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1. THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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2. LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG  

HỌC SINH SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2021) 

 Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, 

bảo vệ nền Cộng hòa non trẻ. Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950, phong trào đấu 

tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và 

can thiệp Mỹ, chống “độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh 

cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ … đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp khắp 

hai miền Nam - Bắc. 
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Học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình ngày 09/01/1950 
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Trần Văn Ơn - người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu 

tranh bất khuất của học sinh, sinh viên, sau khi đã dũng cảm hứng chịu những xô 

đẩy và dùi cui để che chở cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn. 

Anh hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 09/01/1950 khi chưa tròn 19 tuổi. 

Thi thể anh Trần Văn Ơn được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy, được lực lượng học sinh 

cùng các y, bác sĩ, công nhân ở bệnh viện túc trực canh bảo vệ không cho bọn địch 

phi tang.Tin Trần Văn Ơn mất đã ngay lập tức gây náo động trong giới học 

sinhsinh viên Sài Gòn, trở thành tâm điểm và đồng loạt các tờ báo lớn của Sài Gòn 

đã đưa tin. Tại Sài Gòn, ngày 12/01/1950, đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành 

cuộc biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Trước 

linh cữu anh là hương án có 2 câu viết bằng máu của học sinh: 

 

“Chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống, 

Sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời”. 

 

Lễ tang anh Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong 

cả nước. Hàng triệu lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang 

truy điệu với lòng thương tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù giặc 

và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Trong 

số đó, điếu văn của đại biểu các học sinh, sinh viên có đoạn: “Chúng ta sẽ không bao 

giờ quên được ngày 9 tháng 1- ngày mà anh Ơn và các bạn học sinh, sinh viên đã vui 

lòng đem xương máu, sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. 

Tinh thần Trần Văn Ơn bất diệt!” 

 

Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của 

anh Trần Văn Ơn và học sinh - sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội 

toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt 

Bắc đã quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm là Ngày truyền thống học sinh - sinh 

viên. 
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Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 22 - 

23/11/1993 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 09/01 làm ngày truyền 

thống của Hội Sinh viên Việt Nam. 

 

 Trải qua 71 năm thành lập, các thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam luôn kế tục 

và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà 

nước dày công bồi dưỡng, đó là: ”Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó với chế độ 

XHCN, trung thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu, về 

lực lượng vũ trang anh hùng, về Đoàn, về Hội. Truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, 

nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể 

dục thể thao… Truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập 

nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi 

đất nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn”. 

 

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam, Hội 

sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã không ngừng phấn đấu, học hỏi, phát huy sức 

trẻ, sự năng động sáng tạo đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện. 

Lễ tang anh Trần Văn Ơn 
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3. TUYÊN TUYỀN VỀ 75 NĂM NGÀY  

TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM 

I. TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO ĐẾN CUỘC TỔNG 

TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN 

1. Quốc dân Đại hội Tân Trào - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam 

 Tư tưởng xây dựng một nhà nước kiểu mới mà ở đó nhân dân là người 

chủ của đất nước đã được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  - Hồ Chí Minh nhận định 

trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927): Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, 

thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân 

chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều 

lần, thế dân chúng mới hạnh phúc. 

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

tháng 10/1944, trước chuyển biến nhanh chóng của tình hình thế giới có lợi cho 

cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho quốc dân đồng bào 

thông báo chủ trương triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân để thành lập một cơ 

cấu đại biểu cho sự chân thành đoàn kết và hành động nhất trí của toàn thể quốc 

dân ta tạo nên sức mạnh dân tộc bên trong và tranh thủ ngoại viện của quốc tế 

nhằm chớp thời cơ thuận lợi thực hiện cho được mục tiêu độc lập, tự do. Vì 

vậy, giữa tháng 8/1945, khi chủ nghĩa phát xít tuyên bố đầu hàng các nước 

Đồng minh không điều kiện và lực lượng cách mạng Việt Nam đã phát triển 

mạnh mẽ trong cả nước, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương 

đã họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 -15/8/1945 để quyết định phát 

động Tổng khởi nghĩa. 

Ngày 16/8/1945, tại đình Tân Trào (Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Tổng bộ Việt Minh (Việt Nam độc lập Đồng minh hội) đã khai mạc 

Đại hội đại biểu quốc dân (còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào). Tham dự 

Đại hội có hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, đại diện 

cho các ngành, các giới, các dân tộc, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu 

quốc và một số Việt kiều ở Thái Lan và Lào để bàn kế hoạch Tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền về Nhân dân. Đại hội đại biểu quốc dân đã thông qua ba 

quyết định lớn: 
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Thứ nhất, nhất trí tán thành chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa của 

Đảng Cộng sản Đông Dương và Tổng bộ Việt Minh; 

Thứ hai, thông qua 10 chính sách của Việt Minh và hiệu triệu đồng bào tích 

cực phấn đấu thực hiện, trong đó điểm mấu chốt đầu tiên là giành lấy chính 

quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn 

độc lập; 

Thứ ba, thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh 

làm Chủ tịch. 

Nhân dân Thủ đô Hà Nội đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội đầu tiêncủa nước 

Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 06/01/1946 
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Đại hội đã quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa, 

Quốc ca là bài “Tiến quân ca”. Ngày 17/8/1945, Đại hội bế mạc trong không khí 

sôi nổi của Tổng khởi nghĩa; thay mặt Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên thệ: “Chúng tôi là những người được Quốc 

dân đại biểu bầu vào Uỷ ban dân tộc giải phóng để lãnh đạo cuộc cách mạng của 

Nhân dân. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết 

lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập 

cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, không lùi bước” (HCM, 

Biên niên, Tiểu sử, T2, Tr 263, NXBCTQG, HN-1993) 

