
S����c�bi�t�th�ng�8/2018

ISSN�1859�-�3917

T�p�ch�

GIÁO�D�C�VÀ�XÃ�H�I
Journal of Education and Society

C��QUAN�NGHI�N�C�U,�L��LUẬN,�DI�N��ÀN�GIÁO�D�C�C�A�HI�P�H�I�

CÁC�TR��NG��ẠI�H�C,�CAO��ẲNG�VI�T�NAM



NĂM THỨ MƯỜI HAI
(Bộ mới)

Số Đặc biệt tháng 8/2018
ISSN 1859-3917

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TRẦN HỒNG QUÂN (Chủ tịch)

ĐÀO TRỌNG THI
CAO VĂN PHƯỜNG

VŨ DŨNG
BÙI VĂN GA

TRẦN VĂN NHUNG
NGUYỄN MINH THUYẾT

BÙI ANH TUẤN
TRẦN ĐĂNG XUYỀN

TRẦN XUÂN NHĨ
TRẦN QUANG QUÝ
PHẠM MẠNH HÙNG
TRIỆU THẾ HÙNG

PHAN QUANG TRUNG
TRẦN BÁ DUNG
THÁI VĂN LONG
PHẠM VĂN ĐẠT

LÊ THỊ HẰNG

TỔNG BIÊN TẬP
ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
LÊ KHẮC HOAN
PHẠM VĂN ĐẠT

(Kiêm nhiệm)

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
P44, Số 4 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024- 62946516   Fax: 024- 62732689
Email: tapchigiaoducvaxahoi@gmail.com  Website: www.giaoducvaxahoi.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
5/103/1Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 35513997   Email: trituelkhoan@yahoo.com.vn
TRÌNH BÀY: THÀNH CÔNG

Giấy phép Xuất bản: Số 1690/CBC-BCTƯ ngày 17/11/2017 - Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông
In tại: Công ty TNHH In Ấn Đa Sắc

Tạp chí GIÁO DỤC & XÃ HỘI
JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIETY



NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI 
– RESEARCH & DISCUSSION

Vũ Thị Kiều Ly: Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của 
dân, do dân, vì dân - Humanism in Ho Chi Minh’s 
ideology in building a State of law of the people, by 
the people, for the people.
Đinh Thị Thúy Hường - Đinh Văn Viễn: Quan 
niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự học - Views of 
President Ho Chi Minh about self-study.
Phí Thị Lan Phương: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo 
dục - Ho Chi Minh’s thoughts on education.
Đặng Văn Tin: Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách 
nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình – 
những ưu điểm nổi bật trong hơn 30 năm lãnh đạo 
công cuộc đổi mới đất nước - Communist Party 
of Vietnam takes responsibilities for all decisions 
towards the people - strong points in 30 years of 
leading country innovation and reasons.
Trần Ngọc Ngân: Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong đường lối đổi mới 
của Đảng - Applying V.I.Lenin’s thought on the transition 
period to socialism in the Party’s renovating way.
Cù Văn Trung: Nâng cao năng lực cầm quyền của 
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay - Strengthening 
the Party’s governing capacity.
Đặng Văn Tin: Bàn về trách nhiệm của Đảng 
Cộng sản Việt Nam cầm quyền trước nhân dân về 
những quyết định của mình - Discussing on the 
responsibility of Vietnamese Communist Party to the 
people for it’s decisions.
Bùi Thị Cần - Trần Thị Nga - Hồ Công Hợp: Bản lĩnh 
chính trị Hồ Chí Minh – một số nội dung chủ yếu - Ho 
Chi Minh’s political consistency - some major contents.
Phạm Thị Hằng: Xây dựng Chính phủ kiến tạo ở 
Việt Nam – từ thông điệp của Thủ tướng đến kết quả 
bước đầu đạt được - Building tectonic government 
in Vietnam - from the Prime minister’s message to 
achieved results.  
Nguyễn Thị Quốc Minh: Biểu tượng cánh bướm, 
mùa xuân và nỗi buồn dang dở, ly hương trong 
thơ Nguyễn Bính - The symbols of butterfly wings, 
spring and sadness of unconclusive love affairs, exile 
in Nguyen Binh’s poems.
Trần Thanh Vân - Huỳnh Văn Vũ: Dạy học Văn miêu 
tả cho học sinh lớp 4 và 5 theo định hướng phát triển 
năng lực - Competency-based approach to teaching 
descriptive genre for grade 4&5 students.
Phạm Kiều Anh – Nguyễn Thị Thanh Huyền: 
Xây dựng một số tình huống có vấn đề trong dạy 
học Làm văn ở trường phổ thông - Building some 
problematics situation in teaching Writing in schools.
Nguyễn Thị Phương Thảo: Mô hình tự sự ở kịch bản 
“Khi Harry gặp Sally” của tác giả Nora Ephron - The 
narrative mode of “When Harry met Sally” scenario 
of Nora Ephron.

