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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hội nhập quốc tế là xu hƣớng chung của Việt Nam cũng nhƣ nhiều quốc gia
khác. Quan hệ giữa các quốc gia ngày một đa dạng về cấp độ và lĩnh vực, đƣợc thể
hiện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống quốc tế. Điều ƣớc quốc tế với tính chất
là một công cụ nhằm duy trì trật tự pháp lý quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích quốc
gia và lợi ích của cộng đồng quốc tế, là cơ sở đảm bảo các nguyên tắc của luật quốc
tế đƣợc tuân thủ và thực thi. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của điều ƣớc quốc tế,
nghị quyết số 48 – NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lƣợc xây
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hƣớng đến
năm 2020 đã quy định cách thức thực hiện điều ƣớc quốc tế trong hệ thống pháp
luật Việt Nam nhằm cụ thể hóa định hƣớng xác định rõ quy trình, cơ chế “nội luật
hóa” các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Ngày 14 tháng 6 năm 2005, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật ký kết, gia
nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế, phục vụ tích cực cho yêu cầu hội nhập kinh tế
quốc tế, đặc biệt là gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO. Hiến pháp năm
2013 đã khẳng định mạnh mẽ Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác
quốc tế, đa phƣơng hóa, đa dạng hóa quan hệ; tuân thủ Hiến chƣơng Liên hợp quốc
và điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cùng
với đó, Luật điều ƣớc quốc tế đã đƣợc Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ
11 (tháng 4/2016) thay thế cho Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế
năm 2005 nhằm khắc phục những hạn chế của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện
điều ƣớc quốc tế năm 2005 và hoàn thiện hơn các quy định về thẩm quyền, thủ tục
ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế.
Thực thi các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên là nghĩa vụ của
quốc gia cần đƣợc thực hiện thông qua các cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và
cơ quan tƣ pháp. Quốc hội với tƣ cách là cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất của
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập
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pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nƣớc và giám sát tối cao đối với
hoạt động của Nhà nƣớc, trong đó vai trò giám sát tối cao đối với hoạt động ký kết
và thực hiện điều ƣớc quốc tế có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo các điều ƣớc
quốc tế mà Việt Nam là thành viên đƣợc thực thi một cách đầy đủ, toàn diện, tạo cơ
sở cho việc tăng cƣờng và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế của Việt Nam. Tuy
nhiên, trong thời gian qua, vai trò giám sát của Quốc hội còn nhiều hạn chế. Các
quy định về vai trò giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực này chƣa đƣợc cụ thể, dẫn
đến khó khăn trong quá trình thực hiện và chƣa đƣợc hiệu quả.
Trong bối cảnh nhƣ vậy, Luận văn muốn đề cập tập trung đánh giá vai trò giám
sát của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế ở Việt Nam trong thời
gian qua, từ đó đề xuất nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả giám
sát của Quốc hội trong ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế ở Việt Nam.
Nhận thức đƣợc thực tiễn, tính mới của lĩnh vực cần nghiên cứu, tác giả đã
chọn đề xuất nghiên cứu đề tài “Vai trò giám sát của Quốc hội trong ký kết và
thực hiện điều ước quốc tế ở Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học. Luận
văn sẽ tìm hiểu thực tiễn vai trò giám sát của Quốc hội trong việc ký kết và thực
hiện điều ƣớc quốc tế ở Việt Nam cũng nhƣ pháp luật quốc tế quy định về vai trò
giám sát của Quốc hội trong việc ký kết, thực hiện điều ƣớc quốc tế. Từ đó khắc
phục những điểm còn hạn chế và hoàn thiện hơn quy định của pháp luật Việt Nam
về vai trò giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực này.
2. Tình hình nghiên cứu
Hiện nay, việc nghiên cứu về hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và
hoạt động giám sát trong việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế nói riêng đã có
một số công trình nghiên cứu nhƣ:
- Cuốn sách Hoàn thiện cơ chế pháp lý đảm bảo chức năng giám sát của
Quốc hội do TS. Trƣơng Thị Hồng Hà, giảng viên Viện nhà nƣớc và pháp luật
thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ biên xuất bản
năm 2009 đề cập đến tổng quan về hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam
trong những năm qua và những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp
luật về quyền giám sát của Quốc hội trong thời kỳ đổi mới;
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- Cuốn sách Kỷ yếu hội thảo hoạt động giám sát của Quốc hội, Viện nghiên cứu
lập pháp đã đƣa ra những phân tích, đánh giá về việc sử dụng các công cụ giám sát,
kinh nghiệm tổ chức điều trần tại các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam; kinh nghiệm tổ
chức hoạt động giám sát của Quốc hội Hoa Kỳ và một số nƣớc trên thế giới;
- Cuốn sách Tiếp tục đổi mới hoạt động của của Quốc hội, từ thực tiễn hoạt
động của Quốc hội khóa XII, TS Đinh Xuân Thảo đã đƣa ra đánh giá thực trạng tổ
chức và hoạt động của Quốc hội mà cụ thể là tổ chức và hoạt động của Quốc hội
khóa XII (sau gần 25 năm đổi mới);
- Giáo trình Công pháp quốc tế, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb
Đại học quốc gia, Hà Nội, 2013 do PGS.TS Nguyễn Bá Diến làm chủ biên cũng đã
đề cập đến vấn đề điều ƣớc quốc tế;
- Luận văn thạc sỹ luật học của Ngô Thùy Linh năm 2014 Việc nâng cao vai
trò của Quốc hội trong giám sát hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước
quốc tế ở Việt Nam và kinh nghiệm nước ngoài.
Ngoài ra, có một số bài viết, bài phát biểu về hoạt động giám sát của Quốc
hội trong việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế nhƣ:
- Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ở Việt Nam, TS. Lê Văn Bính;
- Vai trò của Nghị viện các nước trong việc giám sát việc ký kết, thực hiện
các điều ước quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tài liệu Hội thảo tăng cƣờng
vai trò giám sát của Quốc hội đối với các điều ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời, Ủy
ban đối ngoại của Quốc hội, TS. Nguyễn Tiến Vinh;
- Nội dung hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện các điều
ước quốc tế, Tài liệu Hội thảo nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với việc
thực hiện điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tác giả Nguyễn Bá Bình và
Nguyễn Hùng Cƣờng;
- “Quy định của Hiến pháp năm 2013 về điều ước quốc tế và dự thảo sửa đổi
Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế”, TS. Nguyễn Thị Thuận;
- Thẩm quyền của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội trong giám sát việc
thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ThS. Phạm Hồng Hạnh;
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- Tham luận cơ sở lý luận về vai trò giám sát của Quốc hội trong việc thực
hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên phục vụ Đề tài nghiên cứu khoa
học “Nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện điều ƣớc quốc
tế mà Việt Nam là thành viên”, TS. Phạm Lan Dung;
- Báo cáo nghiên cứu tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội đối với các
điều ước quốc tế về quyền con người, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.
Với những mức độ và cách tiếp cận khác nhau, một số nội dung nghiên cứu
của đề tài đã đƣợc nhiều học giả thực hiện, tuy nhiên vẫn chƣa có sự cập nhập. Nội
dung nghiên cứu chƣa đƣa ra đƣợc một cách khái quát về thực trạng ký kết, thực
hiện điều ƣớc quốc tế ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nội dung nghiên cứu trọng tâm của
đề tài và thực tiễn hoạt động ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế ở Việt Nam đòi
hỏi nhiều công sức, nỗ lực, cũng nhƣ kinh nghiệm nghiên cứu của các tác giả trƣớc
đó. Việc nghiên cứu vai trò của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ƣớc
quốc tế sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật về hoạt động
giám sát của Quốc hội nói chung và hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc ký
kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc ký kết và
thực hiện điều ƣớc quốc tế.
3. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn đặt trọng tâm nghiên cứu vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của
Quốc hội trong việc thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động ký kết
và thực hiện điều ƣớc quốc tế. Thông qua việc phân tích, tổng hợp hệ thống pháp
luật thực định liên quan đến chức năng này và qua thực trạng hoạt động giám sát
của Quốc hội, từ đó tìm ra những hạn chế, bất cập của hoạt động giám sát, đánh giá
tính hợp lý, khả thi của hệ thống pháp luật, những vấn đề còn tồn tại, những quy
định chƣa phù hợp hay những nội dung cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện
các văn bản pháp luật Việt Nam, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để Quốc hội,
các cơ quan của Quốc hội thực hiện chức năng giám sát.
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4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động
giám sát tối cao của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế, Luận
văn sẽ đƣa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp
luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động
ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế.
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với mục tiêu nghiên cứu nói trên, Luận văn có những nhiệm vụ sau đây:
- Làm rõ cơ sở pháp lý về chức năng giám sát tối cao của Quốc hội và chức năng
giám sát tối cao của Quốc hội trong quá trình ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế;
- Làm rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động giám sát của Quốc hội
trong việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế;
- Làm rõ đối tƣợng của hoạt động giám sát của Quốc hội trong quá trình ký
kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế;
- Tổng kết thực tiễn hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc
hội và đại biểu Quốc hội trong quá trình ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế. Từ đó
tìm ra những hạn chế, bất cập, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật
về hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội
nhằm nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lƣợng hoạt động ký kết
và thực hiện điều ƣớc quốc tế, từ đó thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế trong giai
đoạn hiện nay.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn đƣợc nghiên cứu dựa trên cơ sở phƣơng pháp luận của Chủ nghĩa
Mác – Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu khoa học: tổng
hợp, phân tích, so sánh, chứng minh, kết hợp các thông tin, tƣ liệu liên quan đến nội
dung nghiên cứu, đặc biệt là phƣơng pháp so sánh luật học.
Đặc biệt, Luận văn cũng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong việc
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nghiên cứu hoạt động giám sát của Quốc hội trong quá trình ký kết và thực hiện và
thực hiện điều ƣớc quốc tế và giải quyết những vấn đề mà đề tài đặt ra.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận cũng nhƣ thực tiễn
về vị trí và vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam nói chung và trong hoạt động ký
kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế nói riêng.
Kết quả nghiên cứu từ Luận văn là nguồn tham khảo trong việc thực hiện
chức năng giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng nhƣ các đại biểu
Quốc hội trong quá trình ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế ở Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu từ Luận văn sẽ góp phần hoàn thiện các quy định trong
hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và trong hoạt động ký kết và thực hiện
điều ƣớc quốc tế ở Việt Nam nói riêng. Từ đó, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt
động của Quốc hội, đảm bảo các điều ƣớc quốc tế có tính khả thi hơn và thúc đẩy
hội nhập kinh tế quốc tế.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của
luận văn gồm 3 chƣơng:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về vai trò giám sát của Quốc hội trong việc
ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế;
Chương 2: Thực tiễn vai trò giám sát của Quốc hội trong việc ký kết, gia
nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế tại Việt Nam;
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động giám sát của Quốc
hội trong việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế ở Việt Nam.
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Chƣơng 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA QUỐC
HỘI TRONG VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ
1.1. Vị trí và các quyền giám sát của Quốc hội
Giám sát trong từ điển Tiếng Việt đƣợc hiểu là “sự theo dõi, xem xét làm đúng
hoặc sai những điều đã quy định” hoặc là “theo dõi và kiểm tra xem có thực hiện
đúng những điều quy định không”. Cũng trong Từ điển tiếng Việt, “giám sát” còn
đƣợc hiểu “là chức quan thời xưa trông nom, coi sóc một loại việc nhất định” [41].
Ngoài ra, theo từ điển Tiếng Anh, “giám sát” đƣợc hiểu là “sự bảo đảm cho
công việc hoặc hoạt động được thực hiện đúng theo quy định” [33].
Nhƣ vậy, khái niệm “giám sát” có nội hàm gồm hai yếu tố sau:
- Hoạt động theo dõi, xem xét, kiểm tra của chủ thể giám sát;
- Phƣơng thức bảo đảm cho công việc hoặc hoạt động đƣợc thực hiện đúng
theo quy định.
Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu về hoạt động giám sát của Quốc hội
thì các nhà khoa học pháp lý cho rằng hoạt động giám sát không chỉ bao gồm một
nghĩa là sự xác định trách nhiệm chính trị của đối tƣợng chịu sự giám sát hoặc còn
bao gồm cả quyền xử lý các hành vi vi phạm phát hiện trong quá trình giám sát.
Từ nội dung khái niệm “giám sát” nêu trên, có thể rút ra một số nhận xét nhƣ sau:
Thứ nhất, giám sát dùng để chỉ hoạt động theo dõi, xem xét, kiểm tra đối
tƣợng chịu sự giám sát, qua đó đƣa ra nhận định về một việc làm nào đó đã đƣợc
thực hiện đúng hay sai so với các quy định hiện hành;
Thứ hai, để tiến hành hoạt động theo dõi, xem xét, kiểm tra thì giám sát luôn
phải gắn với một hoặc một số đối tƣợng cụ thể;
Thứ ba, để có thể tiến hành đƣợc hoạt động giám sát thì chủ thể hoạt
động giám sát phải có những quyền hạn, nghĩa vụ nhất định đối với đối tƣợng
chịu sự giám sát;
Thứ tư, để có thể đƣa ra đƣợc nhận định về hoạt động của đối tƣợng chịu sự
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giám sát thì việc giám sát phải đƣợc tiến hành dựa trên những quy định do chủ thể
có quyền giám sát đặt ra;
Thứ năm, giám sát luôn là hoạt động có mục đích. Mục đích của hoạt động
giám sát là đƣa ra những nhận định của chủ thể có quyền giám sát đối với hoạt động
của đối tƣợng chịu sự giám sát, qua đó có biện pháp xử lý đối với những việc làm
trái quy định của đối tƣợng chịu sự giám sát, bảo đảm cho những quy định của chủ
thể có quyền giám sát đƣợc chấp hành.
1.1.1. Phân biệt hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm sát, thanh tra
Hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm sát, thanh tra là những hoạt động thực hiện
quyền lực nhà nƣớc. Đây là những hoạt động mang tính tất yếu khách quan của tất cả
các Nhà nƣớc ở mọi thời đại lịch sử. Trong bất kỳ một chế độ nhà nƣớc nào, giai cấp
thống trị luôn chỉ là một bộ phận của khối cộng đồng dân cƣ (hoặc là đa số hoặc
không phải là đa số). Giai cấp thống trị đặt ra pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã
hội phù hợp với ý chí của giai cấp mình. Song có một thực tế là không phải bao giờ
pháp luật cũng đƣợc chấp hành một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. Vì vậy, để bảo
đảm cho pháp luật đƣợc chấp hành một cách nghiêm chỉnh và thống nhất, giai cấp
thống trị phải thƣờng xuyên tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra.
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà
nƣớc cao nhất. Ở nƣớc ta, quyền lực nhà nƣớc là tập trung, nhƣng đồng thời có sự
phân công, phân nhiệm giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lực này. Theo
Hiến pháp năm 2013, Nhà nƣớc đƣợc tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp
luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân
chủ [26, Điều 8]. Nhà nƣớc không chỉ ban hành Hiến pháp, pháp luật để quản lý xã
hội mà còn thƣờng xuyên tiến hành hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện Hiến
pháp, pháp luật. Giám sát, kiểm tra là một khâu không thể thiếu trong quá trình thực
hiện các chức năng quản lý không chỉ của Nhà nƣớc ta mà của tất cả các quốc gia
trên thế giới. Giám sát, kiểm tra không phải là chức năng của riêng cơ quan nhà nƣớc
nào mà bất kỳ cơ quan nào trong quá trình hoạt động cũng phải tiến hành giám sát,
kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực mà mình quản lý.
