu. Công ty cổ 
phần có tư cách pháp nhân, được quyền phát hành chứng khoán và chịu trách nhiệm tài sản 
trong phạm vi vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

* Đặc điểm của Công ty cổ phần: 
- Thành viên: do nhiều thành viên góp vốn. Số luợng tối thiểu thành viên của Công ty 

cổ phần là 3 thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. 
- Công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn về 

các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn điều lệ. 
- Tài sản của Công ty hoàn toàn tách biệt với tài sản của thành viên của Công ty. 
- Vốn của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. 
- Thành viên của Công ty gọi là cổ đông. Mỗi cổ đông có thể là chủ sở hữu của một 

hay nhiều cổ phần. Mỗi cổ phần được thể hiện duới hình thức một tờ phiếu gọi là cổ phiếu. 
- Giá trị cổ phần ghi trên cổ phiếu gọi là mệnh giá cổ phiếu. 
- Cổ phiếu chứng minh tư cách thành viên  của Công ty. 
- Trong Công ty cổ phần có các loại cổ phần: cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ thông. 

8.2.2.4. Công ty hợp danh (dựa trên cơ sở quan hệ nhân thân) 

* Khái niệm: Công ty hợp danh là doanh nghiệp mà trong đó ít nhất có 2 thành viên 
hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công 
ty. 

* Đặc điểm: 
- Có ít nhất 2 thành viên hợp danh có trình độ chuyên môn,uy tín, nghề nghiệp, ngoài 

ra còn có thể có các thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân và phải chịu 
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. 

- Là Công ty không có tư cách pháp nhân. 
- Không được phép phát hành bất cứ 1 loại chứng khoán nào. 
- Các thành viên hợp danh đều có quyền ngang nhau trong việc quản lý và tiến hành 

hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. 
- Các thành viên góp vốn không có quyền hoạt động nhân danh Công ty, không có 

quyền điều hành Công ty. Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
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khác của Công ty trong phạm vi phần vốn góp. Đuợc chia lợi nhuận theo tỷ lệ qui định 
trong điều lệ Công ty (⇔ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại 
của Công ty cổ phần). 

8.2.3. Doanh nghiệp tư nhân 

8.2.3.1. Khái niệm  doanh nghiệp tư nhân 

Là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 
của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

- Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân 
nếu có đủ các điều kiện luật định (về nhân thân, về kinh tế, về khả năng kinh doanh). 

Cá nhân phải làm đơn xin phép thành lập và cơ quan có thẩm quyền xem xét trong 
thời gian 30 ngày. Sau khi được cấp giấy phép thành lập, trong thời gian 60 ngày chủ doanh 
nghiệp tư nhân phải đăng ký kinh doanh và đăng báo. 

- Khi doanh nghiệp tư nhân muốn giải thể phải làm đơn đến cơ quan đã cấp giấy phép 
thành lập và đăng báo. Khi lâm vào tình trạng phá sản thì cơ quan có thẩm quyền tuyên bố 
phá sản DNTN là Tòa kinh tế tỉnh nơi DNTN đặt trụ sở chính. 

8.2.3.2. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân: 

- Là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. 

- Do 1 cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ ⇒ chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn 
quyền quản lý Công ty. 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh 
nghiệp. 

8.2.4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

- Doanh nghiệp liên doanh: doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc 
nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký 
giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc do doanh 
nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. 

- Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài: là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà 
đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu 
trách nhiệm về kết quả kinh doanh. 

8.3. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH 

8.3.1. Khái niệm Tranh chấp trong kinh doanh 

Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực 
hiện nghĩa vụ của mình. Nó là những tranh chấp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh 
doanh. 
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8.3.2. Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh  

- Nhanh chóng và dứt khoát hạn chế tối đa sự gián đoạn của quá trình sản xuất kinh 
doanh. 

- Đảm bảo dân chủ trong quá trình giải quyết tranh chấp 
- Bảo vệ uy tín của các bên trên thương trường 
- Đảm bảo các yếu tố bí mật trong kinh doanh  
- Đạt hiệu quả thi hành cao nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả lợi ích hợp pháp của 

các bên. 

8.3.3. Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh  

-Thương lượng: Là hình thức giải quyết tranh chấp thường không cần đến vai trò tác 
động của bên thứ 3. Đặc điểm cơ bản của hình thức giải quyết tranh chấp này là các bên 
cùng nhau bàn bạc, thoả thuận để tự giải quyết các bất đồng. 

-Hoà giải: Là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ 3 đóng vai 
trò làm trung gian để hỗ trợ hoặc thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp 
nhằm chấm dứt xung đột hoặc bất hoà. Cũng như thương lượng hoà giải là giải pháp tự 
nguyện tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của các bên tham gia tranh chấp.  

- Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài:  
Là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài với tư cách là 

bên thứ 3 độc lập nhằm chấm dứt xumg đột bằng việc đưa ra một phán quyết buộc các bên 
tham gia tranh chấp phải thực hiện. 

- Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án:  
Là hình thức giải quyết tranh chấp do cơ quan toà án của nhà nước thực hiện. 
Thông thường thì hình thức giải quyết tranh chấp thông qua toà án được tiến hành khi 

mà việc áp dụng biện pháp thương lượng hoặc hoà giải không có hiệu quả và các bên tranh 
chấp cũng không thoả thuận đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài. 

8.4. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP 

8.4.1. Khái quát về phá sản và doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản   

Phá sản là sự đào thải tất yếu của thị trường đối với các doanh nghiệp kinh doanh 
kém, cần được pháp luật điều chỉnh đặc biệt là những quan hệ xã hội ảnh hưởng đến đời 
sống kinh tế như quyền lợi của người lao động, của chủ nợ khi doanh nghiệp phá sản,… 

Theo Luật phá sản thì doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp 
khó khăn hoặc bị thua lỗ trong kinh doanh, sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần 
thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.  

Trong điều kiện như vậy, các chủ nợ, đại diện công đoàn tại doanh nghiệp hoặc người 
đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có quyền nộp đơn đến tòa án kinh tế nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp. 

Thẩm phán Tòa án kinh tế phải yêu cầu doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản xây 
dựng những phương án hòa giải với chủ nợ và các giải pháp nhằm tổ chức lại kinh doanh, 
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những biện pháp đặc biệt nhằm đưa doanh nghiệp ra khỏi tình trạng mất khả năng thanh 
toán. Trong khi giải quyết các yêu cầu tuyên bố phá sản, thẩm phán và tổ quản lý tài sản có 
những quyền hạn quản lý nhất định được Luật phá sản quy định. Sau khi những biện pháp 
không có hiệu quả, thẩm phán Tòa án kinh tế ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp. 

8.4.2. Trình tự thủ tục phá sản  

8.4.2.1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

*  Các đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:  
- Các chủ nợ. 
- Người lao động. 
- Doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản. 
- Chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước. 
- Cổ đông công ty cổ phần. 
- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh. 

*  Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá 
sản kể từ ngày người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phá sản. Trường 
hợp người nộp đơn không phải nộp tiền tạm ứng án phí phá sản thì ngày thụ lý đơn là ngày 
Tòa án nhận được đơn. Tòa án phải cấp cho người nộp đơn giấy báo đã thụ lý đơn. 

*  Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: 
Trường hợp người nộp đơn không phải là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp 

của doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thụ 
lý đơn, Tòa án phải thông báo cho doanh nghiệp, HTX đó biết. 

Trong thời hạn  15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án, DN-HTX phải 
xuất trình cho Tòa án các giấy tờ, tài liệu quy định tại K4Đ15 LPSDN. 

*  Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản: 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Tòa án phải 

ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.  
- Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có các căn cứ chứng minh doanh 

nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản. 
- Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy DN,HTX chưa lâm vào 

tình trạng phá sản. 
Quyết định của Tòa án A về mở thủ tục phá sản được gửi cho DN,HTX lâm vào tình 

trạng phá sản, VKS cùng cấp và đăng trên báo địa phương nơi DN,HTX lâm vào tình trạng 
phá sản có địa chỉ chính, báo hàng ngày của TƯ trong ba số liên tiếp.Quyết định này phải 
được thông báo cho các chủ nợ, những người mắc nợ của doanh nghiệp, HTX lâm vào tình 
trạng phá sản biết. 

*  Hoạt động kinh doanh của DN,HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản: 
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Mọi hoạt động kinh doanh của DN,HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản 
vẫn được tiến hành bình thường nhưng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và 
Tổ quản lý, thanh lý tài sản. 

