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1. Đặt vấn đề - Khía cạnh lý thuyết 

Về hệ thống chính trị - xã hội, trong giới khoa học và bình luận chính trị - xã hội còn 
tồn tại nhiều cách hiểu và tiếp cận nghiên cứu khác nhau. 

Các nhà khoa học Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, Úc cho rằng, hệ thống chính trị - xã hội gồm 
các chủ thể của nó như các cơ quan nhà nước, các đảng chính trị, đôi lúc đồng nhất hệ 
thống chính trị với chính phủ (Government)1. Rõ ràng, cách tiếp cận như vậy là đúng, tức 
chỉ ra được hai chủ thể quan trọng của hệ thống chính trị là các cơ quan nhà nước (Lập pháp, 
Hành pháp, Tư pháp, Hệ thồng chính quyền địa phương) và đảng chính trị. Nhưng ở đây, 
các tác giả Âu – Mỹ, Úc chưa đề cập đến các bộ phận cấu thành và các cơ sở tồn tại của hệ 
thống chính trị. 

Ở Việt Nam, khái niệm hệ thống chính trị được chính thức sử dụng trong các văn kiện 
Đảng từ Hội nghị lần VI Ban chấp hành Trung ương khóa VI (tháng 3 năm 1989) để thay 
thế cho khái niệm hệ thống chuyên chính vô sản vẫn được dùng trước đây (Vũ Minh Giang 
(Chủ biên), 2008, tr.18). Có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm này trong giới khoa 
học Việt Nam. 

Sau khi đúc kết 10 quan niệm về hệ thống chính trị, với những đánh giá ưu và nhược 
điểm của mỗi loại quan niệm, Vũ Minh Giang cho rằng, hệ thống chính trị là một chỉnh hợp 
bao gồm một thiết chế quyền lực với một bệ đỡ tư tưởng xác định và những chế định đảm 
bảo cho sự tồn tại và vận hành của nó. Đồng thời bao gồm cả những ứng xử chính trị… (Vũ 
Minh Giang (Chủ biên), 2008, tr. 18). Khác các tác giả khác, Vũ Minh Giang tiếp cận thêm 
một bước để hoàn thiện hơn khái niệm hệ thống chính trị - xã hội. 

Tiếp cận rộng hơn, đầy đủ hơn, các nhà khoa học Nga nhấn mạnh, ngoài các bộ phận 
cấu thành của hệ thống chính trị như các cơ quan nhà nước, các đảng phái đoàn thể chính trị 
hợp hiến, cấu trúc của hệ thống chính trị còn bao gồm các nền tảng kinh tế, tư tưởng chính 
trị; các giai cấp và phân tầng xã hội; các đặc trưng văn hóa; các định chế chính trị; các xu 
hướng hoạt động chính trị và các phương tiện đảm bảo sự vận động của hệ thống chính trị. 
“Hệ thống chính trị là một cơ chế mà giai cấp thống trị dựa vào nó để lãnh đạo chính trị và 
thực hiện việc quản lý xã hội” (Từ điển Chính trị học Bách khoa thư, 1993, tr.96). Hệ thống 
chính trị gồm sáu bộ phận cấu thành: 
                                                 
*  Phó Giáo sư. Tiến sĩ, Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

ĐHQG-HCM. 
1  Xem K.R. Evans, 1996. The Australian Political System. The Jacaranda Press. 
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Thứ nhất, chủ thể chính trị: gồm tổng thể các cơ quan nhà nước, các đảng phái chính trị, 
các liên minh chính trị - xã hội, các tổ chức, phong trào chính trị hoạt động lập hiến. 

Theo các nhà khoa học Nga, các liên minh kinh tế cũng là một bộ phận không thể thiếu 
được của hệ thống chính trị, đặc biệt vị trí, vai trò quan trọng (thậm chí chi phối) của các tập 
đoàn (liên minh) kinh tế trong hoạt động chính trị. Ở các nước tư bản chủ nghĩa, sự đan xen 
chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau quyền lợi kinh tế với chính trị đã tạo ra một nhóm nhỏ - đại 
diện trong giới chóp bu tư sản nắm giữ và thực thi quyền lực chính trị2. 

Thứ hai, các quan hệ chính trị là các quan hệ thẳng đứng được xác lập trong quá trình 
thực hiện quyền lực chính trị giữa các tổ chức chính trị (nhà nước, đảng phái, tập thể lao 
động, các đoàn thể chính trị - xã hội) trong hệ thống chính trị. 

