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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đổi mới toàn diện đất nƣớc, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị, cải cách
và hoàn thiện Nhà nƣớc (NN) và pháp luật (PL), đẩy mạnh xây dựng Nhà nƣớc
pháp quyền (NNPQ) xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách nhất của sự nghiệp
cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay. Đó lại là một công
việc hết sức hệ trọng nhƣng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải đƣợc tiến
hành với một tinh thần trách nhiệm rất cao và phải đƣợc đặt trên những cơ sở khoa
học. Một trong những cơ sở đó là phải hiểu thấu đáo những đặc điểm truyền thống
dân tộc, phải nắm chắc đƣợc những yếu tố thuộc về sức mạnh nội sinh, phải thấy
đƣợc những điểm mạnh cũng nhƣ những hạn chế mà lịch sử có thể để lại và tiếp
tục gây ảnh hƣởng trong hiện tại nhằm hình thành định hƣớng đúng để từ đó xây
dựng một mô hình chính trị phù hợp, vừa chứa đựng trong nó bản sắc của lịch sử
dân tộc, những di sản tốt đẹp của truyền thống, vừa mang những giá trị của thời
đại.
Thực tế đã chỉ ra rằng, lịch sử Việt Nam từng có những giai đoạn, những triều
đại phát triển cực thịnh, nhất là trong thời kỳ xã hội phong kiến (XHPK) quân chủ
tập quyền. Trong nhiều yếu tố đƣa các giai đoạn, các triều đại này phát triển lên tới
mức cực thịnh, có nhãn quan chính trị của những ngƣời cầm quyền và vai trò của
đội ngũ quan lại. Mặc dù không thể tránh khỏi những nhận thức và hành động cục
bộ, hạn hẹp do bị hạn chế bởi lợi ích giai cấp và điều kiện lịch sử cụ thể, nhƣng
trong các quan điểm chính trị - pháp lý của ông vua nọ hay vị chúa kia, cũng nhƣ
trong hành động thực tiễn của đội ngũ quan lại, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những
nét tƣơng đồng giữa lợi ích của giai cấp thống trị, thậm chí một tập đoàn trong giai
cấp thống trị với lợi ích của các giai cấp khác và của cả dân tộc, từ đó thấy đƣợc
những gì là tiến bộ, phản ánh và phù hợp với lợi ích phổ biến, có khả năng trở

thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội - đó là di sản chung của dân tộc,
là những giá trị cần kế thừa. Trong ý nghĩa đó, mỗi giai đoạn, mỗi triều đại trong
lịch sử đều có phần đóng góp của mình vào tiến trình phát triển của xã hội Việt
Nam, vào những bƣớc thăng trầm, hào hùng, bi ai của lịch sử, để lại những dấu ấn
ở những mức độ khác nhau, tạo thành dòng chảy liên tục của lịch sử văn hóa chính
trị - pháp lý Việt Nam.
Thực tiễn cũng xác nhận rằng công chức là yếu tố quyết định chất lƣợng của
nền hành chính NN, quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy NN ở nƣớc ta hiện
nay. Khi đánh giá về vai trò cán bộ, trong đó có công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hay thất
bại đều do cán bộ tốt hoặc kém" [24.Tr.5]. Đây cũng là quan điểm của Đảng ta về
tầm quan trọng của nhân tố con ngƣời xuyên suốt quá trình phát triển của cách
mạng Việt Nam. Trong quá trình đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định cán bộ,
công chức là "nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận
mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ" [11]. Gần đây, điều đó lại một lần nữa
đƣợc thể hiện trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng trong yêu cầu: "Xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình
mới" [15.Tr.54]
Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, việc đi sâu nghiên cứu
chế độ quan lại (CĐQL) trong thời kỳ phong kiến (TKPK) Việt Nam với mục đích
“ôn cố tri tân”, đang thực sự trở thành một nhu cầu cần thiết. Chủ đề nghiên cứu
này sẽ góp phần nhận diện đầy đủ quá trình hình thành và phát triển CĐQL trong
TKPK, bổ sung cơ sở lý giải tính quy luật trong kế thừa và phát triển các yếu tố
lịch sử, đồng thời giúp chỉ ra những giá trị đƣơng đại của CĐQL phong kiến và
phƣơng án kế thừa các giá trị đƣơng đại đó trong quá trình xây dựng NNPQ Việt
Nam hiện nay.