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Theo Hiến pháp năm 2013, để bảo đảm thực hiện một cách có hiệu quả chức
năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nƣớc, có thể nêu ra một số hình thức giám sát,
kiểm tra của các cơ quan nhà nƣớc nhƣ: giám sát của Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, đại biểu Quốc hội; kiểm tra, thanh tra của Chính phủ, các cơ quan của
Chính phủ và cơ quan thanh tra Chính phủ; kiểm tra, kiểm sát của Viện kiểm sát
nhân dân các cấp; kiểm tra của Toà án nhân dân tối cao (thông qua hoạt động giám
đốc thẩm). Ngoài ra, cơ quan nhà nƣớc, cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc còn
chịu sự kiểm tra, giám sát của công dân, các tổ chức xã hội và đoàn thể quần chúng
đối với hoạt động của mình (thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).
Có thể sơ bộ nêu một số điểm khác nhau giữa thẩm quyền giám sát của Quốc
hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội với chức năng giám sát, kiểm
tra, thanh tra của các cơ quan nhà nƣớc khác nhƣ sau:
- Thanh tra, kiểm tra của cơ quan thanh tra là một chức năng quan trọng
của cơ quan quản lý nhà nƣớc, nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính
sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền biện pháp khắc
phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ
chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nƣớc; bảo vệ lợi ích của
Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân [25, Điều 2].
Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra nhà nƣớc đƣợc quy định tại các Điều 15, 18,
21, 24 và 27 của Luật thanh tra năm 2010.
Về mặt chủ thể: Theo quy định tại Điều 96 của Hiến pháp năm 2013, quyền
thanh tra thuộc về Chính phủ. Đây là hoạt động tự kiểm tra, giám sát của cơ quan
quản lý nhà nƣớc đối với việc thi hành Hiến pháp, pháp luật trong quá trình điều
hành của Chính phủ.
Về mặt đối tượng: Theo quy định của Luật thanh tra năm 2010, đối tƣợng
của công tác thanh tra là việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ quan (đối với thanh tra nhà nƣớc) và việc thực hiện chính sách, pháp luật,
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việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ
quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phƣờng, thị trấn, cơ quan nhà nƣớc, đơn
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc (đối với thanh tra nhân dân).
Về phương thức thực hiện và hậu quả pháp lý: Phƣơng thức thực hiện đƣợc
tiến hành theo các quy định của Luật thanh tra. Kết quả của công tác thanh tra là chỉ
xử lý các vi phạm pháp luật chƣa đến mức xử lý hình sự trong hoạt động của cơ
quan nhà nƣớc.
- Quyền giám đốc xét xử của Toà án nhân dân tối cao
Về mặt chủ thể: Theo quy định tại Điều 104 của Hiến pháp năm 2013: Với vị
trí là cơ quan xét xử cao nhất của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Toà
án nhân dân tối cao có thẩm quyền giám đốc việc xét xử của các Toà án khác. Nhƣ
vậy, Toà án nhân dân tối cao là chủ thể của hoạt động xem xét, kiểm tra tính hợp
hiến, hợp pháp trong hoạt động xét xử của Toà án.
Về đối tượng chịu sự giám đốc: hoạt động xét xử của các Toà án khác,
trừ trƣờng hợp do luật định
Về phương thức thực hiện: Toà án nhân dân tối cao thực hiện quyền giám
đốc theo các quy định của pháp luật về tố tụng.
Về hậu qủa pháp lý: Khi phát hiện có sai phạm pháp luật trong hoạt động xét
xử, Toà án nhân dân tối cao có quyền sửa đổi hoặc huỷ bỏ bản án của Toà án nhân
dân cấp dƣới.
- Kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Về mặt chủ thể: Theo quy định tại Điều 107 của Hiến pháp năm 2013, Viện
kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kiểm sát các hoạt động tƣ pháp, góp phần
bảo đảm cho pháp luật đƣợc thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.
Về đối tượng chịu sự giám sát: đối tƣợng chịu sự giám sát của Viện kiểm sát
nhân dân tối cao là hoạt động của các cơ quan tƣ pháp bao gồm các cơ quan: điều tra,
truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan thực hiện các hoạt động bổ trợ tƣ pháp.
Về phương thức thực hiện: Viện kiểm sát nhân tối cao khi tiến hành hoạt động
kiểm sát hoạt động của các cơ quan tƣ pháp phải tuân thủ các quy định của Luật tổ
chức Viện kiểm sát nhân dân và các quy định của pháp luật tố tụng có liên quan.
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Về hậu quả pháp lý: Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt
động của các đối tƣợng nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền ra kháng
nghị đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm hoặc khởi tố về hình sự (nếu có
dấu hiệu tội phạm).
Như vậy, giám sát, kiểm sát, kiểm tra, thanh tra xét đến cùng là những hoạt
động kiểm soát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật. Sự khác nhau của hoạt động
giám sát, kiểm tra giữa các cơ quan chính là ở thẩm quyền, đối tượng, phạm vi, nội
dung, phương thức thực hiện và hậu quả pháp lý của nó. Để hiểu đúng chức năng
giám sát của Quốc hội cần phải thống nhất về mặt quan điểm là hoạt động giám
sát, kiểm tra không chỉ do Quốc hội mà còn do nhiều cơ quan nhà nước khác thực
hiện, tuỳ theo vị trí, chức năng, thẩm quyền của các cơ quan này do pháp luật định.
1.1.2. Về vị trí của Quốc hội
Trƣớc hết, Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.
Tính chất đại biểu cao nhất này đƣợc thể hiện thông qua cách thức thành lập, cơ
cấu, thành phần đại biểu và việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Quốc hội Việt
Nam là cơ quan nhà nƣớc duy nhất do cử tri cả nƣớc bầu ra theo nguyên tắc phổ
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội là cơ quan mang tính đại
diện cao nhất, do toàn thể nhân dân trao quyền cho Quốc hội thay mình thực hiện
công việc của đất nƣớc. Do vậy, Quốc hội là đại diện cho toàn thể nhân dân – cử
tri cả nƣớc chứ không chỉ là ngƣời đại diện cho cử tri của từng đơn vị bầu cử.
Quốc hội Việt Nam bao gồm đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân,
cho các vùng lãnh thổ trong cả nƣớc và đại diện cho các dân tộc, các tôn giáo trên
lãnh thổ Việt Nam. Quốc hội là cơ quan thể hiện rõ nét nhất khối đại đoàn kết dân
tộc ở nƣớc ta, đại diện cho trí tuệ của đất nƣớc. Trong đó bao gồm: đại diện của
tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân, ngƣời làm nghề thủ công, đại
diện của chính đảng, các tôn giáo và các dân tộc. Những đại diện theo cơ cấu này
trong Quốc hội chiếm những tỷ lệ nhất định. Đó là sự đảm bảo tỷ lệ đại diện hợp
lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội bao gồm số lƣợng đại biểu Quốc hội
đƣợc bầu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lƣợng
vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nƣớc ở trung ƣơng và địa phƣơng.
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Tính đại diện của Quốc hội Việt Nam còn thể hiện ở việc Quốc hội Việt Nam
đƣợc thành lập theo mô hình Quốc hội một viện chứ không phải mô hình Quốc hội
lƣỡng viện nhƣ một số nƣớc tƣ bản trên thế giới. Nhƣ vậy, xét về cách thức thành
lập, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội, Quốc hội Việt Nam thực sự là một cơ
quan có tính đại biểu cao nhất, thể hiện tính đại diện cho toàn thể nhân dân.
Bên cạnh đó, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất. Tính quyền
lực nhà nƣớc cao nhất của Quốc hội đƣợc thể hiện ở chỗ chỉ có Quốc hội mới có
quyền biến ý chí của nhân dân thành ý chí của nhà nƣớc, thành pháp luật – các quy
tắc xử sự chung mang tính bắt buộc đối với mọi tầng lớp nhân dân. Quốc hội là cơ
quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của
đất nƣớc và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nƣớc.
Thứ nhất, Quốc hội có quyền lập hiến, lập pháp. Ở Việt Nam, ngay từ Hiến
pháp năm 1946 đã quy định Quốc hội có quyền lập hiến. Sau này, Hiến pháp năm
1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013, quyền
lập hiến vẫn là một quyền hiến định của Quốc hội. Quốc hội vừa có quyền lập hiến,
vừa có quyền lập pháp. Đây là dấu hiệu thể hiện tập trung nhất tính quyền lực nhà
nƣớc cao nhất của Quốc hội so với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nƣớc [14].