Thứ ba, các nguyên tắc và tiêu chuẩn chính trị: các định chế thành văn (Hiến pháp, các 
đạo luật, điều lệ,…) ấn định các hành vi ứng xử của các chủ thể chính trị trong hoạt động 
chính trị. Do các chế độ chính trị của mỗi quốc gia khác nhau nên các tiêu chuẩn chính trị 
và nguyên tắc chính trị cũng khác nhau về cả bản chất và hình thức thực hiện. 

Thứ tư, tư tưởng chính trị là các quan niệm, quan điểm, tư tưởng trong đó phản ánh các 
mục đích, mục tiêu; nội dung, phương hướng và các cách thức đạt đến quyền lực chính trị 
và thực thi quyền lực chính trị của mỗi giai cấp, các nhóm chính trị - xã hội. Trong một xã 
hội có thể tồn tại nhiều tư tưởng, xu hướng chính trị khác nhau, nhưng mỗi hệ thống chính 
trị cần dựa trên một hệ tư tưởng chính trị chính thống; ví dụ, các nước xã hội chủ nghĩa, như 
Việt Nam, hệ tư tưởng chi phối của hệ thống chính trị là chủ nghĩa Macxit-Lêninit. 

Thứ năm, văn hóa chính trị là biểu hiện của văn hóa trong hoạt động chính trị. Văn 
hóa chính trị phản ánh phương diện đặc thù, đặc trưng của mỗi hệ thống chính trị; nó chỉ 
rõ trình độ, năng lực, phẩm chất và khả năng của các chủ thể chính trị trong hoạt động 
chính trị. Là phạm trù của văn hóa, văn hóa chính trị luôn luôn biến đổi theo sự chuyển 
động không ngừng của xã hội, của lịch sử, cả về nội dung lẫn hình thức; cả về không gian 
lẫn thời gian. Văn hóa chính trị gồm hai bộ phận (nội dung): Văn hóa chính trị truyền 
thống và Văn hóa chính trị hiện đại. Trong các xã hội phương Đông hiện nay, bên cạnh 
cấu trúc chính trị hiện đại, hệ thống tổ chức quản lý truyền thống đã in đậm sâu sắc và 
đang có vai trò ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình vận hành quyền lực của giai cấp thống 
trị. Nó là một bộ phận nền tảng của hệ thống chính trị, giúp cho việc thống nhất hay làm 
tan rã cơ tầng xã hội, tạo ra cơ sở xã hội rộng lớn hoặc ủng hộ, củng cố chính quyền; hoặc 
làm bất ổn định hệ thống quyền lực. Ở Việt Nam hiện nay, việc hoàn thiện hệ thống chính 
trị nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước không thể 
bỏ qua việc phát huy các giá trị phát triển của hệ thống tổ chức và quản lý của các cộng 
đồng dân tộc ít người.  
                                                 
2  Trong tác phẩm nổi tiếng “Chủ nghĩa đế quốc – giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản”, V.I. Lenin đã 

phân tích một cách khoa học mối liên hệ của giới tài phiệt lũng đoạn với nhà nước đã tạo nên một thế lực 
hùng hậu mới: tập đoàn tư bản lũng đoạn – nhà nước. Xem V.I.Lenin, trg.27, TT. NXB Sự Thật. 1986. 



Cách tiếp cận hệ thống chính trị … Hoàng Văn Việt 

 

-1127- 

Thứ sáu, hệ thống thông tin đại chúng. Giữ vai trò là cơ quan quyền lực thứ tư, hệ 
thống thông tin đại chúng không chỉ hoàn thiện chức năng phổ biến, tuyên truyền và giải 
thích các mục đích, mục tiêu chính sách, chiến lược của giai cấp thống trị, mà còn thể hiện 
sức mạnh trong việc tập hợp, tổ chức các lực lượng chính trị - xã hội toàn xã hội trong các 
cuộc vận động chính trị lớn. Dù giải thích một cách ẩn dụ thế nào, hệ thống thông tin đại 
chúng vẫn là phương tiện cần thiết thuộc về giai cấp thống trị. 

Với tư cách một bộ phận quan trọng của thượng tầng kiến thức, hệ thống chính trị giúp 
cho giai cấp thống trị thực hiện việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cấp bách, giữ 
gìn ổn định, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. 

Trong thế giới hiện đại đang tồn tại hai loại hệ thống chính trị xét trên phương diện bản 
chất giai cấp và phương diện trình độ phát triển, đó là hệ thống chính trị các nước tư bản 
chủ nghĩa (hiện đại và quá độ) và hệ thống chính trị các nước xã hội chủ nghĩa quá độ như 
Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba. 