Quốc dân Đại hội Tân Trào là mốc son trong lịch sử vẻ vang của cách mạng 

Việt Nam, là tiền thân của Quốc hội Việt Nam, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

khẳng định: “Việt Nam quốc dân đại biểu Đại hội cử ra Uỷ ban dân tộc giải phóng 

Việt Nam để lãnh đạo toàn quốc nhân dân kiên quyết đấu tranh kỳ cho nước được 

độc lập. Đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh đấu giải phóng của dân tộc 

ta từ ngót một thế kỷ nay. Đó là một điều khiến cho đồng bào ta phấn khởi và 

riêng tôi hết sức vui mừng” (HCM, Toàn tập, T3, Tr553) 

2. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và những quyết định đi đến 

ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam 

Thực hiện Nghị quyết Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, nhân dân Việt 

Nam đã nhất tề nổi dậy. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng giành được thắng 

lợi, tiêu biểu là khởi nghĩa ở Hà Nội (ngày 19/8/1945), Huế (ngày 23/8/1945), 

Sài Gòn (ngày 25/8/1945). Chính quyền trong cả nước đã thuộc về nhân dân. Vua 

Bảo Đại xin thoái vị để “được làm dân tự do của một nước độc lập”. 

Ngày 25/8/1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban Dân tộc 

giải phóng do Quốc dân Đại hội Tân Trào cử ra được cải tổ thành Chính phủ lâm 

thời của nước Việt Nam “một Chính phủ quốc gia thống nhất, giữ trọng trách là 

chỉ đạo cho toàn thể, đợi ngày triệu tập được Quốc hội để cử ra một Chính phủ 

cộng hoà chính thức”. 



  

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn 

đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc 

bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngày 03/9/1945, Chính phủ lâm thời tổ chức phiên họp đầu tiên, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ “tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển 

cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều 

có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng 

giống…”. 

Ngày 08/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà ban hành Sắc lệnh số 14-SL quy định mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu 

Quốc hội và ghi rõ: Chiểu theo Nghị quyết của Quốc dân Đại hội ngày 16, 17 

tháng 8 năm 1945 tại khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính 

thể dân chủ cộng hoà và Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại 

hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên; tiếp theo đó, ban hành Sắc lệnh số 

39-SL ngày 26/9/1945 về thành lập Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử; 

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải thực 

hiện theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín; Sắc lệnh số 

71-SL ngày 02/12/1945 bổ khuyết Điều 11 chương V của Sắc lệnh số 51-SL 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người ứng cử. Công tác chuẩn bị cho Tổng 

tuyển cử diễn ra rất khẩn trương trong điều kiện thù trong, giặc ngoài; trong bối 

cảnh nền kinh tế, xã hội hết sức khó khăn. Cuộc Tổng tuyển cử lúc đầu được dự 

kiến là ngày 23/12/1945, nhưng để thực hiện chủ trương thống nhất và hoà giải, 

có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị và các ứng cử viên có điều kiện nộp đơn, 

đi vận động tranh cử. Ngày 18/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh hoãn 

cuộc Tổng tuyển cử đến ngày chủ nhật, 06/01/1946. 
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Từ sau tháng 5/1941 các Đội thiếu nhi cứu quốc ở mọi nơi được thành lập 

để tham gia cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 

1945. 

Lúc này các tổ chức thiếu nhi cả nước được gọi chung là Hội Thiếu nhi 

cứu quốc, mỗi đơn vị gọi là một Đội. Ở khắp nơi các đội thiếu nhi đều tích cực 

tham gia các hoạt động cách mạng cùng với cha anh và tham gia các hoạt động 

xã hội như: dạy bình dân học vụ, cổ động, tham gia sản xuất, tiết kiệm hoặc bảo 

vệ mọi trật tự trị an, giúp đỡ bộ đội, tự vệ. Ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên 

ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lich sử, khai sinh ra nước Việt nam dân 

chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. 

Tháng 9/1945, Bác Hồ viết thư cho thiếu nhi cả nước nhân ngày khai 

trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong thư, Bác căn dặn 

"...Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có 

được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là 

nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". 

Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, giặc Pháp lại xâm lược nước ta một 

lần nữa. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp.  

Các Đội thiếu nhi cứu quốc đã làm theo lời Bác tham gia kháng chiến. 

Nhiều đội thiếu niên đã lập công xuất sắc làm sáng ngời trang sử vàng của Đội 

thiếu nhi Hoàng Văn Thụ. Đội thiếu nhi Bát Sắt (Hà Nội), Đội tình báo thiếu 

niên Thành Huế, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (Hà Sắc0, Đội thiếu niên du 

kích Kiến an, Đội thiếu nhi Đồng  

Tháp Mười, Đội Thiếu nhi Phản Đế và các đội thiếu nhi ở Sàigòn... và 
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 Việc tổ chức Tổng tuyển cử, các ban bầu cử đã được thành lập tới tận làng 

xã do Uỷ ban nhân dân các cấp trực tiếp đảm nhiệm. Nhiều người có tài, có đức 

xung phong ra ứng cử hoặc được quần chúng giới thiệu ra ứng cử. Danh sách cử 

tri và ứng cử viên được hoàn thành và niêm yết công khai. Quần chúng sôi nổi 

trao đổi, tranh luận, chất vấn nhằm lựa chọn được những người xứng đáng nhất 

làm đại diện cho mình, hạn chế những phần tử cơ hội lợi dụng dịp Tổng tuyển 

cử để tranh giành quyền chức. 

 Ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ 

phiếu, trong đó có đoạn: “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì 

ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử 

Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình” (HCM, 

Toàn tập, T4, Tr145). 

 Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bằng ý chí sắt đá của một dân 

tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành được, toàn thể nhân dân Việt 

Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn 

đến thành thị, không phân biệt gái trai, già trẻ đã dành trọn ngày lịch sử - ngày 

06/01/1946: Toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.  

 3. Một số kết quả của cuộc Tổng tuyển cử  

 Ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra 

trên  cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên. Ở Hà Nội đã có 91,95% cử tri của 74 khu nội thành và 118 làng ngoại 

thành đi bỏ phiếu trong không khí tràn đầy phấn khởi của ngày hội dân chủ. Kết 

quả, có 6 trong số 74 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%). 

 Cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành sôi nổi trên khắp cả nước. Riêng các 

tỉnh phía Bắc, mặc dù phải đối phó với âm mưu phá hoại hết sức tinh vi và trắng 

trợn của kẻ thù, nhưng cuộc Tổng tuyển cử diễn ra an toàn. Các tỉnh phía Nam, 

nhất là ở Nam Bộ, cuộc bầu cử diễn ra dưới bom đạn rất ác liệt của giặc Pháp. 
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 Tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 89%, trừ một số nơi phải bầu bổ sung 

còn tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu một lần. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu 

được 333 đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau; 

43% số đại biểu không đảng phái; 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến 

sỹ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Trong thành phần 

của Quốc hội có đại biểu đại diện cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam, các giới từ 

những nhà cách mạng lão thành, thương gia, nhân sĩ trí thức và các nhà hoạt động 

văn hóa, đến đại biểu các thành phần tôn giáo, những người không đảng phái và 

các đảng phái chính trị.  

 Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo 

những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và 

bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà ra đời. Thắng lợi đó là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy 

vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. 

 4. Ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử 

 Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà 

nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước ta có một Quốc 

hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính 

quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân 

Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, 

do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức 

toàn dân kháng chiến, kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên 

trường quốc tế. 
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 Trong bối cảnh cách mạng Việt Nam có nhiều khó khăn chồng chất, nhân 

dân ta vừa thoát khỏi ách nô lệ nhưng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 

quyết định tổ chức Tổng tuyển cử và cuộc Tổng tuyển cử thành công là một quyết 

định sáng suốt, kịp thời, nhạy bén chính trị và khoa học, thực tiễn sâu sắc. Thắng 

lợi đó là khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng ta đúng đắn, sáng tạo, thể 

hiện khát vọng được độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam. Thắng lợi của cuộc 

Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vào tinh thần yêu nước của Nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu thị 

khát vọng dân chủ của Nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu 

tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên, là: “...kết quả của sự hy sinh, tranh đấu 

của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng 

bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, 

gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ 

thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc” 

(HCM, Toàn tập, T4, Tr103). 

 II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM 

 1. Thời kỳ 1946 – 1960 

 Thời kỳ này, Quốc hội nước ta đã cùng với dân tộc trải qua nhiều khó khăn, 

gian khó để thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 1946, 

Quốc hội đã có những hành động quyết liệt để đoàn kết, thống nhất dân tộc, 

chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. 

 Kỳ họp thứ nhất, khai mạc vào ngày 02/3/1946 tại Nhà hát lớn Hà Nội, 

Quốc hội đã thực hiện những nhiệm vụ của cơ quan có quyền cao nhất của nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kỳ họp diễn ra trong vòng 04 tiếng đồng hồ, nhưng 

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đại diện cho Chính phủ khai mạc và 

báo cáo những công việc đã làm trong thời gian trước đó; biểu quyết thông qua 

danh sách các thành viên Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm 12 người, lập ra 

Cố vấn đoàn, Kháng chiến ủy viên hội; bầu Ban Thường trực Quốc hội do ông  
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Nguyễn Văn Tố làm Trưởng ban và quyết định khi Chính phủ muốn tuyên chiến 

hay đình chiến bắt buộc phải hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội. Đồng thời, 

tại kỳ họp thứ nhất, để tập hợp các lực lượng đại diện các đảng phái, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã đề nghị và được toàn thể Quốc hội chấp nhận mở rộng thành phần 

Quốc hội thêm 70 đại biểu Việt Quốc, Việt Cách không qua bầu cử. Như vậy, 

tổng số đại biểu Quốc hội khóa I nâng lên thành 403 đại biểu.  

 Kỳ họp thứ hai, tổ chức từ ngày 28/10 đến 09/11/1946, vai trò của Quốc 

hội được thể hiện rõ nét hơn qua việc thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng 

về đối nội và đối ngoại. Cụ thể là các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Chính phủ 

và Ban Thường trực Quốc hội nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực chính trị, ngoại 

giao, quân sự, kinh tế, tài chính, nội vụ, việc ký kết Hiệp định sơ bộ ngày 

06/3/1946, cuộc đàm phán Fontainebleau đi đến Bản Thỏa hiệp tạm thời ngày 

14/9/1946.Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận và thông qua bản Hiến pháp 

đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Hiến pháp 1946 với 240/242 

đại biểu biểu quyết tán thành. Đây là bản Hiến pháp đầu tiên phản ánh bản chất 

dân chủ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước của Nhân dân, do 

nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh đang lan rộng, 

việc chuẩn bị kháng chiến rất khẩn trương; bầu Nghị viện nhân dân theo quy định 

của Hiến pháp 1946 chưa thể tổ chức được. Quốc hội lập hiến do toàn dân bầu ra 

ngày 06/01/1946 trở thành Quốc hội lập pháp và kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 

(khóa I) đến năm 1960. 

 Giai đoạn 1946-1954, Quốc hội đã cùng với Nhân dân thực hiện sự nghiệp 

kháng chiến, kiến quốc, thực hiện cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, quyết liệt 

trên các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa... Để sự lãnh đạo và điều 

hành đất nước được tập trung thống nhất, Quốc hội đã giao quyền hạn tập trung 

vào Chính phủ. Ban Thường trực Quốc hội luôn ở bên cạnh Chính phủ để bàn 

bạc, tham gia ý kiến về các chủ trương, chính sách lớn và giám sát, phê bình 

Chính phủ về mọi công việc kháng chiến. Đây là nét rất đặc biệt của Quốc hội 

Việt Nam trong giai đoạn này - Quốc hội kháng chiến. 
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 Giai đoạn từ 1954-1960, theo Hiệp định Genevơ, đất nước ta tạm thời chia 

làm hai miền Bắc - Nam. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã cùng với Nhân dân tiến 

hành hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, như: miền Bắc sau khi giải phóng đã 

bước vào thời kỳ khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo con 

đường xã hội chủ nghĩa; miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, tiến 

hành đấu tranh giải phóng miền Nam tiến tới hòa bình, thống nhất đất nước. 

