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Vốn xã hội: Nhà nước góp phần xây dựng niềm
tin
-

-

-

Xây dựng niềm tin trong cộng đồng, nhóm =>
khuyến khích liên kết mạng
Tạo dựng niềm tin của các nhóm đối với nhà
nước, DN, khu vực khác, các cộng đồng kết nối
bằng niềm tin
Lưu ý: Liên kết công dân phải có kiểm soát
(khung khổ pháp luật về lập hội).
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Khác biệt về niềm tin giữa các châu lục
Bùi Văn Nam Sơn, Văn hóa và văn hóa chính trị, TBKTSG 01/2011; Europabarometer EU, 2008

Chính
Quyền
Truyền
thông
NGO

Châu Âu

Đông Á

Canada

Brazil

Doanh
Nghiệp

Europabarometer 2008: Lòng tin vào các nghề

Châu Mỹ

Tin vào ai?

49

42

56

57

62

38

30

54

33

30

57

54

56

48

36

46

61

21

53

60

Lính cứu hỏa

97

Tổ chức du lịch

42

Dược sĩ

96

Tư vấn tài chính

42

Y tá

94

Nhà báo

24

Bác sĩ

91

Công đoàn

16

Nông dân

83

Người bán ô tô

16

Quan tòa

81

Cầu thủ

13

Cảnh sát

74

Chính trị gia

8%

Thầy giáo

72

Luật sư

64

Tu sĩ

60

Tài xế tắc-xi

52
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Giám sát chính quyền
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Người dân

Dân chủ trực tiếp

Người dân

Người dân

Mặt trận

Người dân Người dân
Hiệp hội

Người dân

Hiệp hội
Hiệp hội

Dân chủ đại diện

- Tham gia bầu cử trực tiếp
- Trưng cầu dân ý
- Dân chủ cơ sở
- Đánh giá cán bộ
- Đánh giá chất lượng dịch vụ
- Khiếu nại
- Tố cáo
- Tham gia điều trần

Chính phủ

Bộ máy hành
chính
(hành chính công)
Báo chí

Xã hội dân sự, NGO

Quyền lực của khu vực doanh nghiệp

Tiếp xúc cử
tri thường kỳ
(trước và
sau các kỳ
họp)

Tin về bầu cử ngày 22/05/2011
Tổng chi 1031 tỷ đồng, bầu ra:
Tham gia
tiếp dân tại
VP tiếp dân
các tỉnh

Tiếp xúc cử
tri theo
chuyên đề

Truyền hình
trực tiếp các
phiên toàn
thể
Gặp gỡ ở
nơi làm việc,
nhà riêng
ĐB

Phát biểu
trên báo chí

- 500 ĐBQH
- 3.832 Đại biểu 63 HĐND tỉnh
- 21.131 ĐB HĐND huyện (697)
- 281.491 ĐBHĐND xã (11.142
xã, phường; trừ các phường thí
điểm bỏ HĐND)
Tổng cộng: 306.946 (30 vạn đại
biểu dân cử) => 300 dân nước ta
có một "dân biểu".

Nhận đơn
khiếu nại của
người dân

Các kênh tiếp xúc giữa cử tri và dân biểu
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Tiếp xúc cử tri: Lồng ghép nhiều
hình thức

Mặt trận: Một kênh tổng hợp ý
kiến của cử tri




Vai trò của Mặt trận (Điều 9.1 HP 2013)
 Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ,
viên chức nhà nước”
 Điểm yếu: Không phải cơ quan dân cử, không chính danh khi giám sát
Hình thức giám sát của Mặt trận:
Động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát;
Tham gia giám sát khi được yêu cầu
 Thông qua hoạt động của mình, tổng hợp ý kiến của nhân dân kiến nghị với cơ quan nhà
nước





Thực tế có thể làm được và những vấn đề đang thảo luận
 Tập hợp ý kiến cử tri, khiếu nại, tố cáo của cử tri
 Hiệu lực giám sát <= hạn chế về tài chính, năng lực, chế tài
 Thảo luận: Phản biện xã hội <= năng lực phản biện của Mặt trận?
 Thảo luận: Bỏ HĐND huyện/phường <= tăng vai trò của Mặt trận?
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Thảo luận về các hình thức
giám sát chính quyền
Giám sát của cơ quan dân cử
 Giám sát của tòa án (giám sát tư pháp)
 Giám sát của Thanh tra Chính phủ (thanh tra công
vụ)
 Giám sát của Chủ tịch nước
 Giám sát của Viện kiểm sát nhân dân
 Giám sát của nhân dân: Mặt trận và các tổ chức
chính trị-xã hội
 Giám sát của báo chí, dư luận


Ví dụ 1: Kiến nghị về dự án Bauxite Tây Nguyên
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Giám sát của cơ quan dân cử
Xuất phát từ sự ủy trị của người dân (quyền lực nhân dân)
=> QH có quyền giám sát toàn bộ hoạt động nhà nước
=> Luật hoạt động giám sát của QH 2003
 Ai giám sát?
 Ai bị giám sát?
 Nội dung giám sát gồm những vấn đề gì?
 Giám sát bằng công cụ gì?
 Hiệu lực, chế tài của hoạt động giám sát?