*  Các hoạt động của DN,HTX bị cấm hoặc bị hạn chế:  
Kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản nghiêm cấm DN,HTX thực hiện 

1 số họat động sau hoặc nếu có phải được sự đồng ý của Thẩm phán trước khi thực hiện:  
- Cất giấu, tẩu tán tài sản. 
- Thanh toán nợ không có bảo đảm. 
- Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ. 
- Cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán, tặng cho, cho thuê tài sản. 
- Vay tiền... 

*  Danh sách chủ nợ: 
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của Tòa án mở 

thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khỏan 
nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm. Kèm theo giấy 
đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này, các chủ nợ không 
gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ. 

*  Lập danh sách chủ nợ: 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ Tổ quản lý, thanh lý tài 

sản  phải lập xong danh sách chủ nợ và số nợ. Danh sách chủ nợ phải được niêm yết công 
khai tại trụ sở Tòa án tiến hành thủ tục phá sản và trụ sở chính của doanh nghiệp, HTX 
trong thời hạn 10 ngày kểt từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này các chủ nợ và DN,HTX 
lâm vào tình trạng phá sản có quyền khiếu nại với Tòa án về danh sách chủ nợ. 

*  Hội nghị chủ nợ: 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập xong danh sách chủ nợ Thẩm phán phải triệu 

tập Hội nghị chủ nợ. 
Người có quyền tham gia hội nghị chủ nợ:  

- Các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. 
- Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy 

quyền. 
- Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, HTX lâm vào tình 

trạng phá sản. 

8.4.2.2. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 

Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh  sau khi Hội 
nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các giải pháp tổ chức lại hoạt 
động kinh doanh, kế họach thanh tóan nợ cho các chủ nợ và yêu cầu DN,HTX phải xây 
dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Phương án này phải đựoc xây dựng trong 
thời gian 30 ngày. 
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* Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm:  
- Huy động vốn mới. 
- Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh. 
- Đổi mới công nghệ sản xuất. 
- Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất. 
- Bán lại cổ phần cho các chủ nợ. 
- Bán hoặc cho thuê tài sản không cần thiết. 
- Các biện pháp khác không trái pháp luật. 

* Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được đưa ra xem xét tại Hội nghị chủ nợ. 
Nghị quyết về phương án phục hồi họat động kinh doanh của DN,HTX được thông qua khi 
có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ 
không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành. 

* Thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi họat động kinh doanh của 
DN,HTX lâm vào tình trạng PS là 3 năm kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của 
Tòa án công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh 
doanh của DN,HTX. 

8.4.2.3. Thủ tục thanh lý tài sản 

Các trường hợp ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản:  
Sau khi Hội nghị chủ nợ lần thư nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với dự kiến các 

giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế họach thanh tóan nợ cho các chủ nợ và yêu 
cầu DN,HTX phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, nếu có 1 trong các 
trường hợp sau đây thì TA ra quyết điijnh mở thủ tục thanh lý tài sản của DN,HTX: 

- DN,HTX không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong 
thời hạn quy định. 

- Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của 
DN,HTX. 

- DN,HTX thực hiện không đúng hoặc không thực hiện được phương án phục hồi 
hoạt động kinh doanh. 

8.4.2.4. Tuyên bố DN,HTX bị phá sản 

* Thẩm phán ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản đồng thời với việc ra quyết 
định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản. 

* Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định tuyên bố DN,HTX bị phá sản Tòa 
án phải gửi và thông báo giống như quyết định mở thủ tục phá sản. 

* Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định tuyên bố phá sản có hiệu lực pháp 
luật, TA phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên DN HTX trong sổ 
đăng ký kinh doanh. 

* Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi DN, HTX bị tuyên bố phá sản:  
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- Người giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng 
quản trị của công ty, Tổng công ty 100% vốn nhà nước bị tuyên bố PS không được cử đảm 
đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào, kể từ ngày công ty, tổng công 
ty bị tuyên bố phá sản. 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của Công ty hợp danh, Giám đốc 
hoặc Tổng giám đốc, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 
của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị HTX bị tuyên bố phá sản 
không được quyền thành lập DN, HTX, không được làm người quản lý DN, HTX trong thời 
hạn từ 1 đến 3 năm kể từ ngày DN,HTX bị tuyên bố phá sản. 

* Xử lý tài sản của DN bị phá sản:  
Khi có quyết định tuyên bố phá sản DN, tòan bộ tài sản của DN bị tuyên bố phá sản 

được thu hồi và bán đấu giá để chi phí cho việc phá sản và trả nợ cho các chủ nợ (ta gọi là 
giá trị tài sản còn lại của DN). Việc phân chia giá trị tài sản còn lại của DN được thực hiện 
theo thứ tự ưu tiên sau đây:  

- Các khoản lệ phí, chi phí cho việc giải quyết phá sản DN. 
- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác theo 

thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký. 
- Các khoản nợ thuế. 
- Các khoản nợ cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ. 
- Nếu sau khi đã trả các khỏan trên mà tài sản của DN vẫn còn thì phần tài sản còn lại 

sẽ thuộc về chủ sở hữu của doanh nghiệp. 
 

TÓM TẮT CHƯƠNG 8 

 
1. Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp 

luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ 
chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ 
thể kinh doanh với nhau 

2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác 
động vào bao gồm: 

- Nhóm quan hệ quản lý kinh tế  
- Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh 

với nhau. 
- Quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một số doanh nghiệp  
3. Phương pháp điều chỉnh  
- Phương pháp mệnh lệnh:  
Được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ thể 

bất bình đẳng với nhau.  
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- Phương pháp thoả thuận:  
Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh 

giữa các chủ thể bình đẳng với nhau. 
4. Các loại hình doanh nghiệp  
- Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ 

hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty 
cổ phần, công ty TNHH. 

- Công ty TNHH 1 thành viên là Doanh nghiệp do 1 tổ chức làm chủ sở hữu (chủ sở 
hữu Công ty): Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ, tài sản khác 
của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ. 

- Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp 
nhân, trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức số lượng thành viên ít nhất là 2 và 
nhiều nhất không vượt quá 50 người. 

- Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần 
bằng nhau gọi là cổ phần, do nhiều thành viên góp vốn thông qua việc mua cổ phiếu. Công 
ty cổ phần có tư cách pháp nhân, được quyền phát hành chứng khoán và chịu trách nhiệm 
tài sản trong phạm vi vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

- Công ty hợp danh là doanh nghiệp mà trong đó ít nhất có 2 thành viên hợp danh 
chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công ty. 

- Khái niệm  doanh nghiệp tư nhân Là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu 
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp liên doanh: doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc 
nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký 
giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc do doanh 
nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. 

 - Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài: là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà 
đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu 
trách nhiệm về kết quả kinh doanh. 

5. Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình 
thực hiện nghĩa vụ của mình. Nó là những tranh chấp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh 
doanh. 

6. Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh  
- Thương lượng; 
- Hoà giải; 
- Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài;  
- Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án;  
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7. Phá sản là sự đào thải tất yếu của thị trường đối với các doanh nghiệp kinh doanh 
kém, cần được pháp luật điều chỉnh đặc biệt là những quan hệ xã hội ảnh hưởng đến đời 
sống kinh tế như quyền lợi của người lao động, của chủ nợ khi doanh nghiệp phá sản,… 

 Theo Luật phá sản thì doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp 
khó khăn hoặc bị thua lỗ trong kinh doanh, sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần 
thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.  

 Trong điều kiện như vậy, các chủ nợ, đại diện công đoàn tại doanh nghiệp hoặc 
người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có quyền nộp đơn đến tòa án kinh tế nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp. 

8. Trình tự thủ tục phá sản  
- Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 
- Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh;  
- Thủ tục thanh lý tài sản;  
- Tuyên bố DN, HTX bị phá sản.  
 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8 

 
1. Khái niệm luật kinh tế, đối tượng và phương pháp điều chỉnh? 
2. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp nhà nước? 
3. Đặc trưng pháp lý của các loại hình công ty? 
4. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân? 
5. Phân loại doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên? 
6. Trình tự giải quyết việc phá sản? 
7. Trình bày các nguyên tắc, hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh? 
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CHƯƠNG 9: LUẬT LAO ĐỘNG 

Cũng như các ngành luật khác luật lao động cũng chiếm một vị trí vô cùng quan 
trọng, không thể thiếu được trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật lao động bao gồm 
tổng thể các quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ lao động giữa người 
lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và những quan hệ xã hội liên quan 
trực tiếp đến quan hệ lao động. Những quy định về Hợp đồng lao động như các loại hợp 
đồng lao động, hình thức của hợp đồng lao động, chủ thể của hợp đồng lao động, các trường 
hợp chấm dứt hợp đồng lao động cũng như chế tài quy định cho việc chấm dứt hợp đồng 
lao động đã được quy định rất chi tiết trong chương 9. Chương này chúng tôi cũng đã đề 
cập khá chi tiết một số chế định cơ bản khác của luật lao động như kỷ luật lao động và trách 
nhiệm vật chất, thoả ước lao động tập thể, Bảo hiệm xã hội trong đó bao gồm cả các loại 
hình bảo hiểm xã hội cũng như các chế độ bảo hiểm xã hội. Chế định về giải quyết tranh 
chấp lao động và đình công cũng đã được đề cập đến trong phần này như các loại tranh 
chấp lao động, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, khi nào thì người lao động có 
thể đình công một cách hợp pháp? và trình tự tiến hành đình công.  