Từ những phân tích trên có thể khẳng định hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là hệ 
thống chính trị của xã hội quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tuyệt nhiên chưa phải là hệ thống 
chính trị chuyên chính vô sản như trước đây từng nhìn nhận; hệ thống chính trị đang tồn tại 
trong xã hội đa văn hóa, đa tộc người. Khi tiếp cận (giảng dạy hay nghiên cứu) hệ thống 
chính trị Việt Nam cần làm rõ 1. Bản chất giai cấp và tính dân tộc; 2. Trình độ phát triển 
quá độ của xã hội, nơi mà hệ thống chính trị đang tồn tại. 

2. Quá trình chính trị và các nền tảng tồn tại của hệ thống chính trị Việt Nam 

Xuất phát từ quan niệm cấu trúc - hệ thống, chúng tôi cho rằng, hệ thống chính trị là 
một tiểu hệ thống của xã hội. Sự phát sinh, phát triển của các bộ phận cấu thành của nó gắn 
chặt một cách chặt chẽ với các yếu tố tạo nên diện mạo và các động thái hoạt động của nó. 

Khi xem xét hệ thống chính trị - xã hội Việt Nam hiện nay cần chú ý tới các nội dung 
cần thiết: 

2.1. Về quá trình chính trị của hệ thống chính trị 

Quá trình chính trị là các bước xác lập điều kiện (về kinh tế, xã hội, tư tưởng, chính trị, 
văn hóa,…) để hình thành và hoàn chỉnh hệ thống chính trị ngày nay, cả về không gian lẫn 
thời gian; cả về nội dung lẫn hình thức. 

Quá trình chính trị ở Việt Nam có thể trải qua ba giai đoạn. 

Giai đoạn I – từ 1930 đến 1945 với các sự kiện nổi bật mang tính quyết định hình 
thành hệ thống chính trị Việt Nam là Xô viết Nghệ Tĩnh và Cách mạng tháng Tám năm 
1945. Xô viết Nghệ Tĩnh nổ ra năm 1930 – 1931. Mặc dù quy mô về không gian hạn chế và 
sự tồn tại không kéo dài nhưng sự ra đời của cấu trúc quyền lực mới bằng một cuộc nổi dậy 
cách mạng mang tính công nông và bằng tính sáng tạo tuyệt vời của những người yêu nước, 
cũng như hoạt động mang tính cách mạng của chính quyền nhân dân mới đặt nền tảng quan 
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trọng khởi nguyên cho việc xây dựng ở Việt Nam một hệ thống chính trị dân chủ nhân dân 
trong tương lai. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là đỉnh điểm của phong trào yêu nước và cách mạng 
lật đổ ách thống trị thực dân Pháp và chính quyền phong kiến tay sai. Kết quả thắng lợi của 
cách mạng đã đặt dấu chấm hết cho hệ thống chính trị thực dân và xác lập một cấu trúc 
quyền lực chính trị mới của những người cộng sản và yêu nước – nền chuyên chính dân chủ 
nhân dân. 

Giai đoạn II – từ 1954 đến 1975.  

Kết quả ký kết của Hiệp định Geneve năm 1954 là phân chia Việt Nam làm hai miền 
đối lập nhau về ý thức hệ và tổ chức quyền lực. Ở miền Nam, những người theo khuynh 
hướng chính trị chống cộng sản, được chính quyền Mỹ ủng hộ, đã xây dựng ở đây một hệ 
thống chính trị “vay mượn” rập khuôn theo kiểu Mỹ. 

Ở miền Bắc, trên thực tế vẫn duy trì những nội dung cơ bản của hệ thống chính trị xây 
dựng từ năm 1945. Sau những lần cải cách triệt để, Hiến pháp năm 1959 đã khẳng định dứt 
khoát con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và nền chuyên chính dân chủ ở miền Bắc và 
đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam do Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng 
sản) trực tiếp lãnh đạo. 

Do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và lan rộng, ở miền Bắc nhất thiết cải chính lại cơ cấu 
quyền lực tập trung theo yêu cầu thời chiến. Quyền lực nhà nước (ba nhánh quyền lực và 
hoạt động dân chủ của nhân dân) thể hiện ý chí Đảng lãnh đạo - cầm quyền thông qua các 
đường lối chỉ đạo và các cơ quan chuyên trách của Đảng. 

Giai đoạn III – từ sau năm 1975 đến nay. 