Cơ quan nào của QH tiến hành giám sát?
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Quốc hội (tập thể đại biểu trong các phiên
toàn thể, thông qua nghị quyết)
UBTVQH
Hội đồng dân tộc
(1)
Các ủy ban của QH (11)
Đoàn đại biểu QH
(63)
Cá nhân các đại biểu (499)
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Cơ quan nhà nước chịu sự giám sát của QH






Giám sát cơ quan nhà nước ở cấp trung ương
 Toàn thể QH: Chủ tịch nước, UBTVQH, CP, TANDTC, VKSNDTC
 UBTVQH, HĐDT, các UBQH trong phạm vi được ủy quyền
 Đoàn đại biểu, các đại biểu QH: trong chức năng giám sát thực hiện
pháp luật
Giám sát cơ quan nhà nước ở cấp địa phương
 UBTVQH
 Các UBQH
 Đoàn đại biểu, cá nhân các đại biểu
Thảo luận thêm
 Ai giám sát đại biểu? => Đại biểu chuyên trách “trốn họp”
 Luật 2004: Đại biểu giám sát thực hiện pháp luật của người dân, DN

Phạm vi giám sát
•

•
•

Giám sát lập quy: Giám sát văn bản pháp quy của các cấp
 Kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp
 Kiểm tra tính hợp lý
 Giám sát quy trình soạn thảo, ban hành, tổ chức thực hiện
Giám sát thực hiện pháp luật
 Giám sát tuân thủ
Giám sát hiệu quả
 Giám sát báo cáo, kết quả, chất lượng, hiệu quả của các cơ quan chịu
trách nhiệm trước QH
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Phương thức/công cụ giám sát của cơ quan dân cử
Quy trình chung: Nhận biết=>Nhận định =>Đánh giá => Khuyến nghị
=> Nghĩa vụ báo cáo của cơ quan bị giám sát





Chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp
Yêu cầu trả lời bằng văn bản
Thành lập ủy ban lâm thời điều tra
Thành lập các đoàn giám sát
- Đoàn giám sát của UBTVQH
- Đoàn giám sát của các UBQH




Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lấy phiếu => Bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do QH bầu


Chủ thể có quyền yêu cầu: (i) UBTVQH, (ii)> 20% tổng số đại biểu, (iii)
HĐDT, (iv) các UBQH

Kết quả của hoạt động giám sát QH







Toàn thể QH (Điều 14 Luật GSQH 2003)
 Quyết nghị bãi bỏ văn bản vi hiến
 Bỏ phiếu tín nhiệm => QĐ miễn nhiệm, bãi nhiệm
 Ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của
người trả lời
UBTVQH: Điều 26 Luật GSQH 2003
 Trong phạm vi ủy quyền: đình chỉ, bãi bỏ văn bản vi hiến, vi
pháp
 Bãi bỏ nghị quyết sai trái của HĐND địa phương
 Ra nghị quyết về trả lời chất vấn và trách nhiệm của người
trả lời
HĐDT, các UBQH: Điều 35 Luật GSQH 2003
 Yêu cầu, kiến nghị
Đoàn ĐBQH, cá nhân các ĐBQH: Điều 44 Luật GSQH 2003
 Yêu cầu, kiến nghị
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Tái diễn (2013)- Mua bán “Quyền xuất khẩu gạo”
Ví dụ 2: Ông Danh Út - Đại biểu Kiên Giang








Vấn đề của cử tri: Nông dân trồng
lúa “được mùa rớt giá”, “giá cao thì
không được bán”..
Ông Danh Út chất vấn Bộ Công
Thương: Tại sao sản lượng của
Kiên Giang mỗi năm gần 3,5 triệu
tấn lúa, đạt khoảng 1,2 triệu tấn gạo
thương phẩm mà Hiệp hội chỉ cho
xuất khẩu khoảng 600.000 tấn?
Hiệp hội là ai mà có quyền to thế?



Trao đổi: BCT: Bộ không giao cho hiệp hội
trực tiếp quản lý xuất khẩu gạo => Ông Út
phản ứng: “Bộ trưởng nói là không giao cho
Hiệp hội Lương thực VN trực tiếp quản lý xuất
khẩu gạo, chỉ giao vai trò điều phối, nhưng
Hiệp hội ban hành quy chế xuất khẩu gạo
khép kín, các doanh nghiệp không được ký
kết, xuất khẩu gạo nếu không có ý kiến và
con dấu của Hiệp hội”.
Ông Út kiến nghị:”CP không nên giao nhiệm
vụ điều hành xuất khẩu gạo cho Hiệp hội
Lương thực VN mà giao lại quyền đó cho BCT
và giao quyền điều hành nhiều hơn nữa cho
chủ tịch UBND tỉnh để chủ động trong sản
xuất, thu mua và tìm đối tác xuất khẩu”.
Kết quả: Qua 4 kỳ họp QH (2 năm) => Báo
cáo số 96 của Ban dân nguyện ngày
10/5/2010: “Bộ Nội vụ, Bộ Công thương đã
không làm đầy đủ trách nhiệm theo quy định
của pháp luật khi nghiên cứu, quyết định phê
duyệt điều lệ của Hiệp hội Lương thực VN”=>
“yêu cầu xem xét lại quyết định phê duyệt
điều lệ Hiệp hội Lương thực VN đảm bảo theo
đúng quy định của pháp luật”
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