Nhận thức nói trên chính là xuất phát điểm để xác định chủ đề và thực hiện
việc nghiên cứu chủ đề “Quan chế thời Hậu Lê – những nội dung cơ bản và giá trị
kế thừa trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay” trong
phạm vi quy mô của một luận văn Thạc sĩ Luật học.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
2.1 Nhóm các công trình nghiên cứu chung về chế độ phong kiến (CĐPK)
và mô hình Nhà nước phong kiến (NNPK) Việt Nam.
Nghiên cứu về CĐQL trong TKPK ở Việt Nam trƣớc hết phải đề cập tới các
công trình nghiên cứu chung về CĐPK và mô hình (NNPK) Việt Nam. Trong
nhóm này có rất nhiều công trình nghiên cứu, có thể sơ lƣợc một số công trình tiêu
biểu nhƣ: Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam – Từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX
(1956), Hà Nội; Bùi Xuân Đính, NN và PL thời phong kiến Việt Nam (2005), Nxb.
Tƣ pháp, Hà Nội; Giáo trình Lịch sử NN và PL Việt Nam, Trƣờng Đại học Luật
Hà Nội; Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức chính quyền TKPK ở Việt Nam (2006), Nxb.
Tƣ pháp, Hà Nội…Các công trình nghiên cứu mang những giá trị khoa học và giá
trị lịch sử to lớn. Về giá trị lịch sử, các công trình nghiên cứu đã thể hiện rõ ràng và
đầy đủ về lịch sử phát triển các triều đại phong kiến (TĐPK) Việt Nam, mô tả rõ
nét về mô hình NNPK, những quy định pháp luật trong các lĩnh vực, cách thức cai
quản, trị vì của các TĐPK, các CĐPK đặc biệt là CĐQL...Đây là nguồn tƣ liệu
quan trọng mang lại những kiến thức cần thiết cho đề tài của tác giả về CĐPK nói
chung và mô hình NNPK Việt Nam vì từ đó mới làm sáng tỏ đƣợc CĐQL trong
TKPK ở Việt Nam. Về giá trị khoa học, các công trình đã có sự lý giải sâu sắc về
nguồn gốc, bản chất, đặc trƣng, hoàn cảnh, điều kiện…của CĐPK, các giai đoạn
phát triển, các mô hình NNPK Việt Nam, từ đó đƣa ra những đánh giá khoa học về
CĐPK và mô hình NNPK Việt Nam. Tiếp thu những kết quả nghiên cứu của các
công trình trên tác giả sẽ có sự lý giải và đánh giá sát thực về CĐQL, những giá trị
đƣơng đại mà CĐQL đóng góp cho sự phát triển của các NNPK Việt Nam.

2.2 Nhóm các công trình nghiên cứu trực diện về CĐQL trong TKPK Việt
Nam và quan chế thời Hậu Lê
Nghiên cứu về CĐQL trong TKPK ở Việt Nam có rất nhiều công trình nghiên
cứu khác nhau, ở các mức độ khác nhau. Có thể liệt kê một số công trình nghiên
cứu tiêu biểu nhƣ sau: Trần Văn Giáp, Lược khảo chế độ khoa cử Việt Nam từ thời
khởi thủy đến khoa Mậu Ngọ (1818); Nguyễn Văn Khánh, Các vua nhà Nguyễn với
việc đào tạo và sử dụng nhân tài - Những vấn đề văn hóa xã hội thời Nguyễn
(1995), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội; Nguyễn Minh Tƣờng, Cải cách hành chính
dưới thời Minh Mệnh (1996), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội; Ngô Đức Thọ, Các
nhà khoa bảng Việt Nam; Nguyễn Hoàng An, Cải cách hệ thống quan lại địa
phương dưới thời Lê Thánh Tông (1977), Trƣờng Đại học KHXH&NV; PTS Lê
Thị Thanh Hòa, Việc đào tạo và sử dụng quan lại của triều Nguyễn từ năm 1802
đến năm 1884 (1998); Lê Thị Sơn, Quốc triều hình luật - quá trình hình thành, nội
dung và những giá trị đương đại; TS Bùi Huy Khiên, Những bài học từ hai cuộc
cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh; Trần Hồng
Nhung (Luận văn thạc sỹ) (2010), Tham nhũng và phòng chống tham nhũng thời
Nguyễn giai đoạn 1802 – 1884; Lƣơng Đức Tự (Luận văn thạc sỹ) (1996), Chế độ
công chức Việt Nam, những vấn đề lý luận cơ bản; Cùng với rất nhiều các bài viết
khoa học đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành có nội dung về chế độ khoa cử,
đào tạo và sử dụng quan lại, quan chế…trong lịch sử Việt Nam. Tất cả các công
trình đó đã góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ quan
lại, các chính sách về đào tạo, sử dụng quan lại trong TKPK Việt Nam nói chung,
quan chế thời Hậu Lê nói riêng. Các công trình khoa học đó, ở các mức độ khác
nhau cũng đã đƣa ra những đánh giá khoa học về các giá trị của quan chế thời Hậu
Lê trong việc quản trị và phát triển đất nƣớc.