Trong hai năm 1975-1976 sau chiến thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, việc xây dựng bộ máy nhà nước và các cơ cấu chính trị thống nhất trên toàn lãnh thổ 
đã được thực hiện. Ngày 16 tháng 4 năm 1976 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả 
nước được tổ chức thực hiện. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội mới diễn ra vào cuối tháng 6 – 
đầu tháng 7 cùng năm đã thông qua các quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước 
thống nhất, hệ thống chính quyền địa phương, Quốc hiệu, Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy. 
Hiến pháp năm 1980, 1992 và các bổ sung tiếp theo vào các năm 2001, 2002 và, gần đây 
nhất, vào năm 2013 đã từng bước củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị nước Việt Nam 
Xã hội chủ nghĩa. 

2.2. Văn hóa chính trị Việt Nam 

Văn hóa chính trị là “một dạng đặc biệt của định hướng chính trị, phản ánh đặc thù 
của mỗi hệ thống chính trị” (Chính trị học – Từ điển Bách khoa thư, 1993, tr.14). 

 Văn hóa chính trị Việt Nam, xét theo thời gian thì gồm văn hóa chính trị truyền 
thống; xét theo nội dung thì có văn hóa chính trị dân chủ vô sản và văn hóa quản lý xã hội 
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cộng đồng, đặc biệt trong các vùng cư dân dân tộc ít người. Văn hóa chính trị truyền thống 
Việt Nam được tích tụ và hun đúc bởi các giá trị của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết 
dân tộc trên nền tảng “dân là gốc” và các hành vi nhân văn, nhân đạo. 

Yêu nước là hành vi tích cực của con người đối với quê hương đất nước, đối với nơi 
“chôn rau cắt rốn” (nơi mình sinh ra). Tinh thần và hành vi biểu hiện chủ nghĩa yêu nước 
của dân tộc Việt Nam đã được kết sinh bằng những trải nghiệm nghiệt ngã qua nhiều cuộc 
kháng chiến chống giặc xâm lăng, qua những khát khao vươn lên chinh phục sự tàn khốc 
của thiên nhiên đem lại. Cốt lõi của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là đoàn kết dân tộc, lấy 
dân làm gốc rễ. 

Giống các nước Đông phương đa tộc người, ở Việt Nam đang tồn tại song song hai cơ 
chế quản lý – nhà nước (quan phương) và truyền thống (phi quan phương). 

Quản lý truyền thống là hình thái tổ chức quản lý các cộng đồng dân tộc ít người, chủ 
yếu dựa trên nguyên tắc tự nguyện và dân chủ cộng đồng. Các đơn vị kinh tế - xã hội của họ 
chủ yếu khu biệt trong không gian nhỏ hẹp giới hạn bởi các quan hệ huyết thống, họ hàng 
hay thân thuộc, như Phum – Sork trước đây của người Khmer; Palay của người Chăm, 
người Raglai hay Stiêng; Buôn của người Ê-đê… 

Người lãnh đạo tối cao của các xã hội cộng đồng này thường là những người cao niên, 
có kiến thức rộng, hiểu biết nhiều, có khả năng quản lý và nhận được sự uy tín rộng rãi của 
toàn thể cộng đồng. Họ làm việc một cách tự nguyện, có trách nhiệm cao và không có đặc 
quyền, đặc lợi. Phương tiện duy nhất của người đứng đầu điều hành quản lý là luật tục – 
định chế do toàn thể người dân cộng đồng tạo ra, tuân theo nhằm giữ gìn ổn định trật tự xã 
hội; duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa; bảo vệ, tổ chức cộng đồng,… 

Ở một số cộng đồng như Khmer, Chăm, tôn giáo có vai trò cực kỳ to lớn và quan trọng 
trong hoạt động quản lý xã hội. Chùa của người Khmer, thánh đường của người Chăm Hồi 
giáo không chỉ là nơi thờ tự, cử hành nghi thức tôn giáo, mà còn là trung tâm văn hóa, giáo 
dục người dân. Người đứng đầu tôn giáo (hay chùa) thể hiện vị trí, vai trò không thể thiếu 
cùng với người đứng đầu mọi hoạt động xã hội. 

 Nhìn chung, với phương diện văn hóa quản lý, tổ chức và quản lý của cộng đồng 
dân tộc ít người ở Việt Nam đã làm đa dạng và phong phú cơ chế vận hành và tổ chức của 
hệ thống chính trị Việt Nam. 

2.3. Cơ sở kinh tế, xã hội và tư tưởng chính trị của hệ thống chính trị 

Với tư cách một tiểu hệ thống, hệ thống chính trị nhất thiết phải dựa trên nền tảng cơ 
bản của xã hội: kinh tế, xã hội và tư tưởng chính trị. 