 Quốc hội khóa I diễn ra 14 năm, tổ chức 12 kỳ họp và xem xét, thông qua 

bản Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959, 16 đạo luật và 50 nghị quyết, trong đó 

có những đạo luật quan trọng như: Luật Cải cách ruộng đất, Luật quy định quyền 

tự do hội họp, Luật quy định quyền lập hội, Luật về chế độ báo chí... Đánh giá 

công lao to lớn của Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Quốc hội ta 

đã hết lòng vì dân vì nước, đã làm trọn một cách vẻ vang nhiệm vụ của những 

đại biểu của nhân dân” tại kỳ họp thứ 12. 

 2. Thời kỳ 1960 – 1980 

 Thời kỳ này, Quốc hội hoạt động theo Hiến pháp 1959 và Luật Tổ chức 

Quốc hội năm 1960. Đây là thời kỳ Quốc hội hoạt động trong điều kiện miền Bắc 

tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến 

chống Mỹ ở miền Nam. Hiến pháp 1959 quy định rõ ràng và đầy đủ hơn về vị 

trí, vai trò của Quốc hội, như: Quốc hội có 17 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó xây 

dựng Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm pháp luật; giám sát việc thi hành Hiến 

pháp; bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; theo đề 

nghị của Chủ tịch nước quyết định cử Thủ tướng Chính phủ; theo đề nghị của 

Thủ tướng Chính phủ quyết định cử Phó Thủ tướng và các thành viên khác của 

Hội đồng Chính phủ; bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; bầu Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao...Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định 

trong Hiến pháp 1959 bao gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban dự án pháp 

luật, Ủy ban kế hoạch và ngân sách và những ủy ban khác mà Quốc hội xét thấy 

cần thiết để giúp Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội do Quốc hội bầu ra, gồm Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực 

thi 18 nhiệm vụ, quyền hạn, như: Tuyên bố và chủ trì việc tổng tuyển cử đại biểu  



  

tuoitrebariavungtau.vn 13 

Quốc hội; triệu tập Quốc hội; giải thích pháp luật; quyết định việc trưng cầu ý kiến 

nhân dân..Thời kỳ này, Quốc hội đã có 05 khóa hoạt động: 

 - Quốc hội khóa II (1960 - 1964): tổ chức bầu ngày 08/5/1960; tổng số có 453 

đại biểu, trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm theo Nghị quyết của kỳ họp 

thứ 11 Quốc hội khóa I. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên nhà nước và nhân dân đi vào thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân theo đường lối chiến lược do Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ III đề ra. Nhiệm kỳ Quốc hội là 4 năm, có 8 kỳ họp và 

thông qua 6 đạo luật quan trọng về tổ chức của các cơ quan nhà nước ở Trung ương 

và địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 9 pháp lệnh. Quốc hội đã 

phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc động viên sức người, sức của để 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống 

nhất nước nhà. 

 Quốc hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ 

nhất (1961 - 1965), thông qua Cương lĩnh hành động của toàn dân nhằm thực hiện 

nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 

của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; thông qua kế hoạch hằng năm, xét duyệt và phê 

chuẩn dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; phê chuẩn việc thành lập các tổ 

chức và cơ quan nhà nước; bổ nhiệm cán bộ cấp cao của Nhà nước; phê chuẩn việc 

khen thưởng và đã tích cực giải quyết các đơn thư khiếu tố của Nhân dân, ân xá 

những phạm nhân cải tạo tốt. 

 - Quốc hội khóa III (1964 - 1971): tổ chức bầu ngày 26/4/1964; tổng số có 

453 đại biểu, trong đó có 87 đại biểu Quốc hội khóa I thuộc các tỉnh miền Nam 

được lưu nhiệm. Nhiệm kỳ khóa III của Quốc hội hoạt động trong thời kỳ chiến 

tranh, nên kéo dài trong 7 năm, với 7 kỳ họp; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp 

95 phiên, thông qua nhiều nghị quyết về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, 

về tổ chức hành chính, về nhân sự phục vụ sự nghiệp xây dựng miền Bắc, phục vụ 

sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
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 Năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không 

quân và hải quân. Lúc này, mọi yêu cầu nhiệm vụ về quân sự, kinh tế, chính trị... 

đòi hỏi phải được giải quyết kịp thời. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giao cho 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thêm một số quyền hạn trong trường hợp Quốc hội 

không có điều kiện thuận tiện để họp. Theo đó, những chủ trương, chính sách, 

nhiệm vụ công tác lớn về chống Mỹ, cứu nước, về chính sách kinh tế thời chiến, về 

đối ngoại đều được Chính phủ kịp thời báo cáo với Quốc hội hoặc Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội phê chuẩn nhanh chóng, là điều kiện quan trọng bảo đảm kịp thời 

những yêu cầu của chiến tranh.  

 - Quốc hội khóa IV (1971 - 1975): tổ chức bầu ngày 11/4/1971; tổng số có 

420 đại biểu. Quốc hội khóa IV diễn ra trong 4 năm, họp 5 kỳ; Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội họp 53 phiên và đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phương 

hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu của các kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế; phê 

chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm, góp phần quan trọng 

vào việc củng cố và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sức mạnh để 

đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải 

đàm phán và ký kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 

Nam (1973). Hoạt động của Quốc hội đã góp phần quan trọng trong cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy của quân và dân ta đánh đổ chế độ thực dân mới ở miền Nam, hoàn 

thành cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước. 