63

69

72

78

82

88

92

98

103

107

111

116

119

6

9

14

18

23

27

32

37

41

47

50

53

57

Trịnh Thị Anh Hoa: Mô hình trường phổ thông quốc tế tại 
Việt Nam và xu hướng phát triển - Model of international 
school in Vietnam and development trend.
Lê Đức Anh: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 
môn Tiếng Việt của học sinh tiểu học - Testing and 
assessment of Vietnamese study outcome for primary 
students. 
Hoàng Thị Bằng: Sử dụng bài tập tình huống trong 
giảng dạy Sinh học ở trường trung học phổ thông 
- Using situational exercises in teaching biology in 
high schools.
Nguyễn Thị Bích Ngọc: Sử dụng khung năng lực 
chung châu Âu (CEFR) trong kiểm tra, đánh giá 
tiếng Anh - Using Common European Framework of 
Reference (CEFR) for English assessment.   
Hoàng Thị Bằng: Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy 
trong dạy học môn Sinh học ở trường trung học phổ 
thông - Designing and using mind map in teaching 
biology in high schools.
Trịnh Văn Toàn: Cách mạng công nghiệp 4.0 - những 
vấn đề đặt ra đối với giáo dục và đào tạo nguồn nhân 
lực ở Việt Nam - 4.0 Industry revolution and the issues 
for human resources education - training in Vietnam.
Vũ Thị Hồng: Đánh giá năng lực cạnh tranh trong 
giáo dục đại học - bài học kinh nghiệm đối với 
giáo dục Việt Nam - The competitive competency 
assessment in higher education and the experienced 
lessons for education in Vietnam.
Phạm Hoài Anh - Nguyễn Hạnh Đào - Bùi Thị 
Thanh Hòa: Phân tích nhu cầu đích của người học: 
Nghiên cứu thực nghiệm đối với cử nhân tiếng Anh 
mới tốt nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - 
Learner’s target needs analysis: an empirical study of 
English-majored recent graduates at Hanoi University 
of Science and Technology.
Lê Thanh Thủy – Đỗ Minh Anh: Mối quan hệ biện 
chứng giữa con người với tự nhiên trong triết học 
Mác-Lênin – cơ sở của việc tôn trọng tự nhiên, bảo 
vệ môi trường sinh thái - The dialectical relationship 
between man and the natural world from the 
viewpoint of Marxism-Leninism on respecting the 
nature and protecting the ecological environment.                                 
Nguyễn Tiến Việt: Sự ra đời và phát triển của bộ 
máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
- The establishment and development of the state 
assembly of the Socialist Republic of Vietnam.
Trần Thị Hương Giang - Dương Thị Thu Hương: 
Một số nghiên cứu về đánh giá phẩm chất học sinh 
phổ thông - Some researches on student’s quality 
assessment.
Ngô Thị Thanh Vân: Không gian tâm lý trong thơ Văn 
Công Hùng - Psychological space in Van Cong Hung 
poetry.
Nguyễn Thị Nhung: Đối thoại liên nhân trong tác 
phẩm Bước đường cùng của nhà văn Nguyễn Công 
Hoan - Interpersonal communication in Nguyen 
Cong Hoan’s novel “Impasse”. 

MỤC LỤC  - CONTENTS



Nguyễn Thị Tươi: Xây dựng bài tập trong giảng dạy học 
phần Logic hình thức theo hệ thống tín chỉ - Building 
exercises in teaching formal Logic in credit system.
Nguyễn Đức Thắng: Quản lý hoạt động giáo dục 
đạo đức cho học sinh trung học cơ sở - Management 
of ethical education activities for secondary pupils.
Dương Thị Hồng Duyên: Nâng cao hứng thú học 
tập môn Chính trị cho sinh viên ở các trường cao 
đẳng - Enhancing interest in studying politics for 
colleges students.
Lâm Thị Yên: Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng 
dạy môn Chính trị ở các trường cao đẳng hiện nay - 
Connecting theories and practice in teaching Politics 
in colleges today.
Nguyễn Phương Huyền - Bùi Thị Ngân: Nghiên cứu 
kỹ năng giảng dạy của giảng viên trường đại học: Dữ 
liệu thực nghiệm tại Trường Đại học Công nghiệp Hà 
Nội - Studying university lecturers’ teaching skills: 
experimental data of Hanoi University of Industry.
Lê Văn Cường: Biểu thức rào đón trong một số tác phẩm 
của nhà văn Tô Hoài - The hedge in To Hoai’s works.
Vũ Đức Duy: Hành động hỏi đáp gián tiếp trong Tiểu 
thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” – Indirect 
request and response in the work “The Piece of Land 
Full of Humans and Ghosts”.
Đàm Thu Vân - Bùi Thị Kim Phụng - Đào Thị Thu 
Phương: Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên 
trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Training self 
study skills for students in credit educational system.
Nguyễn Hương Giang: Tổ chức hoạt động chăm sóc, 
nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non chất lượng cao theo 
chuẩn chất lượng - Organizing child care in high quality 
public kindergartens according to quality standard. 
Vũ Hằng Thư: Rèn luyện kĩ năng thiết kế trò chơi học 
tâp nhằm hình thành biểu tượng sơ đẳng về toán 
cho trẻ mầm non - Sharpening skills of designing 
learning games of forming basic mathematical 
symbols for preschool children.
Trần Công Long - Phạm Thị Dung: Một số yếu tố 
ảnh hưởng đến kỹ năng tiếp nhận và xử lí thông 
tin của học viên các lớp bồi dưỡng, trung cấp lý 
luận chính trị - hành chính hiện nay - Some factors 
affecting learners’ skills of receiving and processing 
information in intermediate theoretical political and 
administrative training courses nowadays.
Phạm Thị Ngân Xuân: Nâng cao vai trò của nhà 
nước với việc thực hiện công bằng trong giáo dục 
tiểu học ở Việt Nam hiện nay - Enhancing the role of 
the State on the equity implementation in Vietnam’s 
primary education today.
Phan Huy Trường: Tác động của thực hiện công 
bằng trong phân phối tư liệu sản xuất đối với 
nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay - The impact 
of performing social equality in the distribution of 
capital goods on human resource in Vietnam today.
Hà Thị Dáng Hương: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước 
Hồ Chí Minh cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay 
- Educating Ho Chi Minh’s patriotism for students 
nowadays.