9.1. KHÁI NIỆM 

9.1.1. Khái niệm 

Luật lao động là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều 
chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động 
và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. 

9.1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động 

Nhóm quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng 
lao động. 

Quan hệ giữa con người với con người trong quá trình lao động nhằm tạo ra những 
giá trị vật chất, tinh thần phục vụ chính bản thân và xã hội gọi là quan hệ lao động. Tuy 
nhiên trong số các quan hệ lao động tồn tại trong đời sống xã hội, luật lao động chủ yếu 
điều chỉnh quan hệ lao động được xác lập trên cơ sở hợp đồng lao động. 

Nhóm quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Gồm: 
+ Quan hệ về việc làm và học nghề. 
+ Quan hệ giữa công đoàn với tư cách là người đại diện cho tập thể người lao 

động với người sử dụng lao động. 
+ Quan hệ về BHXH. 
+ Quan hệ về bồi thường thiệt hại vật chất. 
+ Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động. 
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+ Quan hệ về quản lý, thanh tra lao động. 

9.1.3. Phương pháp điều chỉnh  

Luật lao động sử dụng tổng hợp 3 loại phương pháp. 
Phương pháp thoả thuận: Là phương pháp được sử dụng phổ biến trong luật lao động. 

Bằng phương pháp này đã tạo nên quan hệ lao động cá nhân (trên cơ sỏ hợp đồng lao động) 
và quan hệ lao động tập thể (trên cơ sở thoả ước lao động tập thể). 

Phương pháp mệnh lệnh: Là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực tổ 
chức quản lý và điều hành lao động. Chúng thường được dùng để xác định nghĩa vụ của 
người lao động đối với người sử dụng lao động. Bên sử dụng lao động có thể đặt ra nội qui, 
quy chế buộc người lao động phải chấp hành. Trong luật lao động phương pháp mệnh lệnh 
thể hiện quyền uy của người sử dụng lao động đối với người lao động (khác phương pháp 
mệnh lệnh trong luật hành chính - Thể hiện quyền lực nhà nước trong lĩnh vực quản lý). 

Sự tham gia của công đoàn vào việc điều chỉnh những quan hệ là đối tượng của luật 
lao động. Đây là phương pháp đặc thù của ngành luật lao động. Phương pháp này được sử 
dụng để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình lao động có liên quan trực tiếp 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. 

9.2. MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG 

9.2.1. Hợp đồng lao động 

9.2.1.1. Khái niệm 

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động 
về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 
lao động. 

9.2.1.2. Hình thức của hợp đồng lao động 

Bằng văn bản. 
Bằng miệng đối với công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng hoặc 

đối với lao động giúp việc gia đình. 

9.2.1.3. Các loại hợp đồng lao động 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó 2 bên không 
xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng  

Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó 2 bên xác định thời 
hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 
36 tháng. 

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng. 

9.2.1.4. Chủ thể của hợp đồng lao động 

- Người lao động: 
+ Đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động 
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+ Dưới 15 tuổi khi giao kết hợp đồng lao động phải có sự đồng ý của cha mẹ, 
người đỡ đầu. 
- Người sử dụng lao động: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thuê mướn sử 

dụng và trả công lao động. 

9.2.1.5. Sự chấm dứt hợp đồng lao động 

a. Sự chấm dứt hợp đồng không hợp pháp 
Sự chấm dứt hợp đồng không hợp pháp xảy ra khi các bên bãi ước không có lí do 

chính đáng, không đúng pháp luật. 
Chế tài của pháp luật trong trường hợp bãi ước bất hợp pháp: 
+ Nếu người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp thì phải 

nhận người lao động trở lại làm  công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một 
khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao 
động không được làm việc cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).  

Trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi 
thường trên họ vẫn có quyền hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật. (Đối với 
lao động làm việc thường xuyên từ 1 năm trở lên: trợ cấp thôi việc là mỗi năm làm việc là 
1/2 tháng lương cộng phụ cấp lương (nếu có). 

Trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại 
làm việc và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường và trợ cấp thôi việc thì 2 
bên thoả thuận với nhau về khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt 
hợp đồng lao động. 

+ Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng bất hợp pháp thì họ bị tước quyền hưởng 
trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương và 
phụ cấp lương nếu có. 

Lưu ý: 
Trong trường hợp vi phạm về thời hạn báo trước bên vi phạm phải bồi thường cho 

bên kia 1 khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không 
báo trước. 

b. Sự chấm dứt hợp pháp hợp đồng lao động 
* Các trường hợp hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt bao gồm: 

+ Hợp đồng hết thời hạn, công việc thoả thuận đã được hoàn thành. 
+ Hai bên cùng thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 
+ Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị hình phạt buộc người đó không 

được tiếp tục làm công việc cũ. 
+ Người lao động bị mất tích theo tuyên bố của toà án. 
+ Người lao động bị chết.  

* Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng: 
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động: 
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+ Đối với hợp đồng không xác định thời hạn người lao động có quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần có các lý do luật định nhưng phải báo trước tối 
thiểu là 45 ngày; Người lao động bị ốm đau tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì phải báo 
trước ít nhất là 3 ngày. 

+ Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp 
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, người. 
lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau: 

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được 
bảo đảm các điều kiện làm việc đã thoả thuận trong hợp đồng. 

- Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thoả thuận 
trong hợp đồng; 

- Bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động. 
- Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực 

hiện hợp đồng. 
- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ 

nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.   
- Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc. 
- Người lao động bị ốm đau tai nạn đã điều trị 3 tháng liền đối với người làm 

việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và 1/4 
thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc 
theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa 
được hồi phục. 
+ Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 

- Đối với các trường hợp 1,2,3,7: ít nhất là 3 ngày. 
- Đối với các trường hợp 4,5: Ít nhất là 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời 

hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Ít nhất là 3 ngày nếu là hợp đồng theo mùa vụ hoặc 
theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

- Đối với trường hợp 6: tuỳ thuộc thời hạn do thầy thuốc chỉ định. 
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động: 
+ Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong 

các trường hợp sau: 
- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng; 
- Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải. 
- Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau 

đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 
12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị 6 tháng liền và người lao động làm việc 
theo hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất địnhcó thời hạn dưới 12 
tháng ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động. Khi người lao động 
bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động; 
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- Do thiên tai, hoả hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của 
chính phủ mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn 
buộc phải thu hẹp sản xuất giảm chỗ làm việc. 

- Doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan chấm dứt hoạt động. 
Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm 1,2,3 người sử dụng 

lao động phải trao đổi nhất trí với ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không 
nhất trí 2 bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày kể từ ngày báo 
cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có 
quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trong trường hợp không 
nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, ban chấp hành công đoàn cơ sỏ và 
người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do phápluật 
quy định. 

+ Thời hạn báo trước (trừ trường hợp 2): 
- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn. 
- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng 

đến 36 tháng; 
- Ít nhất 3 ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công 

việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 
Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu:  
- Người lao động ốm đau, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang nghỉ và điều trị 

theo yêu cầu của thầy thuốc (Trừ trường hợp 3,4 trên). 
- Nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ khác được người sử dụng lao động cho phép. 
- Lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ 

trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. 

9.2.1.6. Chuyển sang làm công việc khác 

Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh người sử 
dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác trái 
nghề nhưng không quá 60 ngày trong một năm. Tuy nhiên người sử dụng lao động phải báo 
cho người lao động biết trước ít nhất là 3 ngày và phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí 
công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động. Người lao động được trả 
lương theo công việc mới, nếu thấp hơn mức cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ 
trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương của công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức 
tiền lương cũ, nhưng không thấp hơn mức tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định.  

9.2.2. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 

9.2.2.1. Kỷ luật lao động 

a. Khái niệm: Là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều 
hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. 
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b. Hình thức kỷ luật: Người vi phạm kỷ luật lao động, tuỳ theo mức độ phạm lỗi, bị 
xử lý theo một trong những hình thức sau: 

- Khiển trách 
- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có 

mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức; 
- Sa thải:  áp dụng trong các trường hợp sau: 

+ Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh 
doanh hoặc có hành vikhác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh 
nghiệp. 