 - Quốc hội khóa V (1975 - 1976): tổ chức bầu ngày 06/4/1975; tổng số có 424 

đại biểu. Quốc hội khóa V ra đời trong bối cảnh miền Nam vừa mới giải phóng 

(30/4/1975) và hoạt động chưa đầy 2 năm, Quốc hội họp 2 kỳ; Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội họp 10 phiên  đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc 

biệt, Quốc hội đã góp phần quan trọng trong việc thống nhất nước nhà về mặt nhà 

nước. Theo đó, trên cơ sở nhất trí giữa Quốc hội và Chính phủ Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa với các cơ quan có trách nhiệm ở miền Nam, ngày 27/10/1975, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đã họp phiên đặc biệt để thảo luận, thông qua đề án thực hiện 

thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, cử đoàn đại biểu miền Bắc tham dự Hội nghị 

hiệp thương với đoàn đại biểu miền Nam. Tại Hội nghị hiệp thương, các đại biểu  
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của đoàn miền Bắc và đại biểu của đoàn miền Nam đã khẳng định “cần hoàn thành 

thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thống 

nhất trọn vẹn vững chắc nhất”. Tại kỳ họp thứ hai (tháng 12/1975), Quốc hội đã 

nhất trí thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả Hội nghị hiệp thương mở ra thời 

kỳ phát triển mới của nước Việt Nam thống nhất.  

 - Quốc hội khóa VI (1976 - 1981): tổ chức bầu ngày 25/4/1976, là Quốc hội 

của nước Việt Nam thống nhất; tổng số có 492 đại biểu. Kết quả của cuộc Tổng 

tuyển cử là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định đưa cách mạng Việt Nam chính 

thức bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để 

thể hiện tính liên tục của Nhà nước qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Quốc hội 

đã quy định Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất là Quốc hội khóa VI. Quốc 

hội quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định Quốc 

kỳ, Quốc huy, Quốc ca; chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành 

phố Hồ Chí Minh; quy định Thủ đô của nước Việt Nam thống nhất là Hà Nội. Đồng 

thời, Quốc hội đã ra Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội khóa VI diễn ra trong 5 năm, 

họp 7 kỳ và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Kỳ họp thứ 7 (tháng 

12/1980), Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam - Hiến pháp 1980. Đây là bản Hiến pháp thứ ba được Quốc hội 

thông qua để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng. 

 3. Thời kỳ 1980 – 1992 

 Đây là thời kỳ Quốc hội được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp 1980 và 

Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981. Quốc hội được xác định là cơ 

quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến 

và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, 

những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt 

động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội 

thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 
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 Quốc hội được cụ thể hóa thành 15 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có những 

nội dung rất quan trọng, như: Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa 

đổi luật; thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật; 

quyết định kế hoạch nhà nước và phê chuẩn việc thực hiện kế hoạch nhà nước; 

quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước... Ngoài ra, Quốc hội có thể định cho mình những nhiệm vụ và quyền hạn 

khác, khi xét thấy cần thiết. 

 Hiến pháp 1980, đã có sự điều chỉnh lớn về cơ cấu tổ chức của Quốc hội. Đó 

là, việc thiết lập Hội đồng Nhà nước thay cho chế định Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội và lần đầu tiên Hiến pháp quy định chức danh Chủ tịch Quốc hội. Hội đồng 

Nhà nước là cơ quan cao nhất hoạt động thường xuyên của Quốc hội, là Chủ tịch 

tập thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội có nhiệm 

vụ chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; bảo đảm việc thi hành nội quy của Quốc 

hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội; điều hòa và phối hợp hoạt động của các 

Ủy ban của Quốc hội; chứng thực những luật và nghị quyết đã được Quốc hội thông 

qua; thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội có quyền tham 

dự các phiên họp của Hội đồng Nhà nước.Thời kỳ này, Quốc hội trải qua 02 khóa 

hoạt động: 

 - Quốc hội khóa VII (1981 - 1987): tổ chức bầu vào ngày 26/4/1981; tổng số 

có 496 đại biểu. Quốc hội khóa VII với 12 kỳ họp và ban hành 10 đạo luật, 35 nghị 

quyết (trong đó có Bộ luật Hình sự đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 

27/6/1985); Hội đồng Nhà nước ban hành 15 pháp lệnh Quốc hội đã triển khai thực 

hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, như: thành lập các 

cơ quan nhà nước ở Trung ương; thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội hằng năm; quyết định các vấn đề cử và miễn nhiệm một số thành 

viên Hội đồng Bộ trưởng... Hoạt động giám sát cũng được Quốc hội và Hội đồng 

Nhà nước coi trọng, tập trung vào các vấn đề quản lý kinh tế - xã hội, việc thi hành 

Hiến pháp, pháp luật nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hoạt động chất 

vấn tại kỳ họp đã có bước cải tiến, tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội đã tập 

trung chất vấn vào việc đánh giá những sai lầm, khuyết điểm về việc thực hiện 

chính sách giá - lương - tiền, đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục. Thời kỳ 

này, hoạt động ngoại giao nghị viện cũng được đẩy mạnh, chú trọng nguyên tắc 

nhất quán, ủng hộ những sáng kiến hòa bình, bảo đảm an ninh chung của nhân loại. 
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 - Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992): tổ chức bầu ngày 19/4/1987; tổng số có 

496 đại biểu. Quốc hội khóa VIII,  là Quốc hội của giai đoạn đầu sự nghiệp đổi mới 

toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra. Nhiệm kỳ này, Quốc hội 

họp 11 kỳ và thông qua 2 bộ luật, 25 đạo luật; Hội đồng Nhà nước đã ban hành 39 

pháp lệnh. Kỳ họp thứ 5 (tháng 6/1989), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc 

thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp để tiến hành sửa đổi Hiến pháp 1980 một cách 

cơ bản và đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Hiến pháp mới của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa VIII xem xét, thông 

qua tại kỳ họp thứ 11 (năm 1992). Kế thừa và phát triển các bản Hiến pháp trước 

đây, ngoài việc thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, Hiến pháp 1992 đã thể 

chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 

tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Quốc hội đã quan tâm đến những vấn 

đề nóng bỏng, cấp bách về kinh tế - xã hội và thi hành pháp luật, nhằm nâng cao vai 

trò và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.  