184

188

192

199

203

208

212

215

219

223

229

232

239

Phạm Thái Tân: Bồi dưỡng kỹ năng tham vấn tâm lý 
cho chính trị viên ở các trung đoàn Không quân trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay - Improving 
psychology consultant skill for commissar in air force 
regiments in Vietnam People’s Army today.
Lê Thanh: Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo cho Chính 
ủy trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam 
hiện nay - Improving leading manner for regiment 
political commissars in Vietnam People’s Army today.
Nguyễn Thị Huyền Trang - Đỗ Thị Hằng - Lưu Thu 
Hường: Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu 
Trường Đại học Lao động – Xã hội - Factors affecting 
brand value of University of Labour Social Affairs.
Trịnh Tuấn Anh: Chính sách xã hội phục vụ quốc 
phòng thời hậu Lê - The social policy to serve for 
defense in the post Le dynasty.  
Tôn Việt Thảo: Luật tín ngưỡng tôn giáo 2018 với 
việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt 
Nam hiện nay - 2018 Law on Belief and Religion with 
the guarantee of the right to freedom of religion and 
belief in Vietnam today.
Nguyễn Thị Mỹ Tiên: Bàn về tính khả thi của văn bản 
quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Debating 
on the feasibility of legal documents in Vietnam today.
Phan Văn Đại: Đảm bảo quyền khai sinh trong quản 
lý nhà nước về hộ tịch: Nghiên cứu trường hợp tỉnh 
Thanh Hóa - Guaranteeing birth register in state 
management on residence: a case study in Thanh Hoa.
Phan Thị Chánh Lý: Quyền bí mật đời sống riêng 
tư – một trong những điểm mới nổi bật của Luật trẻ 
em năm 2016 - The right to privacy- one of the new 
emerging points of the 2016 Children’s Law.
Hà Thị Kim Dung: Khai thác những yếu tố ảnh hưởng 
đến tâm lý phạm nhân có tội danh trộm cắp tài sản phục 
vụ công tác quản lý, giáo dục và phòng ngừa tội phạm 
- Exploit factors affecting the psychology of prisoners 
who commit crimes of stealing property in order to help 
manage and educate prisoners and prevent crime.
Hồ Minh Hải: Một số bất cập trong thực tiễn theo dõi 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 
hoạt động thi hành án dân sự ở các tỉnh Tây Nam 
Bộ - Some limitations in practice of monitoring an 
enforcement of the law on handling administrative 
violation in civil judgment execution in the Southwest 
provinces.
Vũ Duy Long: Cơ sở pháp lý để tiến hành hoạt động 
khám nghiệm hiện trường trong điều tra tội phạm - 
The legal basis to carry out crime scene inspection in 
criminal investigation.
Phạm Tài Tuệ: Quy định về các tội sản xuất, buôn bán 
hàng giả trong Bộ luật Hình sự năm 2015 - Regulations 
on manufacture and trading in counterfeit goods 
crimes in the 2015 Penal Code 
Hà Thị Kim Dung: Khai thác nhận thức của phạm 
nhân có tội danh trộm cắp tài sản phục vụ công 
tác quản lý, giáo dục phạm nhân và phòng ngừa 
tội phạm - Exploit the perception of prisoners who 
commit crimes of stealing property to help manage 
and educate prisoners and prevent crime. 

124

127

132

137

141

146

150

153

157

163

169

174

177

181



Nguyễn Thị Hoài An: Kiểm soát quyền lực đối với cơ 
quan hành chính nhà nước – nhìn từ quy định pháp 
luật có liên quan đến khiếu nại và thực tiễn áp dụng 
- Controlling government administrative agencies’ 
power - from the angle of appeal regulations and 
the practice.
Diệp Huyền Thảo: Tình hình các tội xâm phạm 
tình dục trẻ em trên địa bàn miền Tây Nam Bộ - các 
biện pháp phòng ngừa - Child sexual crimes in the 
Southwest region and preventive measures.
Huỳnh Thị Trúc Linh: Công cụ pháp luật – một trong 
những biện pháp bảo vệ cổ đông thiểu số hữu hiệu 
trong công ty cổ phần ở Việt Nam so với Thái Lan, 
Philipines, Singapore, Malaysia - Legal tools - one of 
measures protecting shareholder in stock company 
in comparison with Thailand, Singapore, Malaysia 
and Philippines.
Phạm Tài Tuệ: Biện pháp phòng, chống các hành vi 
sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định của pháp 
luật Hoa Kỳ - Measures of preventing and combating 
the manufacture and trading in counterfeit goods 
according to American law.
Lưu Trần Phương Thảo: Bàn về khái niệm quy hoạch 
sử dụng đất khu công nghiệp dưới góc độ pháp lý 
- Discussing on the concept of industrial zone land 
use planning from legal angle.
Vũ Thị Thùy Dung: Những quy định mới của Bộ luật 
Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối 
với nhóm tội phạm về môi trường - New regulations 
of the 2015 Criminal Code (amended in 2017) on 
environmental crimes.
Nguyễn Đức Độ: Nâng cao năng lực thực thi pháp 
luật của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay - Solutions 
to enhance law enforcement of Vietnam Coast Guard 
today.
Huỳnh Tấn Hội: Những nhân tố ảnh hưởng đến chất 
lượng hướng dẫn viên sử dụng tiếng Nhật ở Thành 
phố Hồ Chí Minh - Factors affecting the quality of 
Japanese speaking tour guides in Ho Chi Minh City.
Lê Thị Ngọc Diệp: Áp dụng mô hình học Tiếng Anh 
online cho sinh viên không chuyên - Applying online 
learning model for non English major students.
Nguyễn Văn Đông: Nâng cao chất lượng phong 
trào thi đua quyết thắng ở Học viện Hậu cần - 
Improving effectiveness of emulation movement at 
Military Academy of Logistics according to Ho Chi 
Minh thought.
Nguyễn Minh Quang: Vai trò của công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho sinh viên trong giai đoạn hiện 
nay - The role of political and ideological education 
for students in present period.
Nguyễn Thị Nhung: Bàn về một số tư tưởng chính 
trị cơ bản của Đặng Huy Trứ - Discussing some of the 
basic political ideas of Dang Huy Tru.
Phùng Thanh: Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí 
Minh cho đội ngũ giảng viên các học viện, trường 
sĩ quan quân đội hiện nay - Building Ho Chi Minh 
working manner for lecturers in military academies 
and colleges today.