Thứ hai, Quốc hội có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất
nƣớc, trong đó bao gồm cả quyền quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê
chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ƣớc quốc tế liên quan
đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tƣ cách thành viên của Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ƣớc quốc
tế về quyền con ngƣời, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ƣớc quốc tế
khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội [26, Điều 70, Khoản 14].
Nếu nhƣ Hiến pháp năm 1946 mới chỉ quy định những vấn đề quan trọng của
đất nƣớc do Quốc hội đƣợc quyền quyết định là “giải quyết mọi vấn đề chung cho
toàn quốc, đặt ra các pháp luật, biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà
Chính phủ ký với nước ngoài” (Điều 23, Hiến pháp năm 1946) thì Hiến pháp năm
2013 quy định cho Quốc hội đƣợc quyền quyết định những vấn đề quan trọng nêu
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trên, chứng tỏ Quốc hội Việt Nam ngày càng đƣợc trao nhiều quyền trong việc
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nƣớc.
Thứ ba, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nƣớc.
Quyền giám sát tối cao là quyền đặc thù của Quốc hội Việt Nam. Quyền
giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nƣớc do Quốc hội thực hiện là một
quyền hiến định. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao là để thể hiện tính đại
diện cao nhất của nhân dân và tính quyền lực nhà nƣớc.
1.1.3. Về các quyền giám sát của Quốc hội
Theo quy định tại Điều 2 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng
nhân dân năm 2015 thì giám sát của Quốc hội bao gồm giám sát tối cao của Quốc
hội, giám sát của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.
Về quyền giám sát tối cao của Quốc hội.
Quyền giám sát tối cao của Quốc hội xuất phát từ vị trí của Quốc hội là cơ
quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát nhƣ một
khâu, một yếu tố quyền lực nhà nƣớc, không tách rời với quyền lực nhà nƣớc [12].
Hiến pháp quy định cho Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao chính là thể hiện
bản chất của chế độ dân chủ. Quyền giám sát tối cao đƣợc nhân dân thực hiện thông
qua cơ quan đại biểu cho ý chí của mình. Hay nói cách khác thực hiện quyền giám
sát tối cao chính là Quốc hội thay mặt nhân dân sử dụng quyền lực nhà nƣớc do
chính nhân dân giao cho [14]. Đặc trƣng này đã phân biệt sự khác nhau giữa giám
sát của Quốc hội với giám sát của nhân dân, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên của nó. Hiến pháp năm 2013 quy định Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cƣờng đồng thuận xã hội; giám sát, phản
biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nƣớc, hoạt động đối ngoại nhân dân góp
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc [26]. Hoạt động giám sát này không mang tính
quyền lực nhà nƣớc nghĩa là không áp dụng các hình thức, cách thức, phƣơng pháp
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mang tính quyền lực nhà nƣớc mà mang tính chất nhân dân dƣới các hình thức theo
dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị [31, Điều 25].
Nhƣ vậy, quyền giám sát của Quốc hội mang những đặc trƣng sau đây:
Thứ nhất, quyền giám sát của Quốc hội mang tính chất tối cao
Đặc trƣng này xuất phát từ việc tuân thủ nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nƣớc:
Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa
các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và
tƣ pháp. Do đó, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân và là cơ
quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất. Quốc hội thay mặt nhân dân cả nƣớc
thực thi quyền lực nhân dân giao cho. Với tƣ cách là cơ quan quyền lực
nhà nƣớc cao nhất, Quốc hội vừa quy định luật, vừa giám sát các cơ quan
nhà nƣớc thi hành luật, nhƣng không lẫn lộn với quyền hành pháp của
Chính phủ cũng nhƣ quyền độc lập xét xử của tòa án [14].
Thứ hai, chủ thể của quyền giám sát tối cao là Quốc hội
Quốc hội là chủ thể duy nhất đƣợc Hiến pháp quy định thực hiện quyền
giám sát tối cao. Các cơ quan trong bộ máy nhà nƣớc nhƣ Chính phủ, Tòa án nhân
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch nƣớc, không có một cơ quan
nào đƣợc Hiến pháp trao quyền giám sát tối cao. Do hoạt động giám sát là hoạt
động mang tính thƣờng xuyên và liên tục và Quốc hội Việt Nam là Quốc hội hoạt
động theo kỳ họp. Theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật
hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân thì Quốc hội thực hiện
chức năng giám sát của mình thông qua hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Mục đích của việc thực
hiện chức năng giám sát của Quốc hội là nhằm theo dõi, kiểm tra tính hợp hiến,
hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ
quan nhà nƣớc ban hành cũng nhƣ hoạt động của các cơ quan này trong việc chấp
hành Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, Nhà nƣớc thực hiện cơ chế giám sát để đảm
bảo cho hoạt động của bộ máy nhà nƣớc đạt hiệu quả.
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Thứ ba, đối tượng chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội
Đối tƣợng chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội bao gồm Chủ tịch nƣớc, Ủy
ban thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng và thành viên
khác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội
đồng bầu cử Quốc gia, Kiểm toán nhà nƣớc và các cơ quan khác do Quốc hội thành
lập [30, Điều 4]. Vì Hiến pháp trao cho Quốc hội quyền quyết định đối với các vấn đề
quan trọng trong đó Quốc hội có quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nƣớc,
Phó Chủ tịch nƣớc, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban
thƣờng vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội,
Thủ tƣớng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát
nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc,
ngƣời đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng và thành viên khác của
Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội
đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia. Do vậy, Quốc hội có trách
nhiệm kiểm tra, giám sát các đối tƣợng đó trong việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
Chủ tịch nước là đối tƣợng giám sát của Quốc hội vì Hiến pháp đã quy định
Chủ tịch nƣớc là ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc, thay mặt nƣớc Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Với vị trí đó, Hiến pháp cũng đã ghi nhận
nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nƣớc tại Điều 88 Hiến pháp năm 2013, mà
trong đó bao gồm các quyền có liên quan đến đối ngoại của nhà nƣớc, nhƣ quyền
quyết định tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nƣớc ngoài. Với thẩm quyền
rất lớn của Chủ tịch nƣớc mà Hiến pháp đã ghi nhận, do đó, đòi hỏi Quốc hội phải
thực hiện giám sát tối cao đối với hoạt động tuân thủ Hiến pháp, luật, nghị quyết
của Chủ tịch nƣớc. Thực hiện hoạt động giám sát tối cao đối với Chủ tịch nƣớc
chính là để Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đƣợc Hiến pháp ghi nhận và
bảo đảm thực hiện.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của
Chính phủ cũng là đối tƣợng giám sát của Quốc hội. Bởi Chính phủ Việt Nam là
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cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan
chấp hành của Quốc hội. Do đó, đòi hỏi Quốc hội phải có thực hiện hoạt động
giám sát để kiểm soát hoạt động tuân thủ pháp luật của Chính phủ, buộc Chính
phủ phải hoạt động đúng bản chất của nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
dân, do dân và vì dân.
Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan có
nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ
tài sản của Nhà nƣớc, của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân
phẩm của công dân. Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận Tòa án nhân dân tối cao là cơ
quan xét xử cao nhất của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện
quyền tƣ pháp. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác,
trừ trƣờng hợp do luật định. Còn Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền
công tố, kiểm sát hoạt động tƣ pháp. Nhƣ vậy, hoạt động của Tòa án nhân dân tối
cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bao hàm hoạt động giám sát, trong đó là
hoạt động giám sát trong nội bộ hoạt động xét xử của Tòa án và hoạt động tƣ pháp.
Hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao là hoạt
động áp dụng pháp luật của các cá nhân có thẩm quyền. Do vậy, hoạt động của
những cơ quan này có tính độc lập tƣơng đối và mang tính quyền lực nhà nƣớc. Để
bảo đảm kiểm soát quyền lực, tránh bị lạm quyền, đòi hỏi Quốc hội phải tiến hành
hoạt động giám sát với tƣ cách là giám sát của cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất
đối với hai cơ quan thực hiện quyền tƣ pháp cao nhất.