2.3 Nhóm các công trình nghiên cứu về thực trạng và nhu cầu xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay

Có thể nói, số lƣợng và chiều sâu của các công trình nghiên cứu thuộc nhóm
này ngày càng gia tăng, trong đó có đề cập khá nhiều tới nhu cầu tiếp thu các giá
trị truyền thống trong xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay. Có thể kể đến một số
công trình tiêu biểu sau: Mã số KX.04.09, TS. Thang Văn Phúc (chủ nhiệm), (Đề
tài cấp NN), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của NNPQ
XHCN của dân, do dân, vì dân; Đề tài cấp độc lập cấp NN, Quan điểm, phương
hướng và các giải pháp hoàn thiện chế độ công vụ ở Việt Nam; Mã số ĐTĐL 2004/25, PGS.TS. Phạm Hồng Thái (chủ nhiệm), Nghiên cứu cơ sở khoa học hoàn
thiện chế độ công vụ ở Việt Nam; Học viện Hành chính quốc gia, Về cải cách bộ
máy hành chính NN và xây dựng đội ngũ công chức hành chính NN (1991), Nxb.
Sự thật, Hà Nội; TS. Thang Văn Phúc, TS. Nguyễn Minh Phƣơng, Cơ sở lý luận và
thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (2005), Nxb. Chính trị quốc gia;
PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Công chức và cải cách bộ máy hành chính NN, Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp, số 9/2006; Ths. Lƣơng Thanh Cƣờng, Xây dựng các
nguyên tắc của hoạt động công vụ trong NNPQ Việt Nam XHCN, Tạp chí Dân chủ
và PL, số 7/2006; Ths.Trần Quốc Hải: Về hoàn thiện thể chế công vụ và công chức
ở nuớc ta hiện nay, Tạp chí Tổ chức NN, số 6/2005; Ths. Tạ Ngọc Hải, Công vụ và
cải cách thể chế công vụ NN, Tạp chí NN và PL, số 11/2006; Tạ Ngọc Hải, (Luận
án tiến sĩ), (2011), Hoàn thiện PL công chức, công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách
hành chính NN, Hà Nội...
Các công trình nghiên cứu nói trên đã tạo lập nền tảng lý luận cơ bản về công
chức, công vụ và về nhu cầu, khả năng tiếp thu các giá trị, kinh nghiệm lịch sử
trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phúc đáp yêu cầu xây dựng NNPQ Việt
Nam hiện nay. Đó là những tiền đề nhận thức cần đƣợc tiếp thu, kế thừa trong bản
luận văn này. Tuy nhiên, liên quan đến chủ đề của luận văn, các công trình nghiên
cứu nêu trên mới chỉ đề cập một hoặc một số khía cạnh khác nhau trong tổng thể
nhiều vấn đề cần đƣợc nghiên cứu và luận giải. Chƣa có công trình nào nghiên cứu

một cách toàn diện về CĐQL thời Hậu Lê, hƣớng tới mục tiêu đánh giá nội dung
và những giá trị tích cực mang ý nghĩa đƣơng đại của CĐQL cũng nhƣ khả năng
tiếp thu những giá trị đó trong quá trình xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay. Sự
thiếu hụt trong hoạt động nghiên cứu – do vậy, cũng chính là một trong những lý
do để tác giả mạnh dạn triển khai nghiên cứu chủ đề này.