300

304

307

310

313

317

321

325

330

333

336

340

243

250

256

259

264

267

271

275

279

282

286

290

296

Lê Tuấn Anh - Ngô Văn Anh: Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở 
đối với khách sạn cao tầng ở Thành phố Đà Nẵng - 
Raising the efficiency of grassroots fire prevention and 
fighting forces for high-rise hotels in Da Nang city.
Nguyễn Thị Cẩm Nhung: Chính sách thu hút, tạo 
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán 
bộ khoa học trẻ - chính sách đặc thù có tính đột phá 
để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - The 
policy on attracting and creating staff resources from 
excellent graduates, young scientists - a breakthrough 
policy to develop high quality human resources.
Giang Quỳnh Hương: Nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở Sơn La hiện nay - 
Improving the quality of ethnic minority commune 
cadres in Son La today.
Nguyễn Đức Hậu: Đội ngũ doanh nhân thời kỳ 4.0 - 
Businessmen in the 4.0 Industrial Revolution.
Nguyễn Thị Ái Mỹ: Quan điểm Hồ Chí Minh về mục 
đích, nội dung, thái độ và phương pháp học tập - Ho 
Chi Minh’s view on purpose, content, attitudes and 
learning methods.
Trần Mộng Đầy: Quá trình đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Quốc hội Việt Nam từ 1945 đến 
nay - The process of reforming the Party’s leadership 
style towards the National Assembly in Vietnam from 
1945 to present.
Trần Thị Hương: Đặc điểm các dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với 
truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay - 
Characteristics of Vietnam ethic minorities as the 
object of communication and proposed issues in 
communicating in ethic minorities region today.
Nguyễn Thị Thúy Mai: Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động 
nuôi trồng thủy sản tại Tiền Hải, Thái Bình - Solutions 
to enhance the effectiveness of adapting to climate 
change in aquaculture activities in Tien Hai, Thai Binh.
Trương Thị Hường: Một số trao đổi về phòng chống 
tệ nạn xã hội ở Việt Nam hiện nay - Discussing on 
preventing social evils in Vietnam today.
Lê Quốc Bảo - Nguyễn Tuấn Anh: Tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ 
gia đình sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 
- Propagate and disseminate knowledge on fire 
prevention and fighting for households using houses 
in combination with production and business.
Phạm Thị Hằng: Nội dung, hình thức phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù ở 
Việt Nam hiện nay - The contents and forms of law 
dissemination and education for particular subjects 
in Vietnam today.
Trần Thị Phương Thảo: Biến đổi đời sống của người 
dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên từ chủ trương tái 
định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản 
Núi Pháo - The life changes of inhabitants in Dai Tu 
district, Thai Binh province after resettlement policy 
in the project of exploiting and processing Phao 
mountain’s mineral. 



Đỗ Anh Hòa: Tổng quan về nghiên cứu công tác 
xã hội đối với trẻ em có rối loạn tâm thần - General 
view of researching social work with mental 
disorder children.

THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS
Dương Minh Quang - Lê Thị Thu Yên: Một số yếu 
tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của chuyên 
viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
- Some factors influencing work motivation of 
staff at the Vietnam National University, Ho Chi 
Minh city.
Vũ Hằng Thư: Xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng 
năng lực tự học học phần Phương pháp cho trẻ làm 
quen với toán cho sinh viên sư phạm mầm non 
Trường Đại học Hạ Long - Builing sets of exercises 
to develop self-learning competence in the module 
“Methods of helping children become familiar with 
Maths” for preschool pedagogical students at Ha 
Long University.
Nguyễn Thị Như Nguyệt: Nâng cao hiệu quả giáo 
dục đạo đức môi trường cho sinh viên Trường 
Đại học Quảng Bình - Enhancing environmental 
education effectiveness for Quang Binh Univeristy’s 
students.
 Vũ Thị Hường - Đoàn Thị Thơm - Nguyễn Thị Hồng 
Nhung: Nâng cao chất lượng đào tạo chương trình 
Văn hóa - Du lịch ở Khoa Xã hội - Du lịch Trường Đại 
học Hoa Lư - Improving training quality of culture – 
tourism at Asocial Studies and Tourism Faculty, Hoa 
Lu University.
Khuất Thị Thanh Vân: Thực trạng dạy học môn 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở 
các trường đại học tại Hà Nội - Situation of teaching 
The basic principles of Marxism - Leninism in 
universities in Ha Noi.
Nguyễn Thị Bích Phượng: Hứng thú trong học tập 
của sinh viên người Khmer vùng đồng bằng sông 
Cửu Long - Interest in learning of Khmer students in 
the Cuu Long Delta.
Lâm Văn Tân: Công tác giáo dục đạo đức cho sinh 
viên thành phố Cần Thơ thông qua hoạt động 
phong trào và một số giải pháp - Ethics education for 
students in Can Tho through movements and some 
solutions.
Phan Thanh Huyền: Áp dụng phương pháp dạy 
học giải quyết vấn đề trong giảng dạy môn Pháp 
luật ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên 
- Applying problem-solving teaching method on 
teaching Law at Thai Nguyen Industrial College.
Vũ Đình Hưng: Giáo dục hướng nghiệp cho học 
sinh trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang trong 
bối cảnh đổi mới giáo dục - Vocational education for 
high school students in Tuyen Quang province in the 
context of education reform.
Nguyễn Hùng Tiến: Hoạt động đào tạo nghề ở 
các trung tâm giáo dục nghề nghiệp tỉnh Cà Mau - 
Vocational training in Ca Mau’s vocational training 
centers.