 4. Thời kỳ 1992 đến nay 

 Đây là thời kỳ Quốc hội được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp 1992 và 

Hiến pháp 2013. Quốc hội đã có những đổi mới cơ bản, khắc phục tính hình thức, 

hạn chế trong hoạt động ở các khóa trước và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là 

cơ quan đại biểu dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Thời kỳ này, Quốc hội có 6 khóa hoạt động: 

 - Quốc hội khóa IX (1992 - 1997): tổ chức bầu ngày 19/7/1992; tổng số có 395 

đại biểu. Quốc hội khóa IX hoạt động theo quy định của Hiến pháp 1992, trong đó 

có vai trò quan trọng về việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 

đến năm 2000 do Đại hội lần thứ VII của Đảng đề ra. Quốc hội cũng đã thông qua 

Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (1996-2000). Hoạt động của Quốc hội đã 

góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sâu sắc và toàn diện, phát huy vai trò của cơ 

quan quyền lực nhà nước cao nhất, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là nhà nước của Nhân dân, do nhân dân và vì dân. 
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Quốc hội khóa IX tiến hành 11 kỳ họp và ban hành 36 luật, bộ luật, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội ban hành 43 pháp lệnh. Quốc hội đã có nhiều quyết sách quan trọng để 

xây dựng và phát triển đất nước. Công tác giám sát của Quốc hội đã có những đổi 

mới, như: tiến hành nghe các báo cáo hoạt động của các cơ quan nhà nước ở Trung 

ương; cử các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương. Quốc 

hội đã chú trọng đến công tác dân nguyện, tiếp dân và giải quyết các đơn thư của 

Nhân dân; tổ chức nhiều đoàn công tác của Quốc hội về địa phương để đôn đốc việc 

giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.   

  - Quốc hội khóa X (1997 - 2002): tổ chức bầu ngày 20/7/1997; tổng số có 450 

đại biểu. Quốc hội khóa X tiến hành 11 kỳ họp và ban hành 01 bộ luật, 31 luật; Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành 39 pháp lệnh. Nổi bật của kỳ họp thứ 10,  Quốc 

hội đã ban hành Nghị quyết số 51/2001/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Hiến pháp 1992, nhằm thể chế hóa đường lối của Đảng theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. Quốc hội ngày càng chú trọng và chủ động hơn 

trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, như: Quyết định 

các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức 

bộ máy và nhân sự của các cơ quan nhà nước do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; các 

vấn đề về bảo đảm an ninh, quốc phòng. Hoạt động giám sát của Quốc hội khóa X 

cũng được triển khai tích cực, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức giám sát. 

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai chủ động trên nhiều địa bàn, với 

nhiều chủ thể khác nhau nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các 

nước; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trên các diễn đàn nghị viện đa phương. 

 - Quốc hội khóa XI (2002 - 2007): tổ chức bầu ngày 19/5/2002; tổng số có 

498 đại biểu. Trong nhiệm kỳ này, số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách đã tăng 

lên đáng kể. Có 120 đại biểu (chiếm gần 25% tổng số đại biểu Quốc hội) hoạt động 

chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và 64 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. Quốc hội đã ban hành 84 luật, bộ luật; Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành 31 pháp lệnh. Chất lượng các dự án luật, pháp lệnh 

được thông qua đã bám sát yêu cầu của cuộc sống, xử lý tốt một số vấn đề nhạy cảm 
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và phản ánh đầy đủ hơn thực tiễn xã hội. Hoạt động giám sát có bước đổi mới, nội 

dung giám sát đã tập trung vào các vấn đề bức xúc được dư luận phản ánh và nhân 

dân quan tâm, như: Đầu tư dàn trải, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; triển khai thực hiện một số công trình quan trọng 

quốc gia (như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Chương trình trồng mới 5 triệu ha 

rừng); về giáo dục, y tế; phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Việc quyết định 

những vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng thực chất hơn, từ tổ chức bộ máy 

nhà nước, nhân sự cấp cao, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân 

sách nhà nước cho đến chủ trương đầu tư các dự án, công trình quan trọng quốc 

gia, phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế 

giới... 

 - Quốc hội khóa XII (2007 - 2011): tổ chức bầu ngày 20/5/2007; tổng số có 

493 đại biểu. So với nhiệm kỳ trước, số lượng các ủy ban của Quốc hội khóa XII 

tăng lên thành 9 ủy ban với việc Quốc hội thành lập mới Ủy ban Tư pháp, tách Ủy 

ban Kinh tế - Ngân sách thành Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách. 

Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cũng được tăng cường với 

145 đại biểu, chiếm 29,41% tổng số đại biểu Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc sắp xếp, bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban 

của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. Trong nhiệm kỳ 4 năm, Quốc hội khóa 

XII đã ban hành 68 luật, 12 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 13 

pháp lệnh và 7 nghị quyết. Các văn bản pháp luật đã ban hành bảo đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và điều 

hành kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động giám sát được tăng cường, có nhiều 

đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề. Nội dung 

giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, bao quát hầu hết các 

lĩnh vực. Chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được cải tiến mạnh mẽ theo hướng 

tập trung hơn, thực chất hơn, phản ánh sát thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; 

chỉ ra trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chủ trương, chính sách 

của Đảng và nghị quyết của Quốc hội. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của 

đất nước ngày càng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn vì lợi ích của 

quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. 
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- Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016): tổ chức bầu ngày 22/5/2011, đây là lần 

đầu tiên cử tri cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một ngày với quy mô lớn. Cuộc bầu cử đã 

thành công tốt đẹp với 99,51% cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội 

tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành tựu lớn nhất của Quốc hội 

khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp năm 

2013 (kỳ họp thứ 6). 

Hiến pháp 2013 là  thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, tạo khuôn khổ pháp 

lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội trên nền tảng dân chủ, pháp 

quyền và tạo động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Nhiệm 

kỳ này, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua 100 luật, 

bộ luật, 10 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Đặc biệt, 

sau khi Hiến pháp mới được thông qua, Quốc hội đã tập trung xem xét, thông qua 

hầu hết các bộ luật lớn, các đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về lĩnh vực tư pháp, về lĩnh vực xã hội 

trên cơ sở bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 

bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện nỗ lực to lớn, trách nhiệm trước Nhân dân của 

Quốc hội, như: số lượng văn bản luật, pháp lệnh được thông qua trong nhiệm kỳ 

tăng nhiều so với các khóa trước... thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời 

kỳ hội nhập quốc tế. 