Bên cạnh việc giám sát Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát
nhân dân tối cao, Quốc hội còn thực hiện giám sát đối với Ủy ban thƣờng vụ Quốc
hội. Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội là cơ quan
thƣờng trực của Quốc hội và trao cho một số nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng nhƣ:
Ra pháp lệnh về những vấn đề đƣợc Quốc hội giao; là cơ quan duy nhất trong bộ
máy nhà nƣớc có quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; giám sát việc thi hành
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thƣờng
vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện
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kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nƣớc và cơ quan khác do Quốc hội thành
lập; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của
Quốc hội; hƣớng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội… Với
việc đảm nhận quyền hạn quan trọng nhƣ thế, nếu không có sự kiểm soát của của
Quốc hội thì dễ dẫn đến hiện tƣợng lạm quyền của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, đặc
biệt đối với Quốc hội nƣớc ta hoạt động không thƣờng xuyên.
Thứ tư, về nội dung và phạm vi giám sát của Quốc hội
Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội giám sát tối cao đối với
hoạt động của Nhà nƣớc. Quy định này có thể hiểu rằng Quốc hội có quyền giám
sát mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nƣớc. Với phạm vi giám sát rộng, bao trùm mọi
lĩnh vực đã thể hiện tính tối cao của quyền giám sát của Quốc hội. Quyền giám sát
tối cao của Quốc hội đƣợc thể hiện ở những nội dung sau:
- Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của
Quốc hội;
- Quốc hội giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nƣớc, Ủy ban thƣờng vụ
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng, thành viên khác của Chính
phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử
quốc gia, Kiểm toán nhà nƣớc và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;
- Quốc hội giám sát tối cao văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nƣớc,
Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Hội đồng Thẩm
phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc;
- Quốc hội giám sát tối cao nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thƣờng vụ Quốc
hội hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, thông tƣ liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trƣởng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tƣ liên tịch giữa Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ
quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát
nhân dân tối cao.
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Thứ năm, về hình thức thực hiện quyền giám sát của Quốc hội
- Xem xét báo cáo công tác của Chủ tịch nƣớc, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội,
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà
nƣớc, cơ quan khác do Quốc hội thành lập;
Xem xét báo cáo là một hình thức giám sát mang tính quyền lực nhà nƣớc
của Quốc hội. Thông qua việc xem xét báo cáo của các chủ thể trên, Quốc hội kiểm
soát đƣợc việc tuân thủ Hiến pháp, luật, nghị quyết của các cơ quan đó. Đồng thời,
hình thức xem xét báo cáo cũng tăng cƣờng trách nhiệm của những ngƣời đứng đầu.
Các báo cáo thƣờng đƣợc Quốc hội xem xét ở kỳ họp cuối năm. Tại kỳ họp giữa
năm, các báo cáo thƣờng đƣợc gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, khi cần
thiết, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thảo luận báo cáo đó.
- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính
phủ, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân
tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết
của Quốc hội.
- Xem xét việc trả lời chất vấn
Thông qua hình thức chất vấn, Quốc hội nhận đƣợc trả lời chất vấn của những
ngƣời đứng đầu các cơ quan đƣợc gửi tới chất vấn về các vấn đề bức xúc trong xã hội
liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nƣớc mà họ thực hiện. Từ đó, xác định đƣợc trách
nhiệm chính trị của những chủ thể chịu sự giám sát của Quốc hội. Đây cũng là hình
thức nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ trong hoạt động lãnh đạo.
- Xem xét báo cáo giám sát chuyên đề
- Xem xét báo cáo của Ủy ban lâm thời do Quốc hội thành lập để điều tra về
một vấn đề nhất định
Khi xét thấy cần thiết, theo đề nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc
hội hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc
hội trình Quốc hội quyết định thành lập Ủy ban lâm thời để điều tra về một vấn đề
nhất định. Quy định này là một thẩm quyền mở cho Quốc hội trong việc thực hiện
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nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định. Việc thành lập Ủy ban lâm thời thể hiện tính
tối cao trong hoạt động giám sát của Quốc hội. Đó là không một hoạt động nào của
Nhà nƣớc nằm ngoài sự kiểm soát của Quốc hội.
- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngƣời giữ chức vụ do
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
Bỏ phiếu tín nhiệm đƣợc Quốc hội các nƣớc trên thế giới sử dụng để thể hiện
tính quyền lực của Quốc hội đối với đối tƣợng chịu sự giám sát của Quốc hội. Do
đó, Quốc hội một số nƣớc đặt vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm với cả tập thể Chính phủ.
Hiến pháp năm 2013 đã giao Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngƣời
giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chứ không phải là tập thể Chính phủ,
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Pháp luật của các nƣớc
thƣờng đƣa ra các quy phạm mang tính kỹ thuật lập pháp cao, chặt chẽ để khi hình
thức bỏ phiếu tín nhiệm đƣợc thực hiện phải thể hiện tính đồng thuận cao để vừa thể
hiện đƣợc quyền lực của Quốc hội, nhƣng không gây mất ổn định chính trị. Theo
Hiến pháp Thụy Điển, một kiến nghị đặt vấn đề bất tín nhiệm chỉ có thể đƣợc đƣa ra
thảo luận nếu kiến nghị đó là của ít nhất 1/10 thành viên Quốc hội. Tuyên bố bất tín
nhiệm chỉ có hiệu lực khi đƣợc quá nửa thành viên Quốc hội bỏ phiếu tán thành.
Nếu Quốc hội tuyên bố Thủ tƣớng hoặc bất kỳ bộ trƣởng nào không đƣợc Quốc hội
tín nhiệm thì Chủ tịch Quốc hội phải miễn nhiệm họ. Trong khi đó, ở Việt Nam,
việc bỏ phiếu bất tín nhiệm không đƣợc quy định trong Hiến pháp và việc bỏ phiếu
tín nhiệm cũng chỉ áp dụng đối với cá nhân mà không quy định trách nhiệm liên đới
đối với Chính phủ nhƣ Thụy Điển. Hơn nữa, quy trình, thủ tục thực hiện bỏ phiếu
tín nhiệm phức tạp hơn. Pháp luật Việt Nam quy định cho nhiều chủ thể có quyền
đƣa ra bỏ phiếu tín nhiệm nhƣ Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy
ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, song chỉ có một chủ thể duy nhất là Ủy ban
thƣờng vụ Quốc hội trên cơ sở tự mình đề nghị hoặc có kiến nghị của ít nhất hai
mƣơi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội hoặc có kiến nghị của Hội đồng dân tộc
hoặc Ủy ban của Quốc hội hoặc ngƣời đƣợc lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba
tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thƣờng vụ
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Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngƣời đó (Nghị quyết số
85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối
với ngƣời giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn).
- Xem xét báo cáo của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về kiến nghị giám sát của
Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu
Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
Thứ sáu, Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội
Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội là sự thể hiện ý
chí của Quốc hội đối với kết quả giám sát tối cao của Quốc hội. Hậu quả pháp lý
của hoạt động giám sát của Quốc hội thể hiện dƣới hình thức nghị quyết. Quốc hội
biểu quyết thông qua nghị quyết về giám sát tại kỳ họp Quốc hội. Thông qua nghị
quyết đó, Quốc hội thể hiện đƣợc thái độ bằng các biện pháp tác động đến đối tƣợng
bị Quốc hội giám sát. Các biện pháp, chế tài thể hiện hậu quả pháp lý của hoạt động
giám sát bao gồm:
- Nghị quyết của Quốc hội về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của ngƣời
bị chất vấn.
- Nghị quyết về việc tăng cƣờng công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh,
nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định
chi tiết, hƣớng dẫn thi hành
- Nghị quyết bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của
Chủ tịch nƣớc, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Tòa
án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị
quyết của Quốc hội
- Nghị quyết về bỏ phiếu tín nhiễm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Chủ tịch
nƣớc, Phó Chủ tịch nƣớc, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ
ban thƣờng vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc
hội, Thủ tƣớng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà
nƣớc, ngƣời đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập.