398

401

405

410

413

418

421

426

431

435

438

346

352

356

361

364

370

375

379

384

388

393

Phạm Hương Lan: Một số vấn đề trong học nghe 
tiếng Anh của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam - Some issues related to learning listening 
English for students of Vietnam National University 
of Agriculture.
Nguyễn Chí Đông: Nguyên tắc giáo dục ý thức pháp 
luật cho sinh viên tỉnh Quảng Ninh hiện nay - The 
principle of law education for students in Quang 
Ninh province.     
Nguyễn Anh Tuấn: Nâng cao chất lượng công tác 
quản lý hoạt động dạy học ở một số trường tiểu 
học tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục - 
Improving the quality of teaching management in 
many Phu Tho’s primary schools in the context of 
education reform. 
Phạm Văn Thuận: Đổi mới phương pháp dạy học 
môn chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực tập phát 
triển năng lực của học viên ở các trường sĩ quan quân 
đội - Renovating teaching methods of specialized 
subjects to meet the requirements of capacity 
development practicing in military universities. 
Trần Anh Dũng: Lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu 
quả huấn luyện thể lực chuyên môn cho nam vận 
động viên Pencak Silat tỉnh Tuyên Quang lứa tuổi 
15-16 - Selecting measures to improve the efficiency 
of physical strength training for 15-16 year old male 
Pencak silat athletes in Tuyen Quang. 
Nguyễn Văn Thắng: Đếm từ: phương pháp giúp 
học viên nói tiếng Anh lưu loát và đúng ngữ pháp 
- Counting words - an instructional technique 
in teaching learners to speak English more 
spontaneously. 
Đỗ Việt Hà: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên 
môn cho giáo viên tiếng Anh ở các trường trung học 
cơ sở thành phố Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới 
giáo dục - Managing professional training for English 
teachers in secondary schools in Thanh Hoa city to 
meet the requirements of educational innovation.  
Chu Thị Hoàng Yến: Một số phương pháp tổ chức 
hoạt động theo cặp - nhóm có hiệu quả môn Tiếng 
Anh ở trường trung học sơ sở - Methods of effective 
group-based organization in English in secondary 
school.  
Nguyễn Văn Cường: Quản lý ứng dụng công nghệ 
thông tin vào dạy học ở các trường tiểu học huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - Managing the information 
technology application on teaching in primary 
schools in Tra On district, Vinh Long Province.
Quách Thành Tạo: Đội ngũ cán bộ quản lý Trường 
Tiểu học ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - Thực trạng 
và giải pháp - Management staffs of primary school 
in U Minh district, Ca Mau province - current status 
and solutions. 
Hoàng Phổ Thông: Một số đặc điểm cơ bản của quá 
trình giáo dục phẩm chất kỷ luật cho học viên đào 
tạo ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay - Some 
basic characteristics of disciplinary education for 
trainees in military schools today. 



 TRAO ĐỔI   NGHIÊN CỨU

317Tháng 8/2018  GIÁO DỤC
            XÃ HỘI&SỐ ĐẶC BIỆT 

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO 
CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUỐC HỘI VIỆT NAM 

TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

TRẦN MỘNG ĐẦY
Trường Đại học Trà Vinh

Nhận bài ngày 09/8/2018. Sửa chữa xong 13/8/2018. Duyệt đăng 15/8/2018.
Abstract
 In this article, the author outlines the process of reforming the Party’s leadership style for the National 

Assembly, through two phases: from 1946 to 1986 and from 1986 to present; It focuses on four areas of the 
Party’s leadership in the country in the new stage.

Keywords: Leadership style, the Communist Party of Vietnam, the National Assembly.

1. Mở đầu
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền, có vai trò 

lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của 
mình. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước thể 
hiện trước hết ở sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. Khi nói đến sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc 
hội trước hết phải nói đến nội dung và phương thức lãnh đạo. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Quốc hội có sự thay đổi từ năm 1946 đến nay. Bài viết trình bày đặc điểm chính trong phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Quốc hội qua 2 giai đoạn: từ 1946-1986 và từ năm 1986 đến nay.