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật, kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm 
công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật 
cách chức mà tái phạm. 

+ Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày 
cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng. 
Sau khi sa thải người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan quản lý 

nhà nước về lao động Tỉnh, thành phố trực thuộc TW biết. 
Khi bị sa thải thì người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc trừ trường hợp 3. 

9.2.2.2. Trách nhiệm vật chất 

Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vô ý mất mát, hư hỏng dụng cụ, thiết 
bị, tài sản của doanh nghiệp. 

9.2.3. Bảo hiểm xã hội  

9.2.3.1. Khái niệm (Điều 140 BLLĐ) 

Bảo hiểm xã hội là sự trợ giúp về mặt vật chất cần thiết được pháp luật quy định 
nhằm giúp phục hồi nhanh chóng sức khoẻ, duy trì sức lao động, Xã hội, góp phần giảm bớt 
những khó khăn về kinh tế, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ khi gặp 
phải những biến cố hiểm nghèo dẫn đến bị giảm hay mất nguồn thu nhập trong các trường 
hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác. 

9.2.3.2. Các loại BHXH 

Có hai loại hình bảo hiểm xã hội là BHXH bắt buộc (áp dụng đối với những doanh 
nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên) và tự nguyện (Nơi sử dụng dưới 10 lao động, 
công việc dưới thời hạn 3 tháng, mùa vụ) để hình thành nên quỹ bảo hiểm xã hội (nguồn trợ 
cấp). 

Mức đóng góp: Người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng 15% tổng quỹ tiền 
lương (10% chi cho hưu trí, tử tuất; 5% ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp) người lao động phải đóng 5% tiền lương, ngoài ra còn có sự đóng góp và hỗ trợ của 
nhà nước; các nguồn khác. Quỹ BHXH được quản lý thống nhất theo chế độ tài chính của 
Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo vệ. 
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Ở nước ta hiện đang thực hiện 5 chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, bao gồm: trợ cấp ốm 
đau, trợ cấp khi bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thai sản, hưu trí và tử tuất. 

9.2.3.3. Các chế độ bảo hiểm xã hội 

a. Chế độ trợ cấp ốm đau 
* Điều kiện hưởng: 
- Người lao động nghỉ việc vì ốm đau, tai nạn rủi ro mà có xác  nhận của tổ chức y tế 

do Bộ y tế quy định được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau. 
- Không được hưởng trợ cấp ốm đau: Tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu  hoặc dùng 

chất ma tuý. 
* Thời gian nghỉ: 
- Trong điều kiện lao động bình thường: 

+ 30 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 15 năm trở xuống. 
+ 40 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm. 
+ 50 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 30 năm trở lên. 

- Làm nghề hoặc công việc năng  nhọc, độc hại, làm việc ở nơi có phụ cấp Khu vực 
hệ số từ 0,7 trở lên: 

+ 40 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 15 năm trở xuống. 
+ 50 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm. 
+ 60 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 30 năm trở lên. 

- Mắc bệnh dài ngày tối đa 180 ngày trong 1 năm không phân biệt thời gian đóng 
BHXH, nếu tiếp tục điều trị thì mức hưởng thấp là 70% (Nếu có 30 năm đóng BHXH); 65% 
(Nếu có dưới 30 năm đóng BHXH). 

- Con thứ nhất, thứ hai (Kể cả con nuôi) dưới 7 tuổi ốm đau, có yêu cầu của tổ chức y 
tế phải nghỉ việc để chăm sóc. 

 Thời gian:   20 ngày trong 1 năm - Con dưới 3 tuổi. 
   15 ngày trong 1 năm - Con từ 3- dưới 7 tuổi. 
- Thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá, dân số. 
* Mức hưởng: 75% tiền lương làm căn cư đóng BHXH trước khi nghỉ. 
b. Chế độ trợ cấp thai sản. 
* Đối tượng: Lao động nữ có thai, sinh con thứ nhất, thứ hai. 
* Thời gian: 
+ Có thai: 3 lần nghỉ đi khám thai, mỗi lần 1 ngày (Đặc biệt: 2 ngày 1 lần) 
+ Sẩy thai: 20 ngày nếu thai dưới 3 tháng, 30 ngày nếu thai từ 3 tháng trở lên. 
+ Trước và sau khi sinh:  

- 4 tháng: làm việc trong điều kiện bình thường. 
- 5 tháng: Đối với người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại; làm việc 

theo chế độ 3 ca; nơi có hệ số phụ cấp KV = 0,5 và 0,7. 
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- 6 tháng: Đối với nơi có hệ số phụ cấp KV = 1; làm nghề hoặc công việc đặc 
biệt theo danh mục do BLĐ-TB-XH ban hành. 
+ Sinh đôi trở lên: Tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. 
+ Sau khi sinh: Nếu con dưới 60 ngày tuổi mà bị chết thì mẹ được nghỉ 75 ngày; từ 

60 ngày trở lên mà bị chết thì mẹ được nghỉ 15 ngày kể từ khi con chết. 
+ Nghỉ thêm: Nếu được người sử dụng lao động chấp nhận nhưng không được 

BHXH. 
+ Đi làm trước thời hạn: Nếu nghỉ 60 ngày trở lên tính từ khi sinh và có chứng nhận 

của thầy thuốc đủ sức khoẻ và báo trước 1 tuần lễ. Ngoài lương còn có BHXH. 
+ Nuôi con nuôi sơ sinh: Hưởng trợ cấp thai sản khi con đủ 4 tháng tuổi. 
* Mức hưởng BHXH: 100% tiền lương. Trợ cấp 1 lần: Bằng 1 tháng tiền lương đối 

với trường hợp sinh con lần đầu, lần thứ hai. 
c. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
* Điều kiện: 
+ Bị tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, kể cả làm việc ngoài giờ do yêu cầu 

của người sử dụng lao động. 
+ Bị tai nạn ngoài nơi làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử 

dụng lao động. 
+ Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc. 
* Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí y tế và tiền 

lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật cho người lao động bị tai 
nạn. Sắp xếp công việc phù hợp và giới thiệu đi giám định sức khoẻ. 

* Mức trợ cấp: 
+ Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương 

và phụ cấp (nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% sức khoẻ trở 
lên hoặc cho nhân thân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi 
của người lao động. Trong trường hợp do lỗi trực tiếp của người lao động thì cũng được trợ 
cấp ít nhất bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp (nếu có) 

+ Nếu suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động được trợ cấp ít nhất bằng 1,5 
tháng tiền lương và phụ cấp. 

+ Nếu suy giảm từ 10% đến 81% khả năng lao động thì cứ mỗi 1% suy giảm được trợ 
cấp ít nhất bằng 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp, trong trường hợp không do lỗi  của người 
lao động. Nếu do lỗi của người lao động thì được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% 
mức bồi thường quy định theo các tỷ lệ trên. 

d. Chế độ trợ cấp hưu trí: 
* Thời gian và tuổi đời: 
- Lao động nữ đủ 55 tuổi và đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động Nam đủ 60 

tuổi và đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng cùng tỷ lệ lương hưu hàng tháng tối đa 
do chính phủ quy định. 
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- Nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH từ 20 năm trở lên  
- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên 

mà trong thời gian đó thuộc trường hợp:   
+ Đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại. 
+ Đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp KV hệ số 0,7 trở lên. 
+ Đủ 10 năm công tác ở miền Nam, Lào (trước ngày 30/4/75), Campuchia 

(trước ngày 31/8/89). 
- Chế độ hưu trí thấp hơn: 

+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH đủ 15 đến dưới 20 
năm. 

+ Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và 
mất khả năng lao động từ 61% trở lên. 

+ Lao động có ít nhất 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và 
đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và suy giảm 61% trở lên. 
* Mức hưởng: 
- Đủ 15 năm trở lên: hưởng bằng 45% mức tiền lương bình quân, sau đó cứ thêm mỗi 

năm đóng tính thêm 3% đối với lao động nữ và 2%. Mức hưởng tối đa là 75%. 
- Mức thấp: Cứ mỗi năm thiếu trước tuổi nghỉ hưu giảm 2% (giảm 1% với các trường 

hợp đặc biệt). 
- Mức trợ cấp thêm: Đóng BHXH trên 30 năm thì tính từ năm đóng thứ 31 trở lên, 

mỗi năm đóng hưởng trợ cấp một nửa tháng lương nhưng tối đa không quá 5 tháng. 
- Nghỉ việc nhưng chưa đủ tuổi hưu thì trợ cấp một lần: Mỗi năm đóng BHXH hưởng 

một tháng lương hoặc chờ đến khi đủ tuổi. 
* Căn cứ tính tiền lương: 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. 
e. Chế độ tử tuất: 
* Đối tượng: Người lao động đang làm việc, nghỉ hưu, nghỉ việc chờ hưu trí, hưởng 

trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng mà chết. 
* Mức hưởng: 8 tháng tiền lương tối thiểu. 
* Đóng BHXH từ 15 năm trở lên và con dưới 15 tuổi, chồng, bố mẹ hết tuổi lao động 

thì hưởng tiền tuất hàng tháng bằng 40% tiền lương tối thiếu, nếu không có nguồn thu nhập 
nào khác và không có người  nuôi dưỡng thì tính bằng 70% mức lương tối thiểu. Số lượng 
không quá 4 người. 