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Về quyền giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội thực hiện quyền giám sát của mình, cụ thể nhƣ:
giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị
quyết của Ủy ban tƣờng vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Thủ tƣớng
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà
nƣớc và cơ quan khác do Quốc hội thành lập, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; giám sát
văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Hội đồng Thẩm
phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc; giám sát nghị quyết liên tịch
giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
thông tƣ liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trƣởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao, thông tƣ liên tịch giữa Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan
ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân
dân tối cao, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; và giúp Quốc hội tổ chức
thực hiện quyền giám sát tối cao theo sự phân công của Quốc hội.
Về quyền giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình giám sát việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội,
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của
Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân
tối cao, Kiểm toán nhà nƣớc và cơ quan khác do Quốc hội thành lập.
Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ,
Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối
cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Tổng Kiểm toán nhà nƣớc;giám sát nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn
Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tƣ liên tịch giữa
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
thông tƣ liên tịch giữa Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa
án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc lĩnh vực Hội
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đồng dân tộc, Ủy ban phụ trách; giúp Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội thực
hiện quyền giám sát theo sự phân công của Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội.
Về quyền giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn và tổ chức để
đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phƣơng; tham gia
giám sát với Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Hội đồng
dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại địa phƣơng.
Về quyền giám sát của đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội chất vấn Chủ tịch nƣớc, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tƣớng
Chính phủ, Bộ trƣởng, thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân
tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc;
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đại biểu Quốc hội giám sát văn bản
quy phạm pháp luật, việc thi hành pháp luật; đại biểu Quốc hội giám sát việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
Đại biểu Quốc hội tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thƣờng
vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại các bộ, ngành, địa
phƣơng khi có yêu cầu.
Ngoài những đối tƣợng chịu sự giám sát trên thì tại Điều 2 Luật hoạt động
giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 cũng quy định rằng khi xét
thấy cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của
Quốc hội tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Nhƣ vậy, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, Quốc hội thực hiện
chức năng giám sát của mình thông qua hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Mục đích của việc thực
hiện chức năng giám sát của Quốc hội là nhằm theo dõi, kiểm tra tính hợp hiến, hợp
pháp, tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan
nhà nƣớc ban hành cũng nhƣ hoạt động của các cơ quan này trong việc chấp hành
Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, nhà nƣớc thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực để
đảm bảo cho hoạt động của bộ máy nhà nƣớc đƣợc hiệu quả, là cơ sở đảm bảo cho
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các quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp nằm trong sự kiểm soát tối cao của cơ
quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất.
Từ các trình bày và phân tích trên đây, có thể thấy rằng chức năng giám sát
của Quốc hội là phƣơng thức hoạt động của Quốc hội trong việc thực hiện quyền
giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nƣớc thông qua hoạt động giám
sát tối cao của Quốc hội tại kỳ họp, hoạt động giám sát của Ủy ban thƣờng vụ Quốc
hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu
Quốc hội đã đƣợc Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của
Quốc hội và Hội đồng nhân dân ghi nhận nhằm đảm bảo cho Hiến pháp và pháp
luật đƣợc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, thống nhất.
1.2. Thẩm quyền giám sát của Quốc hội trong các hoạt động liên quan
đến điều ƣớc quốc tế
Về thẩm quyền giám sát điều ước quốc tế: Theo quy định tại Điều 69 Hiến
pháp năm 2013, Quốc hội thực hiện giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà
nước. Trong đó hoạt động giám sát đối với việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc
tế là nội dung thuộc thẩm quyền giám sát của Quốc hội.
Mục đích đảm bảo sự tuân thủ của phía Việt Nam hay bên ký kết nƣớc ngoài
không phải là mục tiêu tối thƣợng của sự giám sát của Quốc hội. Mục tiêu của sự
giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện điều ƣớc quốc tế là bảo vệ lợi ích của
đất nƣớc và đảm bảo sự tôn trọng đối với các vấn đề thẩm quyền của Quốc hội. Nếu
khi Quốc hội thực hiện giám sát thực hiện pháp luật, tính “hợp pháp” đƣợc đặt lên
hàng đầu thì trong giám sát thực hiện điều ƣớc quốc tế, tính “lợi ích” lại cần đƣợc
ƣu tiên hơn [15].
Hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện điều ƣớc
quốc tế đƣợc hiểu là hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại
biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội sử dụng các công cụ, phƣơng tiện nhất định để
xem xét việc thực thi pháp luật về hoạt động ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế
của những chủ thể bị giám sát. Đây là tiền đề để Quốc hội xem xét việc phê chuẩn,
rút khỏi, bảo lƣu… các điều ƣớc quốc tế mà Chủ tịch nƣớc trình Quốc hội, là cơ sở
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để Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát nói chung và hoạt động ký kết và thực
hiện điều ƣớc quốc tế nói riêng. Nhƣ vậy, hoạt động giám sát của Quốc hội trong
việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế là hoạt động theo dõi, xem xét, đánh giá
hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo
Hiến pháp, pháp luật trong việc thực hiện quy định pháp luật về việc ký kết và thực
hiện điều ƣớc quốc tế.
Vai trò của các chủ thể trong hoạt động ký kết, thực hiện điều ước quốc tế là
đối tượng giám sát: Hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc ký kết và thực hiện
điều ƣớc quốc tế là quá trình liên tục từ khi đàm phán đến ký kết và thực hiện điều
ƣớc quốc tế. Khác với quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội trực
tiếp cho ý kiến vào nội dung dự án luật ngay từ khi luật đó mới chỉ ở giai đoạn đề
xuất ý tƣởng, tên gọi còn trong hoạt động ký kết, thực hiện điều ƣớc quốc tế thì trách
nhiệm phần lớn đƣợc trao cho Chính phủ, chủ thể đƣợc nhà nƣớc trao quyền. Điều
này xuất phát từ vị trí Chính phủ là một trong những chủ thể chính trong việc đề xuất
sáng kiến xây dựng pháp luật. Với vai trò là cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất,
cơ quan chấp hành của Quốc hội, nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc ghi nhận trong Hiến
pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Chính phủ (các bộ, cơ quan ngang bộ) trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét và đề xuất đàm
phán, ký kết các điều ƣớc quốc tế. Hoạt động giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực
này đảm bảo nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nƣớc
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tƣ pháp [26, Điều 2, khoản 3],
tránh hiện tƣợng cục bộ, lợi ích nhóm, tránh những thiệt hại không đáng có về mặt
kinh tế, xã hội khi quyết định chịu sự ràng buộc của điều ƣớc quốc tế.
Trong lĩnh vực ký kết, gia nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế, Quốc hội cho
ý kiến chỉ đạo việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế ở
những lĩnh vực quan trọng nhƣ vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của
công dân, chủ quyền quốc gia, những vấn đề mới mà chƣa có luật để điều chỉnh.
Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế năm 2005 quy định những điều
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ƣớc quốc tế trƣớc khi có hiệu lực phải đƣợc Quốc hội phê chuẩn bao gồm: điều ƣớc
quốc tế có quy định phải phê chuẩn; điều ƣớc quốc tế đƣợc ký nhân danh Nhà nƣớc;
điều ƣớc quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định trái với quy định trong các văn
bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội hoặc có quy
định liên quan đến ngân sách nhà nƣớc [23, Điều 31].
Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 1 Công ƣớc Viên năm 1969 về
Luật điều ƣớc quốc tế, thì điều ƣớc quốc tế là một thỏa thuận quốc tế đƣợc ký
kết bằng văn bản giữa các quốc gia và đƣợc pháp luật quốc tế điều chỉnh, không
phụ thuộc vào việc thỏa thuận đó đƣợc ghi nhận trong một văn kiện duy nhất
hoặc hai hay nhiều văn kiện có quan hệ với nhau, cũng nhƣ không phụ thuộc vào
tên gọi của các văn kiện đó.