Cơ sở kinh tế của hệ thống chính trị Việt Nam là nền kinh tế với cấu trúc nông - công 
nghiệp. Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng (cơ cấu lao động theo nghề chiếm hơn 
44%): còn công nghiệp là ngành kinh tế đang phát triển (cơ cấu lao động: hơn 22%). Kinh 
tế Việt Nam là đa thành phần, đa sở hữu, nhưng thành phần kinh tế và sở hữu công vẫn giữ 
vai trò then chốt, là đòn bẩy và chiếm giữ các ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Tác 
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động mạnh mẽ của công nghiệp hóa – hiện đại hóa đang làm chuyển dịch cơ cấu nền kinh 
tế Việt Nam theo hướng hiện đại – công nghiệp hiện đại. 

Việt Nam là xã hội xã hội chủ nghĩa quá độ. Vì vậy, kết cấu xã hội chủ yếu gồm hai đại 
diện của nó là giai cấp nông dân và giai cấp công nhân. Giai cấp nông dân Việt Nam hiện 
nay chiếm đa số dân cư và lực lượng lao động (hơn 60% và hơn 40% lực lượng lao động). 
Nông dân Việt Nam tuy có nhiều mặt hạn chế trong tư duy, lối sống nhưng có nhiều ưu 
điểm (từng rèn luyện trải qua những môi trường chiến tranh và lao động cực kỳ gian khổ; 
cần cù, siêng năng lao động; yêu đất nước, yêu dân tộc…) là nền tảng xã hội vững chắc và 
tin cậy của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, dưới tác động của công nghiệp hóa – hiện đại 
hóa đất nước, cơ cấu thành phần giai cấp nông dân đang thay đổi; trình độ nhận thức và khả 
năng hội nhập đang chuyển biến rất tích cực. 

Giai cấp công nhân Việt Nam chiếm số lượng lực lượng lao động chưa cao (khoảng 
20%). Thành phần của giai cấp này thay đổi nhanh chóng, nhưng lực lượng công nhân 
truyền thống vẫn là lực lượng giai cấp nòng cốt của Đảng ta, của chế độ. 

Trí thức là tầng lớp đặc biệt của một bộ phận lao động của xã hội, có tri thức, năng lực 
sáng tạo cao. Họ không có hệ tư tưởng độc lập, nhưng họ có vị trí xứng đáng trong việc 
nâng cao trình độ học vấn của xã hội, góp phần định hình các hệ thống lý thuyết cho giai 
cấp công nhân lãnh đạo cách mạng. Trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ, đội ngũ 
trí thức Việt Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng và trưởng thành về nhận thức. 

Tầng lớp thị dân ngày càng tăng trưởng cao về số lượng do quá trình đô thị hóa diễn ra 
nhanh chóng. Họ là tầng lớp hình thành từ nhiều bộ phận dân cư khác nhau. Hiện nay, tầng 
lớp này đang phân hóa mạnh mẽ. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trở nên phổ biến và 
rõ rệt. 

Tóm lại, cơ cấu xã hội và giai cấp ở Việt Nam hiện nay phản ánh rõ thực trạng bản chất 
xã hội và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của xã hội quá độ. Tuy nhiên, do lịch sử và bản 
chất giai cấp, các giai cấp công – nông và thành phần trí thức dễ dàng liên kết trong liên 
minh đại diện quyền lực chính trị của hệ thống chính trị Việt Nam. 

Hệ tư tưởng là tổng hợp các học thuyết, tư tưởng hình thành từ các quan điểm của một 
giai cấp nhất định, phản ánh các quyền lợi, mục đích căn bản của giai cấp ấy. Còn tư tưởng 
chính trị là biểu hiện các mục đích, phương pháp và phương châm chính trị. 

Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay dựa trên nền tảng nhất nguyên chính trị. Hệ tư 
tưởng Macxit – Leninit và tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận và phương châm chính 
trị duy nhất. Lực lượng chính trị duy nhất đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam 
là Đảng Cộng sản Việt Nam – lực lượng ưu tú nhất và trung thành nhất của chủ nghĩa Mac-
Lenin và dân tộc. 

3.  Tổ chức nhà nước trung ương và địa phương 

Khác các nước tư bản chủ nghĩa, bộ máy nhà nước Việt Nam dựa trên nguyên tắc tổ 
chức nhất thể, thống nhất. 
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Nói đến hình thức nhà nước là nói đến hình thức tổ chức và quản lý nhà nước. Trên 
phương diện cấu trúc nhà nước Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc đơn nhất; trên phương 
diện chính thể - cộng hòa đại nghị. 