2. Phương thức Đảng lãnh đạo đối với Quốc hội giai đoạn từ 1946-1986
Ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh với tư cách là Chủ tịch Chính phủ lâm thời đề nghị với 

Chính phủ tổ chức càng sớm càng tốt tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Ngày 1 tháng 
6 năm1946 tất cả công dân Việt Nam không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, chính kiến, từ 18 
tuổi trở lên đã tham gia cuộc tổng tuyển cử, bầu ra đại biểu Quốc hội khóa I. Quốc hội khóa I đã hoàn 
thành sứ mệnh xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Hiến pháp 
1946), quyết định được nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia (như biểu quyết ngân sách, chuẩn y các 
hiệp ước Chính phủ ký kết với nước ngoài…). Trong giai đoạn từ năm 1946-1975 đất nước ta phải tiến 
hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Nội dung lãnh đạo của Đảng 
đối với Quốc hội thời kỳ này chủ yếu là bảo vệ Tổ quốc và giữ vững độc lập dân tộc. Với nội dung đó, 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội mang tính tuyệt đối và trực tiếp.

Trong phương thức lãnh đạo của Đảng ở giai đoạn này có tình trạng chức năng của Đảng và chức 
năng của Nhà nước chưa phân biệt rõ ràng, tổ chức Đảng có thể trực tiếp làm công tác điều hành như 
cơ quan nhà nước. Phương thức lãnh đạo này tuy không phát huy được tính chủ động của các cơ quan 
nhà nước, nhưng là cần thiết trong điều kiện chiến tranh. Hơn nữa, trong điều kiện chiến tranh, nhiều 
cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước là cán bộ quân sự, chưa có điều kiện tiếp cận với khoa 
học quản lý. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, đây là 
giai đoạn chuyển đổi từ chiến tranh sang hòa bình. Trong giai đoạn trước, phương thức lãnh đạo của 
Đảng là trực tiếp và tuyệt đối. Phương thức lãnh đạo đó bắt đầu biểu lộ sự không phù hợp trong giai 
đoạn mới. Vì thế, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã phê phán tình trạng đồng nhất vai 
trò lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước, tình trạng tổ chức Đảng ở một số địa phương 
và cơ sở bao biện làm thay công việc của chính quyền; phê phán khuynh hướng coi nhẹ vai trò và 
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trách nhiệm của tổ chức Đảng trong cơ quan nhà nước, coi tổ chức Đảng chỉ như một cơ quan tuyên 
truyền, động viên, không có tác dụng lãnh đạo thực sự; phê phán lối phân công tách rời hoạt động 
của cấp ủy Đảng với hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Phương thức lãnh đạo của Đảng với Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng trong thời kỳ này 
mặc dù có tiến bộ hơn so với trước, nhưng nhìn chung vẫn có tính trực tiếp. Nhiều việc thuộc chức 
năng và quyền hạn của cơ quan nhà nước nhưng không thông qua cơ quan nhà nước. Ví dụ: ngày 3 
tháng 01 năm 1981 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động; 
đây là văn bản của Đảng chứ không phải là văn bản của Nhà nước; đối với đối tượng thực hiện là toàn 
dân thì chức năng và quyền hạn ban hành văn bản thuộc cơ quan nhà nước, điều đó cho thấy có sự 
đơn giản hóa trách nhiệm ban hành văn bản giữa Đảng và Nhà nước. Ở trường hợp này, Đảng đã đóng 
vai trò của người lãnh đạo chính trị sang người quản lý, điều hành. Ở nhiều trường hợp khác, cơ quan 
Đảng cũng quyết định trực tiếp từ phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể…). Cho dù 
Nghị quyết của Đại hội VI cũng đã nhìn ra vấn đề này, nhưng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng trong giai đoạn này mới chỉ được xới lên. 

3. Phương thức Đảng lãnh đạo đối với Quốc hội giai đoạn từ năm 1986 đến nay
Đây là giai đoạn tạo ra bước ngoặt về tư duy phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Tại 

Đại hội VII (tháng 6/1991) Đảng ta đã khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh 
đạo của mình và nhận định đã phân biệt rõ hơn chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý 
của Nhà nước theo hướng tôn trọng vai trò và quyền hạn của Nhà nước, giảm bớt hiện tượng Đảng 
ôm đồm, bao biện, làm thay Nhà nước. Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Khóa VII họp 
tháng 6/1992 đã xác định rõ hơn về phương thức lãnh đạo của Đảng, coi việc tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo là một trong 5 nhiệm vụ chủ yếu của đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Các văn kiện và nghị 
quyết của Đảng sau đó ngày càng làm rõ hơn phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đối 
với Quốc hội, phương thức lãnh đạo đó được xác định gồm 4 nội dung cơ bản sau:

3.1. Đảng lãnh đạo Quốc hội thông qua đường lối, quan điểm, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, 
nguyên tắc về những vấn đề hệ trọng của đất nước. Các Đại hội Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương đều ra Nghị quyết, trong đó xác định các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng hoặc 
những vấn đề mang tính nguyên tắc. Đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước có quan hệ hữu 
cơ với nhau. Nghị quyết Đại hội XII khẳng định: “Quốc hội có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động. Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện. Hoạt động giám sát của Quốc hội 
tập trung vào những vấn đề bức thiết, quan trọng của đất nước. Việc thảo luận, quyết định kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia có chất 
lượng và thực chất hơn” [9, tr. 172]. Trước Đại hội lần thứ VII, trước khi Quốc hội xem xét các đạo luật 
cụ thể thì Đảng đoàn Quốc hội xin ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Việc Ban Bí thư và Bộ Chính 
trị cho ý kiến vào từng dự án luật là cần thiết, song cần xác định rõ ý kiến cần chi tiết đến mức độ nào.
Nếu ý kiến chỉ mang tính định hướng thì Quốc hội có tính độc lập và chủ động. Còn nếu ý kiến quá chi 
tiết thì Quốc hội sẽ khó chủ động trong việc thực hiện vai trò đại diện của nhân dân. Đối với việc ban 
hành một số đạo luật lớn và việc sửa đổi Hiến pháp, Đảng đều có nghị quyết để lãnh đạo Quốc hội. 
Ví dụ, Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương khóa VII đã xem xét và cho ý kiến chỉ đạo việc 
ban hành Hiến pháp năm 1992; Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã xem xét 
cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992; Hội nghị lần thứ Tám Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI đã thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngoài ra, nhiều 
Hội nghị trong các khóa VIII, IX, X, XI đã cho ý kiến định hướng vào các bộ luật lớn như Bộ Luật hình 
sự, Bộ Luật dân sự, Luật Đất đai… Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội bằng cách cho ý kiến định 
hướng như vậy vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, vừa bảo đảm tính độc lập và chủ 
động của Quốc hội. Đảng cho ý kiến về cơ sở chính trị của luật, mục đích và linh hồn của các đạo luật; 
không cho ý kiến về nội dung cụ thể của từng điều luật, kết cấu của luật. Bộ Chính trị, Ban Bí thư có 
trách nhiệm cho ý kiến định hướng về các vấn đề quan trọng của đất nước trước khi Quốc hội xem xét. 

3.2. Đảng lãnh đạo Quốc hội thông qua Đảng đoàn Quốc hội. Quyết định số 42 năm 1992 của Bộ 
Chính trị quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng đoàn Quốc hội, theo đó Đảng đoàn Quốc hội 
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lãnh đạo Quốc hội thực hiện đúng đắn chủ trương, nghị quyết của Đảng; thực hiện các nghị quyết 
của Đảng về tổ chức, cán bộ theo sự phân công, phân cấp của Bộ Chính trị. Trong hơn 30 năm qua, 
Đảng đoàn Quốc hội tích cực thể chế hóa đường lối của Đảng thành Hiến pháp, pháp luật; gắn kết Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư với Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội đảm bảo cho quy trình thể chế hóa quan điểm, 
đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước. Đảng đoàn Quốc hội trong những năm qua đã 
góp phần tạo ra sự biến đổi tích cực quan trọng của hoạt động Quốc hội; đổi mới cách thức làm việc 
của các kỳ họp Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; giữ vững vai trò lãnh 
đạo của Đảng; làm cho hoạt động của Quốc hội dân chủ hơn, cởi mở hơn, hiệu quả hơn. Các đại biểu 
Quốc hội ngày càng biểu hiện được vai trò người đại biểu của dân (phản ánh tâm tư, nguyện vọng, 
quyền lợi của dân). Quốc hội ngày càng là diễn đàn của quốc dân. Các đảng viên trong Quốc hội thể 
hiện được vai trò người cán bộ của Đảng hoạt động trong lĩnh vực lập pháp. Trong Quốc hội cần có sự 
thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Muốn vậy, trong Quốc hội cần đảm bảo sự thống nhất giữa các 
đại biểu đảng viên với  đại biểu không phải đảng viên. Nếu Đảng đoàn Quốc hội đưa ra trình Quốc hội 
những chủ trương chưa phản ánh được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, chưa thực sự hợp lòng 
dân thì khó tránh khỏi sự không tán thành không chỉ đối với những đại biểu không phải đảng viên, 
mà còn của cả các đại biểu đảng viên. Để lãnh đạo Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội cần phải tập hợp 
được trí tuệ tương ứng. Trung ương Đảng và Bộ Chính trị thông qua Đảng đoàn Quốc hội và các đảng 
viên trong Quốc hội để lãnh đạo hoạt động của Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội có trách nhiệm lãnh 
đạo Quốc hội thực hiện đúng đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng về tổ chức cán bộ, quyết 
định những vấn đề tổ chức cán bộ theo sự phân cấp của Bộ Chính trị; kiểm tra việc thực hiện đường 
lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động của Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đảng viên trong Quốc hội. Thông qua thảo 
luận, tranh luận thực sự dân chủ mà thuyết phục, vận động các đại biểu không phải đảng viên làm 
theo chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng. Các đảng viên phải chấp hành quyết định của tổ 
chức đảng một cách nghiêm túc. Trong những trường hợp cần thiết, cần phải tổ chức quán triệt nghị 
quyết của Đảng trong các đảng viên của Quốc hội trước khi đưa ra bàn bạc, hoặc cử người đại diện 
của Đảng trình bày quan điểm của Trung ương với Quốc hội để Quốc hội thảo luận. Đảng viên trong 
Quốc hội phải nói và thực hiện đúng những chủ trương, chính sách mà Bộ Chính trị và Trung ương đã 
khẳng định. Đối với những vấn đề mà Bộ Chính trị chỉ nêu phương hướng, đảng viên phải đề cao tính 
đảng, tham gia thảo luận, tranh luận thẳng thắn để Quốc hội đi tới những quyết định chuẩn xác. Đối 
với những vấn đề có ý kiến khác nhau, căn cứ để kết luận chưa thực sự rõ ràng thì sau khi thảo luận, 
Đảng đoàn Quốc hội xin ý kiến Bộ Chính trị. Trong Đảng đoàn Quốc hội, bí thư, phó bí thư Đảng đoàn 
và các ủy viên Đảng đoàn Quốc hội (bao gồm các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đều do Bộ Chính trị chỉ định. Đảng đoàn Quốc hội chịu sự lãnh đạo, chỉ 
đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với cơ cấu như vậy, Đảng đoàn Quốc hội có nhiều quyền lực 
để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội.