* Được hưởng tiền tuất 1 lần: mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng bằng 0,5 tháng 
lương; tối đa không quá 12 tháng lương. 

9.2.4. Thoả ước lao động tập thể 

Thoả ước lao động tập thể (gọi tắt là thoả ước tập thể) là văn bản thoả thuận giữa tập 
thể lao động (mà đại diện là ban chấp hành công đoàn) và người sử dụng lao động (mà đại 
diện là giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền) về các điều kiện lao động và sử 
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dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Việc ký kết thực 
hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai. 

Thoả ước tập thể có ý nghĩa bổ xung, nâng cao hợp đồng lao động cá nhân, tạo điều 
kiện cho người lao động được hưởng những điều kiện lao động tốt hơn những điều mà 
pháp luật đã quy định. Đồng thời nó còn có ý nghĩa tăng cường trách nhiệm của cả hai 
phía, điều hoà mâu thuẫn, ngăn ngừa tranh chấp trong quan hệ lao động. 

Thoả ước tập thể được quy định chủ yếu ở chương V BLLĐ, nghị định 196/CP ngày 
31.12.1996 của chính phủ và gồm các vấn đề như: các bên thoả ước, nội dung của thoả 
ước, thủ tục thương lượng, ký kết và đăng ký thoả ước, hiệu lực của thoả ước... 

9.2.5. Tranh chấp lao động và đình công 

9.2.5.1. Tranh chấp lao động 

a. Khái niệm 
Tranh chấp lao động được hiểu là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến 

việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện hợp đồng 
lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. 

Tương ứng với hai loại quan hệ lao động - Cá nhân và tập thể - là hai loại tranh chấp 
lao động: tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể, và cũng có hai cơ chế 
giải quyết phù hợp. Các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động gồm: hội đồng hoà 
giải lao động ở cơ sở, hội đồng trọng tài lao động ở cấp tỉnh và toà án nhân dân. 

b. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động   
- Thương lượng trực tiếp và tự dàn xếp giữa hai bên tranh chấp tại nơi phát sinh tranh chấp;  
- Thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tôn 

trọng lợi ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật;   
- Giải quyết công khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật; 
- Có sự tham gia của đại diện công đoàn và đại diện người sử dụng lao động trong 

quá trình giải quyết tranh chấp. 
Việc giải quyết tranh chấp lao động tại các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao 

động được tiến hành khi một bên từ chối thương lượng hoặc hai bên đã thương lượng mà vẫn 
không giải quyết được và một hoặc hai bên có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động. 

* Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động bên tranh chấp có quyền:  
- Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình để tham gia quá trình giải quyết 

tranh chấp;  
- Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp;  
- Yêu cầu thay người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp, nếu có lý đo chính 

đáng cho rằng người đó không thể bảo đảm tính khách quan, công bằng trong việc giải 
quyết tranh chấp.  

* Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, các bên tranh chấp có nghĩa vụ: 
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- Cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức giải quyết 
tranh chấp lao động;  

- Nghiêm chỉnh chấp hành các thoả thuận đã đạt được: biên bản hoà giải thành, quyết 
định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động, bản án hoặc quyết 
định đã có hiệu lực của toà án nhân dân. 

Cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có quyền yêu cầu các bên tranh chấp lao động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan 
cung cấp tài liệu, chứng cứ; trưng cầu giám định, mời nhân chứng và người có liên quan 
trong quá giải quyết tranh chấp lao động. 

c. Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh lao động cá nhân 
* Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, gồm: 
- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên của cơ quan lao động quận, 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi không có hội 
đồng hoà giải lao động cơ sở; 

- Toà án nhân dân.  
Hội đồng hoà giải lao động cơ sở được thành lập trong các doanh nghiệp sử dụng từ 

10 người lao động trở lên, gồm số đại điện ngang nhau của bên người lao động và bên 
người sử đụng lao động. Số lượng thành viên của hội đồng do hai bên thoả thuận. Nhiệm kỳ 
của hội đồng hoà giải lao động cơ sở là hai năm. Đại diện của mỗi bên luân phiên làm chủ 
tịch và thư ký hội đồng. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở làm việc theo nguyên tắc thoả 
thuận nhất trí. Người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của hội 
đồng hoà giải lao động cơ sở. 

* Trình tự hoà giải tranh chấp lao động cá nhân 
Hội đồng hoà giải lao động cơ sở tiến hành hoà chậm nhất bảy ngày, kể từ ngày nhận 

được đơn yêu  hoà giải. Tại phiên họp hoà giải, phải có mặt hai bên tranh chấp hoặc đại 
điện được uỷ quyền của họ. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở đưa ra phương án hoà giải để 
các bên xem xét. Nếu hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì lập biên bản hoà giải thành 
có chữ ký của hai bên tranh chấp, của chủ tịch và thư ký hội đồng hoà giải lao động cơ sở. 
Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành. Trong 
trường hợp hoà giải không thành, hội đồng hoà giải lao động cơ sở lập biên bản hoà giải 
không  thành, ghi ý kiến của hai bên tranh chấp và của hội đồng có chữ ký của hai bên tranh 
chấp, của chủ tịch và thư ký hội đồng. Bản sao biên bản phải được gửi cho hai bên tranh 
chấp trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày hoà giải không thành. Mỗi bên tranh chấp đều có 
quyền yêu cầu toà án nhân dân cấp huyện xét xử tranh chấp. Hồ sơ gửi toà án nhân dân phải 
kèm theo biên bản hoà giải không thành. 

Hoà giải viên lao động tiến hành việc hoà giải theo trình tự quy định của Bộ luật lao 
động đối với các tranh chấp lao động cá nhân tại các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người 
lao dộng, tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động, tranh chấp 
về thực hiện hợp đồng học nghề và phí dạy nghề. Hoà giải viên lao động phải tiến hành việc 
hoà giải chậm nhất bảy ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải. 
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Toà án nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà hội đồng 
hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động hoà giải không thành, khi có đơn yêu 
cầu của một hoặc hai bên tranh chấp. 

Những tranh chấp lao động cá nhân sau đây có thể yêu cầu toà án nhân dân cấp huyện 
giải quyết, không nhất thiết phải qua hoà giải tại cơ sở: 

- Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị 
đơn phương chám dứt hợp đồng lao động; 

- Tranh chấp về bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động. 
Người lao động được miễn án phí trong các hoạt động tố tụng để đòi tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, để giải quyết vấn đề bồi 
thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, kể từ ngày mỗi bên tranh 
chấp cho rằng quyền, lợi ích cửa mình bị vi phạm được quy định: Một năm đối với các 
tranh chấp lao động quy định tại khoản 2 Điều 166 của Bộ luật lao động; Sáu tháng đối với 
các loại tranh chấp lao động khác. 

d. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể 
* Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể, gồm: 
- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động của cơ quan lao động 

cấp huyện nơi không có hội đồng hoà giải lao động cơ sở; 
- Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh; 
- Toà án nhân dân. 
Hội đồng hoà giải lao động cơ sở quy định tại Điều 163 của Bộ luật lao động có thẩm 

quyền hoà giải cả những vụ tranh chấp lao động tập thể.  
Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh gồm các thành viên chuyên trách và kiêm chức 

là đại diện của cơ quan lao động, đại điện của công đoàn, đại diện của những người sử dụng 
lao động và một số luật gia, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội có uy tín ở địa phương. 
Thành phần  hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh được hình thành theo số lẻ, tối đa không 
được quá chín người, do đại diện cơ quan lao động cấp tỉnh làm chủ tịch. Nhiệm kỳ của hội 
đồng trọng tài lao động là ba năm. Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo nguyên tắc 
đa số, bằng cách bỏ phiếu kín. Cơ quan lao động cấp tỉnh bảo đảm điều kiện cần thiết cho 
hoạt động của hội đồng trọng tài lao động.  

* Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể.  
Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động tiến hành hoà giải chậm 

nhất bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu hoà giải. Tại phiên họp hoà giải, phải có mặt 
hai bên tranh chấp hoặc đại diện được uỷ quyền của họ. 

Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động đưa ra phương án hoà 
giải để các bên xem xét. 