Cùng với pháp luật một số quốc gia khác, Luật ký kết, gia nhập và thực
hiện điều ƣớc quốc tế năm 2005 đã đƣa ra khái niệm điều ƣớc quốc tế, cụ thể điều
ƣớc quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thỏa thuận bằng văn bản đƣợc
ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nƣớc hoặc nhân danh Chính phủ nƣớc Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc
chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ƣớc, công
ƣớc, hiệp định, định ƣớc, thỏa thuận, nghị định thƣ, bản ghi nhớ, công hàm trao
đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.
Từ khái niệm điều ƣớc quốc tế, có thể thấy điều ƣớc quốc tế có những đặc
trƣng sau đây:
Về chủ thể của điều ước quốc tế: Sự ra đời, tồn tại và phát triển của điều ƣớc
quốc tế là kết quả của quá trình đấu tranh, thƣơng lƣợng của ít nhất hai chủ thể của
luật quốc tế tham gia có thể là trong quá trình ký kết, thực hiện hoặc trong quá trình
gia nhập, thực hiện điều ƣớc quốc tế. Việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ƣớc
quốc tế thể hiện quyền năng của chủ thể luật quốc tế mà chủ yếu là các quốc gia.
Một thỏa thuận đƣợc ký kết giữa một bên là quốc gia và bên kia là một công
ty hoặc một cá nhân không có tƣ cách đại diện cho quốc gia đó không phải là điều
ƣớc quốc tế. Quốc gia, Chính phủ là một thực thể pháp lý và thực hiện việc ký kết,
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gia nhập điều ƣớc quốc tế thông qua một con ngƣời cụ thể đƣợc Quốc gia, Chính
phủ ủy quyền thực hiện, có thể là ngƣời đứng đầu quốc gia, ngƣời đứng đầu Chính
phủ hoặc ngƣời đứng đầu các bộ, ngành.
Hiến pháp, luật và thực tiễn của một số quốc gia phân biệt điều ƣớc quốc tế
ký kết giữa các quốc gia (theo quy định của pháp luật Việt Nam là điều ƣớc quốc tế
cấp Nhà nƣớc); điều ƣớc quốc tế đƣợc ký kết giữa các Chính phủ (theo quy định
của pháp luật Việt Nam là điều ƣớc cấp Chính phủ) và điều ƣớc quốc tế giữa các bộ
hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nƣớc (theo quy định của pháp luật Việt Nam
là điều ƣớc quốc tế cấp ngành).
Về bản chất của điều ước quốc tế: chính là sự thỏa thuận, là kết quả của sự
dung hòa ý chí giữa các chủ thể của luật quốc tế, tức là điều ƣớc quốc tế đƣợc xây
dựng trên cơ sở bình đẳng giữa các bên. Để đạt đƣợc thỏa thuận này, các chủ thể
của luật quốc tế phải tiến hành đàm phán trên cơ sở đấu tranh và thƣơng lƣợng, hợp
tác và thiện chí để đi đến nội dung thống nhất giữa các chủ thể đƣợc thể hiện thông
qua các điều khoản cụ thể.
Về hình thức thể hiện của điều ước quốc tế: Tên gọi của điều ƣớc quốc tế mà
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thỏa thuận bằng văn
bản đƣợc ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nƣớc hoặc nhân danh Chính phủ
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức
quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là
hiệp ƣớc, công ƣớc, hiệp định, định ƣớc, thỏa thuận, nghị định thƣ, bản ghi nhớ,
công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.
Hiệp ƣớc chủ yếu dùng trong các điều ƣớc quốc tế giữa Nhà nƣớc với Nhà
nƣớc về hòa bình, hữu nghị, về liên minh, về hoạch định biên giới quốc gia.
Công ƣớc đƣợc dùng trong các điều ƣớc quốc tế nhiều bên, điều chỉnh các
quan hệ đa phƣơng về các lĩnh vực chuyên biệt nhƣ Công ƣớc Liên hợp quốc năm
1982 về luật biển, Công ƣớc Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao…
Hiệp định đƣợc phổ biến giữa Chính phủ với Chính phủ về hợp tác trong các
lĩnh vực khác nhau (Hiệp định lãnh sự, Hiệp định giao thông đƣờng bộ, Hiệp định
thƣơng mại…) và về các dự án cụ thể.
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Nghị định thƣ là một dạng điều ƣớc quốc tế, đƣợc dùng làm tên gọi cho các
văn bản quốc tế nhƣng về các vấn đề có ý nghĩa hạn chế hơn. Đôi khi Nghị định thƣ
đƣợc ký kết liên quan đến những vấn đề có ý nghĩa lớn nhƣ Nghị định thƣ Geneve
năm 1925 về cấm sử dụng khí ngạt, chất độc và các loại khí tƣơng tự khác và các
chất vi khuẩn trong chiến tranh. Nghị định thƣ cũng có thể là văn bản bổ sung cho
điều ƣớc quốc tế nhƣng dƣới dạng không bắt buộc và có tính độc lập hơn. Ví dụ:
Nghị định thƣ đối với Công ƣớc về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.
Công hàm trao đổi, trong nhiều trƣờng hợp, các bên không xây dựng và ký
một văn bản duy nhất, mà ghi nhận các cam kết quốc tế trong hai công hàm và trao
đổi cho nhau. Hai công hàm này sẽ tạo thành một văn bản thỏa thuận quốc tế giữa
các bên. Công hàm trao đổi thƣờng đƣợc sử dụng trong quan hệ quốc tế giải quyết
những vấn đề cấp bách, cụ thể đòi hỏi phải giải quyết mà các bên không có thời
gian ký kết điều ƣớc quốc tế.
Bản ghi nhớ là văn bản chung giữa các quốc gia, tùy theo từng hoàn cảnh mà
nó có thể là điều ƣớc quốc tế hoặc là sự thỏa thuận về chính trị. Ví dụ: Bản ghi nhớ
giữa Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đối tác quốc tế về
việc thiết lập quan hệ đối tác cấp nƣớc và vệ sinh nông thông đƣợc ký kết ngày
15/5/2006; Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Campuchia về thƣơng mại biên giới đƣợc
ký kết ngày 17/3/2009.
Về cơ cấu của điều ước quốc tế: Hầu hết các điều ƣớc quốc tế song phƣơng
và đa phƣơng thƣờng đƣợc kết cấu làm 3 phần:
Phần lời nói đầu, phần này không đƣợc chia thành từng chƣơng, từng điều
hoặc từng khoản. Trong phần lời nói đầu không chứa đựng các quy phạm cụ thể xác
lập quyền và nghĩa vụ cho các bên mà chỉ nêu lý do, mục đích ký kết, tên của các
bên tham gia ký kết.
Phần nội dung chính, đây là phần quan trọng nhất của điều ƣớc quốc tế. Nó
chứa đựng các quy phạm pháp luật quốc tế nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ cho các
bên tham gia kết ƣớc. Phần này thƣờng đƣợc chia thành từng chƣơng, từng điều cụ
thể nhằm điều chỉnh các lĩnh vực hợp tác giữa các bên.
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Phần cuối cùng thƣờng bao gồm các điều khoản quy định về thời điểm, thời
hạn có hiệu lực của điều ƣớc, ngôn ngữ soạn thảo điều ƣớc, vấn đề sửa đổi, bổ sung,
cơ quan lƣu chiểu điều ƣớc.
Về Ngôn ngữ của điều ước quốc tế do các bên lựa chọn, việc lựa chọn một
hoặc một số ngôn ngữ phù hợp cho công việc soạn thảo văn bản điều ƣớc và thể hiện
sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia ký kết hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận
giữa các bên. Các văn bản điều ƣớc soạn thảo bằng ngôn ngữ đã đƣợc lựa chọn đều là
văn bản gốc và có giá trị pháp lý nhƣ nhau.Thông thƣờng, các điều ƣớc quốc tế song
phƣơng thƣờng đƣợc soạn thảo bằng ngôn ngữ của các bên ký kết (trừ khi có thỏa
thuận khác). Riêng đối với các điều ƣớc quốc tế đa phƣơng phổ cập thƣờng đƣợc
soạn thảo bằng các ngôn ngữ làm việc chính thức của Liên hợp quốc là tiếng Anh,
tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả rập.