3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
3.1 Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là nhận diện nội dung cơ bản và
xác định những giá trị kế thừa của CĐQL thời Hậu Lê ở Việt Nam. Trên cơ sở đó,
luận chứng về nhu cầu, khả năng và giải pháp tiếp thu, kế thừa các giá trị của quan
chế thời Hậu Lê trong sự nghiệp xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
 Tìm hiểu khái lƣợc về TKPK Hậu Lê về mô hình tổ chức và hoạt động của
NNPK Hậu Lê;
 Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng, các chính sách, PL và thực tiễn xây dựng
đội ngũ quan lại Việt Nam trong thời Hậu Lê;
 Nhận diện nội dung quan chế thời Hậu Lê trên các phƣơng diện đào tạo,
tuyển dụng và sử dụng quan lại;
 Chỉ ra những yếu tố tích cực, hạn chế của quan chế thời Hậu Lê. Xác định
những giá trị tiến bộ, phù hợp với mục tiêu xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay;
 Luận giải về nhu cầu, khả năng, phƣơng án và các giải pháp cụ thể trong
việc kế thừa các giá trị của quan chế thời Hậu Lê trong quá trình xây dựng NNPQ
Việt Nam hiện nay.
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là các quan điểm, chính sách, PL và các biện
pháp thực tế của NNPK Việt Nam thời Hậu Lê nhằm xây dựng đội ngũ quan lại.
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn cũng bao gồm những hoạt động cụ thể
của quan lại phản ánh vai trò của đội ngũ này trong thời kỳ NNPK Hậu Lê.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian của việc nghiên cứu đề tài là các yếu tố hợp thành CĐQL
trong thời kỳ Hậu Lê ở Việt Nam.
Phạm vi thời gian của việc nghiên cứu đề tài là thời kỳ Hậu Lê trong CĐPK
Việt Nam (1428 -1788).
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
5.1 Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề tài đƣợc tiếp cận dƣới góc độ của khoa học pháp lý nhằm làm sáng tỏ một
phạm trù quan trọng của đời sống NN và PL.
Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của đề tài đòi hỏi phải vận dụng triệt để cách
tiếp cận liên ngành pháp lý – lịch sử. Những vấn đề liên quan đến CĐQL đƣợc
xem xét trong mối liên hệ với điều kiện lịch sử cụ thể của diễn trình TKPK Việt
Nam, trƣớc hết là với mô hình tổ chức và hoạt động của NNPK thời Hậu Lê ở Việt
Nam.
Đề tài đƣợc thực hiện trên cơ sở phƣơng pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê
nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng và NN ta về kế thừa tinh
hoa văn hoá của dân tộc, về vai trò và tính tất yếu của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức NN đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy
NN, hƣớng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng NNPQ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
hiện nay.
5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể

Để làm sáng tỏ đối tƣợng nghiên cứu, luận văn sử dụng các phƣơng pháp
nghiên cứu phổ biến của khoa học pháp lý và khoa học lịch sử trong sự kết hợp
giữa chúng với nhau.
Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp đƣợc sử dụng để giải quyết các vấn đề đặt ra
trong cả ba chƣơng của luận văn.
Phƣơng pháp thống kê tƣ liệu và phƣơng pháp phán đoán khoa học đƣợc sử
dụng chủ yếu trong chƣơng 1 và chƣơng 2 của luận văn nhằm khôi phục các dữ
kiện lịch sử, làm cơ sở để nhận diện đối tƣợng của luận văn.
Phƣơng pháp lịch đại và phƣơng pháp luật học so sánh đƣợc sử dụng chủ yếu
trong chƣơng 1 và chƣơng 3 để làm sáng tỏ bản chất của các hiện tƣợng, sự kiện
liên quan đến CĐQL trong thời kỳ Hậu lê, đồng thời nhằm phát hiện những điểm
tƣơng đồng và khác biệt trong các giai đoạn của lịch sử, trực tiếp phục vụ cho việc
xác định những giá trị kế thừa của CĐQL trong thời kỳ Hậu Lê ở Việt Nam.