Nếu hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký 
của hai bên tranh chấp, của chủ tịch và thư ký hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc của 
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hoà giải viên lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản 
hoà giải thành. 

Trong trường hợp hoà giải không thành, thì hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc 
hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành, ghi ý kiến của hai bên tranh chấp 
và của hội đồng hoặc của hoà giải viên lao động, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của chủ 
tịch và thư ký hội đồng hoặc của hoà giải viên lao động; mỗi bên hoặc cả hai bên tranh chấp 
có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh giải quyết. 

Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải và giải quyết vụ tranh chấp lao động 
tập thể chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tại phiên họp giải quyết tranh 
chấp lao động tập thể, phải có mặt các đại diện được uỷ quyền của hai bên tranh chấp. 
Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện công đoàn cấp trên của 
công đoàn cơ sở và đại diện cơ quan nhà nước hữu quan tham dự phiên họp. Hội đồng trọng 
tài lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trong trường hợp hai bên nhất 
trí thì lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của chủ tịch hội đồng 
trọng tài lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà 
giải thành. Trong trường hợp hoà giải không thành, thì Hội đồng trọng tài lao động giải 
quyết vụ tranh chấp và thông báo ngay quyết định của mình cho hai bên tranh chấp; nếu hai 
bên không có ý kiên thì quyết định đó đương nhiên có hiệu lực. Trong trường hợp tập thể 
lao động không đồng ý với quyết định của hội đồng trọng tài lao động, thì có quyền yêu cầu 
toà án nhân dân giải quyết hoặc đình công. Trong trường hợp người sử dụng lao động 
không đồng ý với quyết định của hội đồng trọng tài lao dộng, thì có quyền yêu cầu toà án 
nhân dân xét lại quyết định của hội đồng trọng tài. 

Việc người sử dụng lao động yêu cầu toà án nhân dân xét lại quyết định của hội đồng 
trọng tài không cản trở quyền đình công của tập thể lao động. 

Trong khi hội đồng hoà giải lao động, hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành việc 
giải quyết tranh chấp lao động, thì không bên nào được hành động đơn phương chống lại 
bên kia. 

9.2.5.2. Đình công 

Đình công là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể, thể hiện ở sự ngừng việc của 
tập thể người lao động nằm gây sức ép buộc người sử dụng lao động phải đáp ứng những 
yêu sách nào đó. Hoà giải, thương lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cả hai 
bên nhằm ổn định quan hệ lao động là nguyên tắc xuyên suốt các quy định về giải quyết 
tranh chấp lao động và các cuộc đình công. 

a. Điều kiện để cuộc đình công là hợp pháp  
- Nó phải phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể và trong phạm vi quan hệ lao động 
- Được những người lao động làm việc tại một doanh nghiệp tiến hành trong phạm vi 

doanh nghiệp đó. 
- Tập thể người lao động không đồng ý với quyết định của hội đồng trọng tài mà 

không khởi kiện để yêu cầu toà giải quyết. 
- Tuân theo trình tự và thủ tục quy định về tiến hành đình công. 
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- Doanh nghiệp nơi tập thể tiến hành đình công không thuộc danh mục doanh nghiệp 
phục vụ công cộng và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hay an ninh quốc 
phòng do chính phủ quy định. 

- Không vi phạm quyết định của thủ tướng chính phủ về việc hoãn hoặc ngừng cuộc 
đình công. 

b. Trình tự thủ tục tến hành đình công 
Sau khi có quyết định của hội đồng trọng tài về việc giải quyết tranh chấp lao động tập 

thể mà hai bên không đồng ý và cũng không yêu cầu toà án giải quyết thì có thể đình công. 
Thủ tục tiến hành cuộc đình công: 
+ Khi có 1/3 số người trong tập thể lao động của 1 doanh nghiệp (nếu việc đình công 

được tiến hành trong doanh nghiệp) hoặc quá nửa số người lao động trong 1 bộ phận của 
doanh nghiệp (nếu việc đình công được tiến hành trong bộ phận đó) đề nghị việc đình công 
hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở khởi xướng việc đình công thì ban chấp hành công 
đoàn cơ sở phải tiến hành lấy ý kiến tập thể lao động của doanh nghiệp hoặc tập thể lao 
động trong bộ phận doanh nghiệp bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký để xác định 
số người tán thành đình công.  

+ Việc đình công sẽ do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định sau khi có quá nửa 
tập thể lao động tán thành đình công. 

+ Trao bản yêu cầu và gửi bản thông báo về việc đình công: Sau khi quyết định đình 
công ban chấp hành công đoàn cơ sở cử đại diện nhiều nhất là 3 người để trao bản yêu cầu 
cho người sử dụng lao động đồng thời gửi một bản thông báo cho cơ quan lao động cấp 
Tỉnh và 1 bản thông báo cho liên đoàn lao động cấp Tỉnh. Việc này phải được tiến hành 
chậm nhất trước 3 ngày so với thời điểm dự định bắt đầu đình công 

Nội dung của bản thông báo bao gồm: 
- Nêu các vấn đề bất đồng 
- Nội dung yêu cầu giải quyết 
- Kết quả bỏ phiếu hoặc lấy chữ ký tán thành đình công 
- Thời điểm bắt đầu đình công  

 

TÓM TẮT CHƯƠNG 9 

 
1. Luật lao động là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm 

điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao 
động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. 

2. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động: 
- Nhóm quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng 

lao động. 
- Nhóm quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. 
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3. Phương pháp điều chỉnh: 
Luật lao động sử dụng tổng hợp 3 loại phương pháp 

- Phương pháp thoả thuận; 
- Phương pháp mệnh lệnh;  
- Sự tham gia của công đoàn vào việc điều chỉnh những quan hệ là đối tượng 

của luật lao động.  
4. Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao 

động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong 
quan hệ lao động. Hợp đồng lao động có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng đối với công 
việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia 
đình. 

5. Các loại hợp đồng lao động: 
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó 2 bên không 

xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng:  
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó 2 bên xác định thời 

hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 
36 tháng: 

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định mà thời hạn dưới 
12 tháng. 

6. Kỷ luật lao động:  Là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và 
điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. Các hình thức kỷ luật lao 
động:  

- Khiển trách: 
- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có 

mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức; 
- Sa thải. 
7. Trách nhiệm vật chất: Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vô ý làm mất 

mát, hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp. 
8. Bảo hiểm xã hội là sự trợ giúp về mặt vật chất cần thiết được pháp luật quy định 

nhằm giúp phục hồi nhanh chóng sức khoẻ, duy trì sức lao động, Xã hội, góp phần giảm 
bớt những khó khăn về kinh tế, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ khi gặp 
phải những biến cố hiểm nghèo dẫn đến bị giảm hay mất nguồn thu nhập.  

Ở nước ta hiện đang thực hiện 5 chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, bao gồm: trợ cấp 
ốm đau, trợ cấp khi bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thai sản, hưu trí và tử 
tuất. 

9. Thoả ước lao động tập thể (gọi tắt là thoả ước tập thể) là văn bản thoả thuận giữa 
tập thể lao động (mà đại diện là ban chấp hành công đoàn) và người sử dụng lao động (mà 
đại diện là giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền) về các điều kiện lao động 

 120



Chương 9: Luật lao động 

và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Việc ký kết 
thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai. 

10. Tranh chấp lao động được hiểu là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan 
đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện hợp 
đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. 

Tương ứng với hai loại quan hệ lao động - Cá nhân và tập thể - là hai loại tranh chấp 
lao động: tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể, và cũng có hai cơ 
chế giải quyết phù hợp. Các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động gồm: hội đồng 
hoà giải lao động ở cơ sở, hội đồng trọng tài lao động ở cấp tỉnh và toà án nhân dân. 

11. Đình công là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể, thể hiện ở sự ngừng việc 
của tập thể người lao động nằm gây sức ép buộc người sử dụng lao động phải đáp ứng 
những yêu sách nào đó. Hoà giải, thương lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng 
của cả hai bên nhằm ổn định quan hệ lao động là nguyên tắc xuyên suốt các quy định về 
giải quyết tranh chấp lao động và các cuộc đình công. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 9 

 
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động? 
2. Khái niệm, các loại hợp đồng lao động, hình thức, chủ thể của hợp đồng lao động? 
3. Trong trường hợp nào người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động? Nếu chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp người lao động phải chịu 
chế tài nào? 

4. Trong trường hợp nào người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động? Nếu chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp người sử dụng lao 
động phải chịu chế tài nào? 