* Người đứng đầu nhà nước là chủ tịch nước; đồng thời là thống lĩnh các lực lượng 
vũ trang, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. 

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu là đại biểu Quốc hội. 

Căn cứ các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước có các quyền: bầu, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ và các chức vụ đứng đầu ngành Tư 
pháp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng, các Bộ trưởng; công bố quyết định 
tuyên bố tình trạng chiến tranh, ân xá, khen thưởng, quyết định phong hàm cấp sĩ quan cao 
cấp của lực lượng vũ trang (cấp Thượng tướng); bổ nhiệm, triệu hồi đại sứ. 

Phó chủ tịch nước có thể thay thế chức vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp. 

Nhìn chung, Hiến pháp sửa đổi và bổ sung năm 2013 cho phép tăng quyền hạn của 
Chủ tịch nước. 

* Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước tối cao. 

Chức năng của Quốc hội là: lập pháp, giám sát và quyết định những chính sách cơ bản 
về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội là: 

- Soạn thảo Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp; làm luật, sửa đổi luật. 
- Giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước: Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân 

dân, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 
- Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
- Quyết định ngân sách nhà nước. 
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 

Thủ tướng, Chánh án, Viện trưởng Viện Kiểm sát. 
- Quyết định cơ cấu tổ chức các cơ quan chính phủ; thành lập, điều chỉnh địa giới các 

đơn vị hành chính địa phương. 
- Quyết định trưng cầu dân ý. 
- Quyết định vấn đề chiến tranh, hòa bình, tình trạng khẩn cấp… 

Nhiệm kỳ Quốc hội là 5 năm; số đại biểu không quá 500 người. 

Quốc hội Việt Nam là Quốc hội một viện. Quốc hội bầu ra chủ tịch, các phó chủ tịch 
Quốc hội và người đứng đầu các ban của Quốc hội. 

Quốc hội họp mỗi năm 2 kỳ. Để duy trì công việc hoạt động thường xuyên, Quốc hội 
lập ra Ủy ban thường vụ.  
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Đại biểu Quốc hội được quyền chất vấn người đứng đầu các cơ quan nhà nước và cấp 
bộ, ngang bộ. Đại biểu Quốc hội được hưởng quyền miễn trừ cá nhân. 

Nói chung, trong thời kỳ quá độ, giao chuyển của xã hội, Quốc hội Việt Nam vẫn chưa 
thể phát huy hết vai trò một cơ quan quyền lực nhà nước tối cao trong hoạt động làm luật và 
giám sát. 

* Chính phủ: là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước 
cao nhất của nước Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Quốc hội. 

Chính phủ gồm Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các bộ trưởng các bộ và các cơ quan 
ngang bộ. 

Thủ tướng là đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác 
trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 

Chính phủ có những quyền hạn và nhiệm vụ: 

- Lãnh đạo công tác các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp; xây 
dựng và kiện toàn hệ thống thống nhất bộ máy hành chính nhà nước từ trung 
ương đến cơ sở. 

- Đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật. 
- Có quyền trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội. 
- Thống nhất việc quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến kinh tế, tài chính, 

văn hóa – giáo dục, đối ngoại, quốc phòng – an ninh trật tự xã hội. 
- Quyết định việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính địa phương. 

Nhiệm kỳ của chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội. 

Thủ tướng chính phủ có các quyền và nhiệm vụ: 

- Lãnh đạo trực tiếp công tác chính phủ, các thành viên chính phủ và ủy ban nhân dân 
các cấp. 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Đề nghị Quốc hội thành lập, bãi bỏ các cơ quan chính phủ (bộ, cơ quan ngang bộ). 
- Đình chỉ, bãi bỏ các quyết định, chỉ thị các cơ quan, cá nhân thuộc cấp nếu trái 

pháp luật. 

Trong một xã hội đang chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay, quyền hạn và nhiệm vụ hoạt 
động của chính phủ càng đặt ra yêu cầu nhiều hơn và cao hơn. 

* Cơ quan tư pháp: 

Cơ quan tư pháp Việt Nam gồm viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân; là cơ quan 
bảo vệ luật pháp. Tổ chức cơ quan tư pháp theo hàng dọc, tức từ trung ương đến địa phương. 
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- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư 
pháp. Nhiệm kỳ của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là 5 năm, là đại 
biểu Quốc hội. 

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo có quyền hạn bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên địa phương (cấp dưới); chịu 
trách nhiệm và báo cáo công tác, hoạt động trước Quốc hội. 