3.3. Đảng lãnh đạo bằng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Quốc hội thông 
qua Đảng đoàn Quốc hội và đảng viên. Kiểm tra, giám sát vừa là nội dung, vừa là phương thức lãnh 
đạo của Đảng. Bất cứ sự lãnh đạo, quản lý nào cũng cần kiểm tra, giám sát giúp phát hiện những sai 
trái, biểu hiện lệch lạc để người lãnh đạo chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời; tìm những việc làm tốt, cá 
nhân, tổ chức làm tốt biểu dương, khen thưởng, học tập, lấy mô hình để làm điểm, đúc rút những bài 
học hay cho công tác lãnh đạo. Nhìn chung, việc Đảng lãnh đạo Quốc hội thông qua kiểm tra, giám 
sát cả về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng còn nhiều hạn chế. Đảng chưa xây dựng được 
cơ chế kiểm tra đôn đốc việc thực hiện những chủ trương mang tính định hướng, điều đó làm cho 
nhiều chủ trương đã được ghi nhận trong các Nghị quyết của Đảng (Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) vẫn chưa được thực hiện, hoặc thực hiện 
chưa thực sự tốt.

Đảng có cơ chế kiểm tra việc giải thích luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và ngay Ủy ban thường 
vụ Quốc hội cũng chưa làm tốt việc này. Nhiều đạo luật ban hành sau khi có hiệu lực phải chờ các cơ 
quan quản lý nhà nước ban hành các văn bản dưới luật (như thông tư, hướng dẫn) mới được áp dụng. 
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Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải thích luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
để giảm việc ban hành các văn bản dưới luật, từ đó, tránh tình trạng chờ hướng dẫn, hoặc có những 
vận dụng theo cách hiểu có lợi cho một cá nhân, tổ chức, địa phương nào đó. Hiện nay, chúng ta chưa 
có cơ chế kiểm tra, giám sát xem việc xây dựng luật, pháp lệnh có trái Hiến pháp không, việc ban hành 
các văn bản dưới luật có trái luật không, có chồng chéo lên nhau không; các thủ tục trong quá trình 
xây dựng luật có trái pháp luật không. Đây là hạn chế trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Quốc hội nói riêng, Nhà nước nói chung.

3.4. Đảng thống nhất quản lý, giới thiệu và quyết định cán bộ ở một số chức vụ nhất định của Quốc 
hội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ nói chung “là gốc của mọi công việc”, “Muốn việc thành công 
hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” [10, tr. 280]. Việc Quốc hội hoạt động có chất lượng và hiệu 
quả hay không phụ thuộc chủ yếu vào các đại biểu Quốc hội, cán bộ làm công tác tham mưu giúp việc 
cho Quốc hội. Do đó, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ của Quốc hội. Trước các kỳ bầu cử đại 
biểu Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội lập ra các tiểu 
ban làm công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử. Trong đó, trọng tâm là công tác chuẩn bị về cơ cấu, số 
lượng đại biểu, các tiêu chuẩn để trở thành ứng cử viên, sự phân bổ đại biểu Quốc hội. Ban Chấp hành 
Trung ương giới thiệu người để bầu vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Bộ Chính trị có trách nhiệm đề 
xuất với Ban Chấp hành Trung ương một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để Ban Chấp hành Trung ương 
xem xét và quyết định. Việc giới thiệu nhân sự vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội được làm dân chủ, đúng 
quy trình. Việc giới thiệu cán bộ vào các chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc 
hội, cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý (như trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ nhiệm các Ủy ban, 
Văn phòng Quốc hội) nhìn chung là tốt. Những người được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội 
đều có năng lực, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội. Những 
năm gần đây nhiều người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực luật pháp đã được điều động và bổ 
nhiệm trong các cơ quan của Quốc hội. Bộ Chính trị quản lý chặt chẽ những người nắm giữ các chức 
vụ nêu trên của Quốc hội. Họ là đầu tầu gương mẫu và chịu trách nhiệm chính trong hoạt động của 
Quốc hội. Thông qua việc giới thiệu nhân sự, Đảng bao giờ cũng chọn cán bộ có đủ khả năng và phẩm 
chất, đạo đức thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng. Chính thông qua những cán bộ 
chủ chốt này, Đảng đã thực hiện vai trò lãnh của mình đối với Quốc hội một cách toàn diện và triệt để.

4. Kết luận
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã có quá trình không ngừng đổi mới tư 

duy về phương thức lãnh đạo đối với Quốc hội. Hiện nay, Đảng xác định và ngày càng làm sáng tỏ 
hơn về phương thức lãnh đạo Quốc hội. Trong đó, Đảng lãnh đạo Quốc hội nhưng không làm thay 
Quốc hội. Sự lãnh đạo mềm dẻo và tế nhị của Đảng đối với Quốc hội cho thấy, Đảng và Quốc hội đều 
đại diện cho nhân dân. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Quốc hội càng đổi mới, dân chủ thì càng phát huy được vai trò, chức năng của Quốc hội; Quốc hội 
ngày càng thực quyền hơn; hiệu quả lãnh đạo của Đảng ngày càng nâng lên.
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