5.Phân biệt hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể? 
6.  Nội dung chế định về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật lao động? 
7. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động? 
8. Các quy định của pháp luật về đình công? 
9.  Bài tập tình huống của luật lao động: 
Bài 1:  
Anh Nguyễn Minh H làm việc tại công ty AB với hợp đồng lao động có thời hạn 2 

năm từ tháng 10/1998 đến tháng 10/2000. Tháng 8/2000 anh H do bị tình nghi liên quan 
đến một vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền quyết định bắt tạm 
giam 2 tháng, sau đó bị gia hạn thêm 2 tháng nữa (đến tháng 12/2000). Trong khi đó, theo 
như thoả thuận trong hợp đồng lao động, căn cứ vào Điều 36 Bộ luật lao động đến tháng 
10/2000Giám đốc công ty AB chấm dứt HĐLĐ với anh H và tuyển dụng người khác vào 
làm thay vị trí đó. Tháng 12/2000, anh H được tha và được miễn truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Khi trở lại đơn vị làm việc, được biết sự việc anh H không đồng ý chấm dứt HĐLĐ và 

 121



Chương 9: Luật lao động 

cho rằng theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động trong thời gian người lao động bị tạm 
giam thì HĐLĐ được tạm hoãn. Do đó công ty không được chấm dứt HĐLĐ phải nhận anh 
trở lại làm việc, tiếp tục thực hiện HĐLĐ. 

Anh (chị) cho biết ý kiến của mình về vụ việc trên? 
Bài 2:  
Trong quyết định phân công công tác của Ban giám đốc tại doanh nghiệp nhà nước X 

có phân công ông Nguyễn Văn A là phó giám đốc phụ trách công tác tổ chức, hành chính và 
được quyền ký hợp đồng lao động có thời hạn đến 1 năm. Quyết định phân công công tác 
có chữ ký của Giám đốc và đóng dấu doanh nghiệp. Sau đó ông A tiến hành ký hợp đồng 
lao động trong phạm vi được phân công. 

Hỏi việc ký kết hợp đồng lao động nói trên có đúng thẩm quyền không? Tại sao? 
Bài 3:  
Chị B làm việc tại công ty A, khi biết tin công ty C tổ chức tuyển dụng lao động, xét 

các điều kiện tuyển dụng phù hợp với nguyện vọng và chuyên môn của mình, đồng thời 
được hưởng mức lương cao hơn. Chị B nộp hồ sơ và làm các thủ tục cần thiết để tham gia 
tuyển dụng. Sau khi kiểm tra, phỏng vấn, công ty C thông báo chị B đã trúng tuyển và hẹn 
chị 10 ngày sau đến trụ sở công ty để ký HĐLĐ. Nhận được thông tin đó, chị B làm thủ tục 
chấm dứt HĐLĐ với công ty A và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để làm việc ở công ty 
C. Theo đúng hẹn chị B đến trụ sở làm việc của công ty C để ký HĐLĐ thì được công ty trả 
lời là công y không có nhu cầu ký HĐLĐ nữa. 

Trong trường hợp này, người lao động có thể khởi kiện và Toà án có thể thụ lý được 
không? ý kiến của anh (chị) về vụ việc trên? 

Bài 4: 
Trong trường hợp người sử dụng lao động đưa ra các yêu cầu tuyển dụng như phải có 

hộ khẩu ở địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở, hoặc yếu cầu người lao động nộp văn 
bằng chứng chỉ nhưng không cần thiết hoặc không liên quan đến công việc (chẳng hạn: 
người lao động làm thợ may công nghiệp nhưng yêu cầu phải có chứng chỉ tin học, bằng tốt 
nghiệp PTTH, trong khi tuyển dụng người sử dụng lao động chỉ quan tâm đến tay nghề của 
người lao động). Do đó, dẫn đến việc người lao động giả mạo các yêu cầu nói trên để vào 
làm việc. Khi phát hiện, người sử dụng lao động đã coi đây là lý do để chấm dứt HĐLĐ. 

Anh (chị) cho biết ý kiến của mình về các trường hợp nói trên. 
Bài 5: 
Công ty N khi ký HĐLĐ với người lao động trong doanh nghiệp đã có một số thỏa 

thuận như sau:  
- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp không được phép đồng thời làm 

việc cho một doanh nghiệp khác. Nếu vi phạm bị coi là lý do để chấm dứt HĐLĐ. 
- Người lao động được doanh nghiệp đào tạo, làm việc theo hợp đồng lao động không 

xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt phải báo trước ít nhất 90 ngày. Nếu vi phạm sẽ 
không được nhận trợ cấp thôi việc và phải bồi thường 1 tháng tiền lương, bồi thường chi phí 
đào tạo. 
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- Người lao động giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp (từ phó phòng và tương 
đương trở lên) phải nộp văn bằng chứng chỉ chuyên môn bản chính vào hồ sơ do công ty 
quản lý. 

- Người lao động giữ vị trí liên quan đến bí mật công nghệ, kinh doanh của công ty 
khi chấm dứt HĐLĐ không được làm việc cho các doanh nghiệp thuộc ngành nghề cạnh 
tranh với công ty. Nếu vi phạm sẽ không được hưởng bảo hiểm xã hội trong toàn bộ thời 
gian làm việc ở công ty. 

Theo anh (chị) các thoả thuận này có trái với các quy định của pháp luật lao động hay 
không? 
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GỢI Ý TRẢ LỜI 

Chương 1 

Câu 1: 
- Phân tích các tiền đề kinh tế xã hội làm cơ sở cho sự ra đời của nhà nước 
- Nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc ra đời của nhà nước 
- Khái niệm nhà nước 

Câu 2: 
- Khái niệm nhà nước 
- Phân tích tính giai cấp  
- Phân tích tính xã hội 

Câu 3:  
- Nêu các đặc trưng của nhà nước  
- Nêu các kiểu nhà nước đã và đang tồn tại 
- Liên hệ với nhà nước Việt Nam (thuộc kiểu nhà nước gì?) 

Câu 4:  
- Nêu Khái niệm hình thức nhà nước 
- Hình thức nhà nước cấu trúc 
- Hình thức nhà nước liên bang 
- Liên hệ với nhà nước Việt Nam (thuộc hình thức nhà nước gì?) 

Câu 5:  
- Phân tích các đặc trưng của nhà nước Việt Nam nhằm làm rõ bản chất của nhà 

nước. 
- Làm rõ khái niệm, “tính nhân dân”, “nhà nước của nhân dân, do nhân dân và 

vì nhân dân” 
- Lấy ví dụ thực tế minh hoạ 

Câu 6:  
- Khái niệm chức năng đối nội của nhà nước 
- Nội dung các chức năng đối nội 

Câu 7: 
- Khái niệm chức năng đối ngoại của nhà nước 
- Nội dung các chức năng đối ngoại 
- Liên hệ với chức năng đối nội 
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Câu 8:  
- Khái niệm cơ quan nhà nước 
- Địa vị pháp lý của Quốc Hội 
- Địa vị pháp lý của chủ tịch nước 
- Địa vị pháp lý của chính phủ, các cơ quan trực thuộc chính phủ, bộ, cơ quan 

ngang bộ 
- Địa vị pháp lý của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
- Địa vị pháp lý của toà án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân 

Câu 9: 
- Tại sao phải cải cách bộ máy nhà nước  
- Phương hướng  
- Mục tiêu 

Câu 10: 
- Khái niệm hệ thống chính trị 
- Vai trò, vị trí của Đảng cộng sản trong hệ thống chính trị. 

Câu 11: 
- Khái niệm hệ thống chính trị 
- Vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị 
- Vị trí, vai trò của các tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị 

Câu 12: 
- Khái niệm hệ thống chính trị 
- Sự cần thiết phải đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam 

Chương 2 

Câu 1: 
- Phân tích nguồn gốc ra đời của pháp luật 
- Khái niệm pháp luật 

Câu 2:  
- Khái niệm pháp luật 
- Tính cần thiết của việc quản lý xã hội bằng pháp luật 
- So sánh việc quản lý xã hội bằng pháp luật với việc quản lý xã hội bằng 

phong tục tập quán, đạo đức, tín điều tôn giáo ... 
Câu 3: 

- Khái niệm pháp luật 
- Tính giai cấp của pháp luật 
- Tính xã hội của pháp luật 
- Tính dân tộc, tính mở của pháp luật 
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Câu 4: 
- Khái niệm pháp luật 
- Đặc điểm của pháp luật 

Câu 5: 
- Khái niệm pháp luật 
- Bản chất của pháp luật Việt Nam 

Câu 6: 
- Khái niệm pháp luật 
- Vai trò của pháp luật trong nhà nước Việt Nam 
- Làm rõ quy định “ Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật “ 

Câu 7: 
- Khái niệm quy phạm pháp luật 
- Đặc điểm của quy phạm pháp luật 
- So sánh quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức, tập quán ... 