Ở địa phương (từ cấp huyện trở lên) các Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công 
tố và hoạt động tại địa phương. 

Được tổ chức theo ngành dọc nên Viện Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo và 
chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên. Các viện trưởng Viện Kiểm sát 
địa phương chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân địa phương. 

- Tòa án nhân dân: 

Tòa án nhân dân tối cao, các cấp là cơ quan xét cử. 

Nhiệm kỳ của chánh án tối cao là 5 năm theo nhiệm kỳ Quốc hội, là đại biểu Quốc hội. 

Chế độ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và nhiệm kỳ thẩm phán, chế độ bầu cử, 
nhiệm kỳ của hội thẩm quyền nhân dân ở tòa án nhân dân các cấp do luật định. 

Tổ chức hoạt động theo ngành dọc, ở các địa phương có tòa án nhân dân địa phương 
(từ cấp huyện trở lên). Để đảm bảo chế độ hoạt động hiệu quả, ở thành phố lớn (TP HCM, 
Hà Nội, Đà Nẵng) có tòa án cấp cao, với chức năng xét xử phúc thẩm. 

Tòa án nhân dân xét xử công khai, trừ trường hợp đặc biệt. Hoạt động xét xử theo trình 
tự: sơ thẩm và phúc thẩm. 

* Tổ chức nhà nước ở địa phương 

Chính quyền địa phương là chính quyền nhà nước ở địa phương. Chính quyền địa 
phương vừa hoàn thiện chức năng địa phương, vừa hoàn thiện chức năng nhà nước. Chính 
quyền địa phương lập ra vừa có vai trò đảm bảo sự thống trị thống nhất của giai cấp cầm 
quyền, vừa có ý nghĩa trong việc bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ quốc gia. 

Chính quyền địa phương bao gồm ba cấp: cấp tỉnh – thành (63 đơn vị); cấp quận – 
huyện – thị xã và cấp xã – phường – thị trấn. Hiện nay, do quá trình đô thị hóa diễn ra 
nhanh chóng và sự chuyển dịch dân cư mạnh mẽ, theo luật định sẽ định hình lại một số đơn 
vị quận – phường – xã theo nguyên tắc sáp nhập. 

Ngoài hệ thống tư pháp tổ chức theo ngành dọc (như đã nói ở trên), chính quyền địa 
phương gồm có Hội đồng nhân dân các cấp và Ủy ban nhân dân các cấp. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng nhân dân về các hoạt động của mình. 



Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư ISBN: 978-604-73-7135-8 

 

-1134- 

4. Đảng Cộng sản lãnh đạo và tính chất quyền lực chính trị 

Điều 4 của Hiến pháp 1992 nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp 
Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992), 2005, tr.200). 

Như vậy, luật định (Hiến pháp) đã khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo xã hội và cầm 
quyền (quyền nhà nước) là duy nhất, bất khả luận. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân, 
đại biểu không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân mà của tất cả những người lao động, yêu 
nước và cả dân tộc. 

Như vậy, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức quan trọng. Đảng vừa là lực 
lượng tiên tiến lãnh đạo xã hội, vừa là tổ chức cách mạng cầm quyền. 

Vị trí cầm quyền (từ năm 1945 đến nay) thể hiện ở chỗ: thứ nhất, giữ vai trò định 
hướng tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; thứ hai, đảng viên của Đảng nắm giữ vị 
trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước; thứ ba, thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt 
động của các cơ quan nhà nước. 

Năm 1945, cách mạng thành công. Nhà nước dân chủ Việt Nam ra đời. Hơn 70 năm 
cầm quyền, Đảng là hạt nhân, là trung tâm của mọi hoạt động quyền lực. 

Đảng lãnh đạo xã hội thông qua các tổ chức chính trị – xã hội: Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Liên hiệp Công đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Nông 
dân và Hội Cựu chiến binh. 

Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện ở chỗ: thứ nhất, giữ vai trò sáng lập các tổ chức 
chính trị - xã hội trên; thứ hai, lãnh đạo thông qua các đường lối, chính sách, chủ trương của 
Đảng; thứ ba, quyết định công tác tổ chức và nhân sự chủ chốt của các tổ chức trên. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị Việt Nam; 
là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị 
- xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các 
dân tộc, thành lập năm 1955. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp 
công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra (năm 1929) nhằm 
mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; 
đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Viêt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của phụ nữ Việt Nam, với 
mục đích hoạt động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Hội là thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam ra đời năm 1930. 
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Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ra đời năm 1931, là tổ chức chính trị - xã hội 
của thanh niên Việt Nam. Tổ chức do Đảng sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Hội là lực 
lượng hậu bị quan trọng, cánh tay đắc lực của Đảng. 