Quốc hội khóa XIII, đánh dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên tiến hành lấy 

phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Hoạt động giám 

sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn cũng có nhiều cải tiến, đổi mới theo 

hướng rõ vấn đề, rõ địa chỉ. Việc “tái” giám sát được tiến hành thường xuyên, 

trước hết là xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và 

trả lời chất vấn. Theo đó, kỳ họp sau phải báo cáo kết quả thực hiện những điều 

đã hứa, các giải pháp đã đưa ra trong lần chất vấn trước. Quốc hội khóa XIII cũng 

ghi dấu ấn với việc lần đầu tiên tất cả các thành viên Chính phủ, từ Thủ tướng, 

các Phó Thủ tướng đến các bộ trưởng, trưởng ngành đều đăng đàn trả lời chất 

vấn trước Quốc hội. Các vấn đề quan trọng của đất nước được Quốc hội thảo luận 
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dân chủ, bám sát thực tiễn, phân tích thấu đáo bảo đảm lợi ích chung, phù 

hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trước khi quyết định. Trong đó có 

nhiều quy định đã góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của cuộc sống, 

như: quản lý quy hoạch; đầu tư xây dựng; đấu tranh phòng, chống tội phạm; hỗ 

trợ ngân sách đóng tàu đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển đảo… 

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thực 

hiện có kết quả đường lối đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các 

quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Việc đăng cai tổ chức Đại 

hội đồng lần thứ 132 của Liên minh nghị viện thế giới (IPU-132) tại Hà Nội vào 

tháng 3/2015 là một sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa lịch sử ngoại giao 

hết sức to lớn, thể hiện tinh thần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng 

của Quốc hội nước ta, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, 

Nhà nước ta và không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Nhiệm kỳ này, lần đầu tiên Quốc hội đã ban hành nghị quyết về đổi mới tổ 

chức và hoạt động của Quốc hội. Tính công khai, minh bạch trong hoạt động của 

Quốc hội được tăng cường. Việc tăng thời lượng phát thanh, truyền hình trực tiếp 

các phiên họp của Quốc hội tại Hội trường, các phiên chất vấn của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội, hoạt động báo cáo giải trình của Hội đồng dân tộc, các Ủy 

ban của Quốc hội đã tạo điều kiện đưa hoạt động của Quốc hội đến gần hơn với 

người dân. Cùng với việc đổi mới tổ chức và hoạt động, các điều kiện bảo đảm 

hoạt động của Quốc hội cũng được tăng cường đáng kể. Nhà Quốc hội mới được 

hoàn thành và đưa vào vận hành, trở thành trung tâm tổ chức các hoạt động của 

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cũng 

được tổ chức lại theo hướng đổi mới mô hình tổ chức bộ máy giúp việc có tính 

chuyên nghiệp, hiệu quả, hợp lý để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các 

hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. 

- Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021): tổ chức bầu ngày 22/5/2016 với 

99,35% cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 494 đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ này, số lượng 

đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt tỷ lệ 34,91%, cao nhất so với các nhiệm kỳ 

Quốc hội khóa trước. Quốc hội khóa XIV đã ban hành 65 luật và 99 nghị quyết, 

trong đó có nhiều đạo luật quan trọng nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 

năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;  
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hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước theo các nguyên tắc của Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa. 

 Hoạt động giám sát ngày càng thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành 

động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước. Nội dung giám sát mang tính thiết 

thực, bao trùm hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, điểm mới trong 

nhiệm kỳ này là Quốc hội đã trực tiếp thành lập các đoàn giám sát chuyên đề 

thay vì ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập và triển khai thực 

hiện như trước đây.Việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước tiếp 

tục được nâng cao chất lượng và ngày càng thực chất hơn, bảo đảm lợi ích quốc 

gia, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, tạo ra những tác động tích 

cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, như: điều chỉnh quy định 

sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc 

gia; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án xây 

dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2017-2020; đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030… 

 Hoạt động đối ngoại của Quốc hội phát huy vai trò là kênh đối ngoại quan 

trọng, vừa mang tính đối ngoại nhà nước, vừa mang tính nhân dân sâu sắc, đóng 

góp tích cực vào thành công chung trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của 

Đảng và Nhà nước, như: đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Nghị 

viện Châu Á -Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) vào năm 2018, Quốc hội 

Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA và tổ chức Đại hội đồng Liên nghị 

viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA-41) trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã thể hiện vai trò thành viên chủ động, tích 

cực, đối tác tin cậy và trách nhiệm của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trên 

trường quốc tế, góp phần quan trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp 

tác và phát triển ở khu vực và thế giới. 
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Về đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, nhiệm kỳ này đánh dấu 

bước tiến vượt bậc của Quốc hội trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ hoạt động của Quốc hội. Lần đầu tiên sử dụng phần mềm hỗ trợ hoạt động 

của đại biểu Quốc hội trên các thiết bị thông minh được đưa vào sử dụng với 

nhiều tính năng thông minh, như: cung cấp các tài liệu kỳ họp, tìm kiếm nhanh 

các tài liệu bằng giọng nói đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc 

hội. Việc đổi mới cách thức thảo luận từ Quốc hội “tham luận” sang Quốc hội 

“tranh luận” cũng là một điểm nhấn quan trọng của nhiệm kỳ này. Bên cạnh đó, 

Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội để 

thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Điển hình nhất là tại kỳ họp thứ 9, lần đầu tiên 

trong lịch sử, Quốc hội đã tổ chức kỳ họp theo hình thức kết hợp giữa họp trực 

tuyến và họp tập trung để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

III. QUỐC HỘI TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

- Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ 

quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm 

với cử tri, luôn luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.- Sự phát 

triển của Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi mới, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng Việt Nam  Kinh nghiệm thực 

tiễn của Quốc hội khóa trước luôn là bài học quý cho việc củng cố, nâng cao 

Quốc hội khóa sau. Việc đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của 

Quốc hội cần được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, có định hướng mục tiêu rõ ràng, 

bước đi chắc chắn và mang lại hiệu quả thiết thực. 

- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để 

Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực 

nhà nước cao nhất. Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn 

đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám 

sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và trong hoạt động đối ngoại. 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng một cơ cấu tổ 

chức thống nhất của Quốc hội và là tiền đề để bảo đảm cho Quốc hội phát huy 

được vai trò của mình, thực hiện tốt các mối quan hệ giữa Quốc hội với các cơ 

quan khác trong bộ máy nhà nước. 
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- Chất lượng và hiệu quả thực hiện các chức năng của Quốc hội phụ thuộc 

phần lớn vào hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Sự 

đồng thuận, trách nhiệm của tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân 

tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc 

hội; sự phối hợp có hiệu quả của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ 

quan, tổ chức hữu quan và sự đóng góp tích cực của cử tri và nhân dân cả nước 

là yếu tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giúp Quốc hội hoàn 

thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...- Việc gần gũi, gắn bó mật thiết với 

nhân dân, nắm bắt đầy đủ, thấu hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu 

chính đáng của Nhân dân, trân trọng lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện 

vọng của Nhân dân là nhân tố quan trọng bảo đảm cho Quốc hội có những quyết 

sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của Quốc 

hội, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và củng cố 

niềm tin của cử tri, của Nhân dân đối với Quốc hội.- Phát huy dân chủ trong sinh 

hoạt của Quốc hội là yêu cầu quan trọng tạo thêm sức mạnh và sự năng động, 

sáng tạo từ hệ thống chính trị của nước ta. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, khai thác tốt 

tiềm năng sáng tạo và tính chủ động của từng cơ quan của Quốc hội, từng đại 

biểu Quốc hội. Thực tế hoạt động của Quốc hội cho thấy có những vấn đề được 

quyết định không dễ dàng mà phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều góc độ, 

nhiều khía cạnh, qua đó đã làm cho các quyết định có tính chính xác cao hơn, tạo 

sự đồng thuận tốt hơn, giúp công tác chỉ đạo điều hành thuận lợi và hiệu quả, đáp 

ứng yêu cầu của cuộc sống và phù hợp với ý nguyện của Nhân dân. 

Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của Quốc hội trong giai đoạn phát triển 

mới; Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ 

chức và hoạt động, tiến hành thực hiện năm nguyên tắc và năm nhiệm vụ sau: 

1. Nguyên tắc 

Một là, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, 

cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thực sự là Quốc hội của Nhân dân, do 

nhân dân và vì nhân dân. 
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Hai là, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ phù hợp với các nguyên tắc 

tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội. 

Ba là, tổ chức và hoạt động của Quốc hội phải tuân theo nguyên tắc quyền 

lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Bốn là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 

Nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 

quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã 

hội chủ nghĩa. 

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. 

2. Nhiệm vụ 

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp; tăng cường năng lực lập 

pháp của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, đáp ứng 

yêu cầu cả về số lượng và chất lượng các dự án luật. Tiếp tục đổi mới quy trình 

lập pháp, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị dự án luật ngay từ những công 

đoạn đầu, coi trọng xác định nội dung chính sách luật trước khi tiến hành các 

bước tiếp theo trong quy trình lập pháp. 

Hai là, Nâng cao hiệu quả giám sát, đổi mới mạnh mẽ phương thức tiến 

hành, khắc phục tình trạng giám sát dàn trải, thiếu chiều sâu; tập trung giám sát 

những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội. Thông qua giám sát để 

đánh giá đúng hiệu quả hoạt động và xác định đúng trách nhiệm nhằm thúc đẩy 

nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đề cao trách nhiệm trong 

việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo 

đảm lợi ích chung của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân; 

chú trọng nâng cao chất lượng việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề 

về kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước... 

Ba là, Nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Quốc hội, từ đó kiện toàn 

và tăng cường tổ chức của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đề cao vị trí, vai 

trò của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đổi mới phương thức hoạt 

động của Quốc hội, chuyển hình thức làm việc của Quốc hội từ tham luận sang  
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tranh luận. Hoạt động của Quốc hội chủ yếu thông qua hoạt động của Hội đồng 

dân tộc, các Ủy ban và quyết định tại phiên họp toàn thể của Quốc hội. 

 Bốn là, Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng đại biểu Quốc hội, coi đây 

là việc làm có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội; hoàn thiện cơ chế lựa chọn, 

giới thiệu và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội; tăng cường mối quan hệ giữa 

đại biểu Quốc hội với cử tri; tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, phát 

huy mạnh mẽ vai trò của đại biểu Quốc hội ở cả Trung ương và địa phương. 

Đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực các cơ quan tham mưu giúp việc, tạo thêm 

các điều kiện và phương tiện làm việc, nhằm hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động 

của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. 

 Năm là, Tiếp tục chủ động và tích cực triển khai hoạt động đối ngoại của 

Quốc hội, góp phần thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa 

dạng hóa các quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Triển khai mạnh mẽ hơn 

nữa hoạt động đối ngoại nghị viện trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy tiến 

trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế. 

 Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam 

(06/01/1946 - 06/01/2021) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại lịch 

sử hình thành và phát triển; ghi nhận những thành tựu và rút ra những bài học 

kinh nghiệm mà Quốc hội nước ta đã đạt được trong 75 năm qua; góp phần nâng 

cao nhận thức của Nhân dân về Quốc hội và hoạt động của Quốc hội.  

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phối hợp chặt 

chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế; sự ủng hộ và 

giám sát của Nhân dân, Quốc hội nước ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách 

mạng hào hùng của dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 

nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục 

tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. 
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5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 

01. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng 

02. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 

03. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo  

04. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên 

05. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và 

bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

06. Công tác quốc tế thanh niên 

07. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp 

thanh niên 

 

 

 