Câu 8: 
- Khái niệm quy phạm pháp luật 
- Cơ cấu của quy phạm pháp luật : quy định, giả định, chế tài 
- Phân tích một quy phạm pháp luật cụ thể 

Câu 9 
- Khái niệm quan hệ pháp luật 
- Bản chất của quan hệ pháp luật 

Câu 10: 
- Khái niệm quan hệ pháp luật 
- Phân biệt quan hệ pháp luật với quan hệ xã hội trên các cơ sở : khái niệm, thời 
điểm phát sinh ... 

Câu 11: 
- Khái niệm quan hệ pháp luật 
- Chủ thể của quan hệ pháp luật 
- Khách thể của quan hệ pháp luật 

Câu 12: 
- Khái niệm quan hệ pháp luật 
- Nội dung của quan hệ pháp luật : quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý 

Câu 13: 
- Khái niệm ý thức pháp luật 
- Ý nghĩa của ý thức pháp luật 

Câu 14: 
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- Khái niệm ý thức pháp luật 
- Các yếu tố hình thành ý thức pháp luật 

Câu 15: 
- Khái niệm ý thức pháp luật 
- Phân tích sự tác động của ý thức pháp luật tới pháp luật và ngược lại 

Câu 16: 
- Khái niệm vi phạm pháp luật 
- Đặc điểm của vi phạm pháp luật 
- Những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật 

Câu 17: 
- Khái niệm vi phạm pháp luật 
- Phân biệt các loại vi phạm pháp luật : Vi phạm hình sự, dân sự, hành chính, 

kỷ luật 
Câu 18: 

- Khái niệm vi phạm pháp luật 
- Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật 

Câu 19: 
- Khái niệm trách nhiệm pháp lý 
- Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 

Câu 20: 
- Khái niệm trách nhiệm pháp lý 
- Phân biệt các loại trách nhiệm pháp lý : trách nhiệm hình sự, dân sự, hành 

chính, kỷ luật, vật chất. 
Câu 21: 

- Khái niệm pháp chế XHCN 
- Đặc điểm của pháp chế XHCN 
- Các nguyên tắc của pháp chế XHCN 

Câu 22: 
- Khái niệm pháp chế 
- Tại sao cần phải tăng cường pháp chế trong giai đoạn hiện nay 
- Phân tích các biện pháp tăng cường pháp chế trong giai đoạn hiện nay 

Chương 3 

Câu 1: 
- Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 
- Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật 

Câu 2: 
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- Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 
- Phân loại văn bản quy phạm pháp luật : theo hiệu lực pháp lý, theo thẩm 

quyền 
Câu 3 : 

- Tên loại văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành của Quốc hội 
và Ủy ban thường vụ Quốc hội 

- Tác dụng của loại văn bản đó 
Câu 4: 

- Tên loại văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành của chủ tịch 
nước 

- Tác dụng của loại văn bản đó 
Câu 5: 

- Tên loại văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành của chính phủ, 
thủ tướng chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ? 

- Tác dụng của loại văn bản đó 
Câu 6: 

- Tên loại văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành của Toà án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

- Tác dụng của loại văn bản đó 
Câu 7: 

- Tên loại văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành của Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân? 

- Tác dụng của loại văn bản đó 
Câu 8: 

- Khái niệm văn bản Quy phạm pháp luật 
- Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian 

Câu 9: 
- Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 
- Hiệu lực của văn bản theo không gian 
- Hiệu lực của văn bản theo đối tượng tác động 

Câu 10: 
- Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 
- Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 

Chương 4 

Câu 1: 
- Khái niệm 
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- Đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp 
- Phương pháp điều chỉnh của Luật hiến pháp 

Câu 2: 
- Khái niệm chế độ chính trị được quy định trong Hiến pháp 1992 
- Nội dung chế định chế độ chính trị  

Câu 3: 
- Khái niệm chế độ kinh tế 
- Nội dung chế định chế độ kinh tế 

Câu 4: 
- Khái niệm chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
- Nội dung chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

Chương 5 

Câu 1: 
- Khái niệm 
- Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính 
- Phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính 

Câu 2: 
- Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước 
- Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước 

Câu 3: 
- Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước 
- Phân loại cơ quan hành chính nhà nước 

Câu 4: 
- Khái niệm cán bộ công chức theo quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức 
- Các loại cán bộ công chức 

Câu 5: 
- Khái niệm cán bộ công chức 
- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ công chức  
- Khen thưởng, kỷ luật 
- Tuyển dụng 

Câu 6: 
- Khái niệm vi phạm hành chính 
- Đặc điểm vi phạm hành chính 
- Các yếu tố cấu thành vi phạm hành chính 

Câu 7: 
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- Khái niệm các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính 
- Nội dung các biện pháp xử phạt 

Câu 8: 
- Đối tượng áp dụng xử phạt hành chính 
- Thẩm quyền xử phạt hành chính  

Câu 9: 
- Khái niệm trách nhiệm hành chính 
- Đặc điểm của trách nhiệm hành chính 
- Phân biệt trách nhiệm hành chính với các dạng trách nhiệm pháp lý khác. 

Câu 10: 
- Các biện pháp xử phạt 
- Các biện pháp khôi phục pháp luật 

Chương 6 

Câu 1: 
- Khái niệm 
- Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự 
- Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự 

Câu 2: 
- Khái niệm quyền sở hữu trong luật dân sự Việt Nam 
- Nội dung chế định quyền sở hữu 

Câu 3: 
- Khái niệm hợp đồng dân sự trong luật dân sự Việt Nam 
- Nội dung chế định hợp đồng dân sự 

Câu 4: 
- Khái niệm nghĩa vụ dân sự 
- Các căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự 
- Phân tích các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

Câu 5: 
- Khái niệm quyền thừa kế 
- Các quy định chung về thừa kế 
- Sơ qua về các loại thừa kế 

Câu 6: 
- Phân biệt thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật theo các căn cứ : khái 

niệm, chủ thể, hình thức, cách phân chia di sản ... 
Câu 7: 
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- Khái niệm Luật tố tụng dân sự 
- Chủ thể của luật tố tụng dân sự: Toà án, đương sự 

Câu 8: 
- Khởi kiện và thụ lý 
- Điều tra và hoà giải  
- Xét xử 
- Thi hành án. 

Chương 7  

Câu 1: 
- Khái niêm 
- Đối tượng điều chỉnh của Luật hinh sự 
- Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự 

Câu 2: 
- Khái niệm tội phạm 
- Các dấu hiệu của tội phạm 

Câu 3: 
- Khái niệm các yếu tố cấu thành tội phạm 
- Nội dung các yếu tố cấu thành tội phạm 

Câu 4: 
- Khái niệm tội phạm 
- Phân loại tội phạm 

Câu 5: 
- Khái niệm hình phạt 
- Mục đích của hình phạt 
- Ý nghĩa của hình phạt 

Câu 6: 
- Khái niệm hệ thống hình phạt 
- Các hình phạt chính 
- Các hình phạt bổ sung 

Câu 7: 
- Khái niệm các biện pháp tư pháp 
- Phân loại các biện pháp tư pháp 

Câu 8: 
- Khái niệm trách nhiệm hình sự 
- Đặc điểm trách nhiệm hình sự 
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- Thời hiệu truy cứu 
- Các trường hợp miễn trừ 

Câu 9: 
- Khái niệm luật tố tụng hình sự 
- Quá trình giải quyết các vụ án hình sự : khởi tố, điều tra, xét xử, thi hành án 

Chương 8  

Câu 1: 
- Khái niệm luật kinh tế 
- Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 
- Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 

Câu 2: 
- Khái niệm của doanh nghiệp nhà nước 
- Các loại doanh nghiệp nhà nước 

Câu 3: 
- Khái niệm các loại hình công ty 
- Đặc trưng pháp lý của các loại hình công ty 

Câu 4: 
- Khái niệm  
- Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân 

Câu 5: 
- Khái niệm công ty TNHH 1 thành viên 
- Khái niệm doanh nghiệp tư nhân 
- Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân 

Câu 6: 
- Khái niệm phá sản 
- Trình tự giải quyết việc phá sản 

Câu 7: 
- Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh 
- Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp 
- Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 

Chương 9 

Câu 1: 
- Khái niệm 
- Đối tượng điều chỉnh của luật lao động 
- Phương pháp điều chỉnh của luật lao động 
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Câu 2: 
- Khái niệm hợp đồng lao động 
- Các loại hợp đồng lao động 
- Các hình thức của Hợp đồng lao động 
- Chủ thể của Hợp đồng lao động 

Câu 3: 
- Các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 
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