Quá trình ký kết, gia nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế phải đƣợc điều
chỉnh bằng các quy định của luật quốc tế và phải tuân thủ các quy phạm Jus Cogens
của luật quốc tế.
Phân loại điều ước quốc tế: Dựa vào các căn cứ khác nhau mà ngƣời ta phân
điều ƣớc thành các loại điều ƣớc khác nhau. Nếu căn cứ vào các bên kết ƣớc, điều
ƣớc gồm 3 loại: điều ƣớc song phƣơng, điều ƣớc đa phƣơng, điều ƣớc ký kết giữa
các quốc gia, giữa các tổ chức quốc tế hoặc giữa quốc gia với tổ chức quốc tế. Căn
cứ vào lĩnh vực điều chỉnh của điều ƣớc bao gồm: điều ƣớc về chính trị, điều ƣớc về
kinh tế, điều ƣớc về văn hóa – khoa học – kỹ thuật. Căn cứ vào phạm vi áp dụng
bao gồm: điều ƣớc song phƣơng, điều ƣớc khu vực, điều ƣớc phổ cập.
Giá trị pháp lý của điều ước quốc tế: Xuất phát từ bản chất là sự thỏa thuận
về ý chí của chủ thể quan hệ pháp luật quốc tế, điều ƣớc quốc tế có những giá trị
pháp lý nhƣ sau:
- Là hình thức chứa đựng các quy phạm luật quốc tế để xây dựng và ổn định
cho các quan hệ pháp luật quốc tế hình thành và phát triển.
- Là công cụ, phƣơng tiện quan trọng để duy trì và tăng cƣờng các quan hệ
hợp tác quốc tế giữa các chủ thể.
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- Là công cụ để xây dựng khung pháp luật quốc tế hiện đại cũng nhƣ để tiến
hành hiệu quả việc pháp điển hóa luật quốc tế.
Để điều ƣớc quốc tế thực sự phát huy hiệu quả trên thực tiễn, việc giám sát
của Quốc hội trong quá trình ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế là một yêu cầu
khách quan trong hoạt động quản lý nhà nƣớc.
Mục tiêu giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực này phải đạt đƣợc hai nội dung.
Nội dung thứ nhất là nhằm bảo đảm hoạt động ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế
của các cơ quan nhà nƣớc tuân theo những nguyên tắc, thủ tục do Quốc hội ban hành
và bảo đảm lợi ích của công dân. Nội dung thứ hai là qua quá trình giám sát thấy
đƣợc những bất cập để có những biện pháp xử lý nhƣ ban hành, sửa đổi, bãi bỏ, bổ
sung các văn bản pháp luật có liên quan để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc.
Ở nội dung thứ nhất của mục tiêu giám sát, Quốc hội xem xét quá trình ký kết
và thực hiện điều ƣớc quốc tế của các chủ thể có thẩm quyền có tuân thủ các quy định
do Quốc hội xây dựng hay không? Theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Quốc hội
quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ký kết, thực hiện điều ƣớc quốc tế; các cơ
quan, cá nhân đƣợc Quốc hội trao quyền trên cơ sở các quy định của Quốc hội và căn
cứ thực tiễn sẽ tiến hành các công việc nhất định để đảm bảo điều ƣớc quốc tế mà
nƣớc ta ký kết hoặc gia nhập có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn. Trọng tâm
của hoạt động giám sát là kết quả thực hiện việc ký kết, thực hiện điều ƣớc quốc tế đây là một quá trình liên tục, vừa có sự hợp tác, vừa phải đấu tranh của toàn bộ hệ
thống nhà nƣớc và xã hội. Hơn nữa, các điều ƣớc quốc tế có tính chất khác nhau, từ
việc mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa nƣớc ta với các nƣớc trên thế giới cho
đến cả tính mạng, tài sản, danh dự của con ngƣời, cao hơn nữa là chủ quyền quốc gia,
dân tộc, đây là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của Quốc hội và
phải thực hiện ngay từ giai đoạn đàm phán, bởi hoạt động đàm phán chính là việc thể
hiện quá trình hợp tác và đấu tranh giữa các chủ thể thực hiện hoạt động này. Nếu
hoạt động đàm phán không đạt đƣợc mục tiêu thì các hoạt động ký kết và thực hiện
điều ƣớc quốc tế sẽ gây tổn hại đến quyền và lợi ích cơ bản của nhân dân, của đất
nƣớc. Để đạt đƣợc mục tiêu này, Quốc hội phải chủ động tìm kiếm thông tin về hoạt
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động của các cơ quan nhà nƣớc thông qua cơ chế xem xét thƣờng xuyên thay vì dựa
vào duy nhất vào các tin tức ngẫu nhiên hoặc phụ thuộc vào báo cáo của Chính phủ.
Nội dung thứ hai của mục tiêu giám sát, Quốc hội thông qua hoạt động giám
sát có thể phát hiện đƣợc những bất cập trong những quy định về ký kết và thực
hiện điều ƣớc quốc tế để ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản có liên
quan, đảm bảo điều ƣớc đƣợc ký kết và thực hiện có hiệu quả trên thực tiễn.
Ngoài hai mục tiêu chính của hoạt động giám sát thì còn có một số mục tiêu
khác, đó là mục tiêu về mặt kinh tế: nhằm bảo đảm đồng tiền của nhân dân phải bỏ ra
để đảm bảo cho công tác ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế có hiệu quả hay không?
Mục tiêu này nhằm chống lại sự lãng phí, bảo đảm tính hiệu quả của điều ƣớc quốc tế.
Bên cạnh đó cũng cần phải kể đến là việc ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc
tế có đáp ứng đƣợc công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nƣớc trong giai đoạn hiện nay
hay không? Có thể nói điều ƣớc quốc tế là sự thể hiện của sự đoàn kết giữa các
quốc gia, dân tộc, cùng nhau giải quyết các bất đồng, chia sẻ tài nguyên… đạt hiệu
quả nhất. Chính vì thế mà tùy vào tính chất của từng loại điều ƣớc mà chúng ta có
lộ trình thích hợp để ký kết và thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền
dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và quản lý nhà nƣớc.
Tuy nhiên, sự khác biệt về khái niệm điều ƣớc quốc tế giữa Luật ký kết, gia
nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế năm 2005 và Công ƣớc Viên năm 1969 về Luật
điều ƣớc quốc tế dẫn đến trƣờng hợp trên thực tế một số văn bản mà đối tác nƣớc
ngoài không coi là điều ƣớc quốc tế mà phía Việt Nam lại coi là điều ƣớc quốc tế và
ngƣợc lại. Thực tiễn này gây khó khăn cho Việt Nam trong quá trình đàm phán với
phía đối tác liên quan đến việc văn bản dự kiến ký kết có đƣợc coi là điều ƣớc quốc tế
hay không? Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII (tháng 4/2016), Quốc hội đã thông
qua Luật điều ƣớc quốc tế (sau đây gọi là Luật điều ƣớc quốc tế năm 2016). Luật điều
ƣớc quốc tế năm 2016 gồm 10 chƣơng 84 điều, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2016,
thay thế Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ƣớc quốc tế năm 2005. Luật điều ƣớc
quốc tế năm 2016 đã chỉnh sửa khái niệm điều ƣớc quốc tế. Khoản 1 Điều 2 Luật
điều ƣớc quốc tế năm 2016 quy định rằng điều ƣớc quốc tế là thỏa thuận bằng văn
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bản đƣợc ký kết nhân danh Nhà nƣớc hoặc Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam với bên ký kết nƣớc ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt
quyền, nghĩa vụ của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc
tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ƣớc, công ƣớc, hiệp định, định ƣớc, thỏa
thuận, nghị định thƣ, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.
Nhƣ vậy, đối với các văn bản thỏa thuận đƣợc ký kết nhân danh Nhà nƣớc
hoặc nhân danh Chính phủ nhƣng không có giá trị ràng buộc pháp lý quốc tế thì
việc ký kết và thực hiện không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật điều ƣớc quốc tế
năm 2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016).
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