6. Đóng góp về khoa học của luận văn
 Góp phần nhận diện đầy đủ hơn về CĐQL thời Hậu Lê trên các phƣơng
diện: khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò;
 Góp phần làm sáng tỏ chính sách, PL của các triều đại Hậu Lê trong đào
tạo, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ quan lại;
 Chỉ ra những yếu tố tích cực, tiến bộ mang ý nghĩa đƣơng đại đối với quá
trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trƣớc yêu cầu tăng cƣờng năng lực và
hiệu quả hoạt động của bộ máy NN ta hiện nay;
 Đề xuất các giải pháp tiếp thu, kế thừa các giá trị tiến bộ của CĐQL thời
Hậu Lê trong quá trình xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
 Nâng cao nhận thức lý luận về các giá trị của lịch sử, về tính tất yếu của mối
liên hệ giữa lịch sử và hiện tại trong đời sống NN và PL;

 Tăng cƣờng hiểu biết về CĐPK Việt Nam nói chung, về CĐQL thời Hậu Lê
nói riêng. Qua đó, góp phần tạo dựng nhận thức đầy đủ về diện mạo của đời sống
NN và PL Việt Nam trong lịch sử;
 Các luận điểm khoa học và kết quả nghiên cứu của luận văn có giá trị tham
khảo đối với những ngƣời làm công tác nghiên cứu, các nhà lập pháp và quản lý,
các học viên, sinh viên chuyên ngành luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
trong quá trình hoạch định chính sách, PL và các biện pháp cụ thể nhằm xây dựng
và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay.
8. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận
văn bao gồm 03 chƣơng. Cụ thể:
Chƣơng 1: Quan chế thời Hậu Lê: nhận diện từ khía cạnh lịch sử;
Chƣơng 2: Nội dung cơ bản của Quan chế thời Hậu Lê;
Chƣơng 3: Giá trị đương đại của Quan chế thời Hậu Lê và định hướng kế
thừa các giá trị đó trong quá trình xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay.

CHƢƠNG 1
QUAN CHẾ THỜI HẬU LÊ: NHẬN DIỆN TỪ KHÍA CẠNH LỊCH SỬ
1.1 Bối cảnh lịch sử Việt Nam triều Hậu Lê
Có thể nói, cuộc xâm lƣợc và thống trị của quân Minh (1407 – 1427) là thời
kỳ đen tối trong lịch sử Việt Nam. Do có ý định thủ tiêu nền độc lập dân tộc và
biến nƣớc ta thành quận, huyện của mình nên nhà Minh đã ra sức bóc lột, vơ vét
của cải, khủng bố, tàn sát dã man những cuộc nổi dậy của nông dân và thi hành các
chính sách thuế nặng nề, hà khắc. Bên cạnh đó, vì mục đích đồng hóa thâm độc,
muốn hủy diệt nền văn hóa Đại Việt nên chúng bắt nhân dân ta phải từ bỏ những
phong tục, tập quán truyền thống và tuân theo phong tục tập quán Trung Hoa.
Không chịu khuất phục trƣớc những chính sách đô hộ tàn bạo trên, các cuộc khởi
nghĩa của nhân dân ta dƣới sự lãnh đạo của các nhà quân sự và tƣớng giỏi nhƣ
Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân...đã liên tiếp nổ ra nhằm đập tan ách thống trị của
quân thù và đòi lại chủ quyền dân tộc. Song, do nổi dậy tự phát và không có chiến
lƣợc lâu dài nên các cuộc khởi nghĩa hầu hết đều bị thất bại.
Căm phẫn quân thù sâu sắc, Lê Lợi – ngƣời con của đất Thọ Xuân – Thanh
Hóa đã tập hợp lực lƣợng, chỉ huy nghĩa quân, tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn đã đập tan ách đô hộ của chính quyền phong
kiến nhà Minh trên đất Việt và từ đây một NN độc lập tự chủ mới đã ra đời. Ngày
29 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi Hoàng Đế ở Đông Kinh (Thăng
Long), khôi phục tên nƣớc là Đại Việt, mở đầu triều đại nhà Hậu Lê. Trải qua mấy
trăm năm phát triển cùng các triều vua Thái Tổ (1428 – 1433), Thái Tông (1434 –
1442), Nhân Tông (1443 – 1459), Thánh Tông (1406 – 1497)…đất nƣớc Đại Việt
dần dần đƣợc phục hồi và phát triển lên một đỉnh cao mới về tất cả các mặt kinh tế
- chính trị - xã hội.
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