Hội Nông dân Việt Nam: là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông nhân, là thành 
viên của Mặt trận Tổ quốc, do Đảng sáng lập và lãnh đạo. Hội ra đời năm 1930. 

Hội Cựu chiến binh: là tổ chức chính trị - xã hội của các cựu chiến binh của các lực 
lượng vũ trang và bán vũ trang trong các cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập chủ quyền 
quốc gia qua các thời kỳ. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, do Đảng sáng lập, lãnh 
đạo và hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, của Hiến pháp và pháp luật. Hội ra 
đời năm 1989. 

Khác các nước tư bản chủ nghĩa, nơi đảng chính trị lập ra tranh giành phiếu bầu nhằm 
đưa các đảng viên của họ nắm giữ các vị trí của bộ máy nhà nước, ở Việt Nam, Đảng Cộng 
sản là đảng cầm quyền và là đảng lãnh đạo toàn xã hội. Sự nghiệp cách mạng trong đấu 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước là sứ mệnh lịch sử của 
Đảng. Trong thời khắc hiện nay, những nhân tố khách quan và chủ quan, đặc biệt những 
khiếm khuyết trong công tác tổ chức, hoạt động và lãnh đạo đã đặt ra thử thách hết sức khắc 
nghiệt đối với đảng cầm quyền, việc hoàn thiện vai trò cầm quyền và lãnh đạo của Đảng 
càng trở nên bức bách và cần thiết. Trong các nghị quyết của Đảng, trong thực tiễn hành 
động, đã thể hiện sự chuyển mình hết sức mạnh mẽ, quyết liệt: 1. Trên lĩnh vực tư tưởng - 
chính trị; 2. Trong công tác tổ chức; 3. Trong phong cách sinh hoạt Đảng. 

Nghiên cứu hay giảng dạy các nội dung hệ thống chính trị nhất thiết phải đề cập nội 
dung tính chất quyền lực của hệ thống chính trị. Cơ sở để xác định bản chất, nội dung quyền 
lực chính trị là: 1. Bản chất xã hội mà quyền lực chính trị ấy tồn tại; 2. Trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Từ các căn cứ dựa vào như vậy, quyền lực chính trị ở Việt Nam hiện nay thể hiện qua 
nền chuyên chính dân chủ nhân dân. 

Chuyên chính dân chủ nhân dân là nền chuyên chính dân chủ vô sản quá độ, tức nó 
xuất hiện và tồn tại bên cạnh xã hội xã hội chủ nghĩa quá độ. Liên minh quyền lực của 
chuyên chính dân chủ nhân dân là những người lao động, yêu nước trên nền tảng công nông 
vững chắc. Chức năng của chuyên chính dân chủ nhân dân là trấn áp và tổ chức xây dựng. 
Trấn áp bao hàm nội dung không phải thuần túy dùng bạo lực (hay vũ lực) để đàn áp mà là 
giáo dục, tuyên truyền, giải thích. Việc sử dụng biện pháp hành chính xảy ra khi xuất hiện 
các nguy cơ vi phạm đến luật pháp và tổn hại cho xã hội. Trong thời kỳ quá độ của chủ 
nghĩa xã hội, nhiệm vụ chủ yếu của chuyên chính dân chủ nhân dân là giữ gìn ổn định 
chính trị - xã hội và tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Nền chuyên chính dân chủ nhân dân ở Việt Nam được xác lập sau Cách mạng tháng 
Tám 1945 thành công. Hơn 70 năm nền chuyên chính dân chủ nhân dân ở Việt Nam đã 
hoàn thành xuất sắc vai trò của nó trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, chiến tranh 
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bảo vệ biên giới, giữ gìn chủ quyền biển đảo và lãnh thổ quốc gia; trong công cuộc xây 
dựng đất nước hiện nay. 

* 

Dù còn tồn tại những nhìn nhận chưa thống nhất trong giới khoa học và bình luận 
chính trị – xã hội về các nội dung liên quan đến hệ thống chính trị - xã hội; tuy nhiên nếu 
hiểu hệ thống chính trị xã hội là một tiểu hệ thống của xã hội thì rõ ràng khi nghiên cứu hay 
giảng dạy hệ thống chính trị rất cần tiếp cận theo nguyên tắc tổng thể. Sự lược bớt hay cắt 
nhỏ các lớp nội dung của nó sẽ làm cho vấn đề trở nên phiến diện, trơ trọi. 
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