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PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài 
Tiếp cận Thủ tướng Chính phủ (TTCP) từ góc độ chuyên ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành chính, làm 

sáng tỏ những vấn đề cơ bản về TTCP ở Việt Nam hiện nay với tư cách một chế định pháp luật là việc làm 
cần thiết và cấp bách, xuất phát từ những lý do sau:  

Thứ nhất, về phương diện lý luận – khoa học  
Ở Việt Nam, theo Hiến pháp hiện hành, bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc 

quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng 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. Với nguyên tắc này, yếu tố “phân quyền” hợp 
lý được tiếp thu và ghi nhận. Do vậy, vai trò của TTCP trong lĩnh vực hành pháp, trên cương vị người đứng 
đầu Chính phủ, đứng đầu hệ thống HCNN ngày càng được đề cao. Tuy nhiên, so với lý luận phân quyền và 
kiểm soát quyền lực nhà nước thì nguyên tắc “phân công, phối hợp, có sự kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” là nguyên tắc lai tạo và khá đặc thù của Việt 
Nam. Với nguyên tắc này, vị trí, chức năng của Chính phủ và vấn đề kiểm soát quyền hành pháp đặt ra nhiều 
vấn đề cần giải đáp. Một mặt Chính phủ dường như độc lập hơn, phát huy tốt hơn vai trò người đứng đầu hệ 
thống hành chính, mặt khác lại được tổ chức và hoạt động dưới sự giám sát một chiều của cơ quan lập pháp 
và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước khá đặc thù 
nói trên, dẫn đến những nhận thức chưa thống nhất trong lý luận về quyền hành pháp, về Chính phủ và người 
đứng đầu Chính phủ mà khoa học chính trị - pháp lý cần làm sáng tỏ. Vì thế, yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu 
về TTCP, làm rõ nền tảng lý luận – pháp lý của chế định TTCP nhằm một mặt nâng cao hiệu quả điều hành 
của TTCP, mặt khác đặt quá trình thực thi quyền lực của TTCP trong một cơ chế giám sát, kiểm soát minh 
bạch, thường xuyên và hiệu quả.     

Ngoài ra, những khoảng trống về mặt lý luận của chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay đã và đang đặt ra 
những câu hỏi lớn không dễ tìm thấy câu trả lời đồng nhất trong thời gian ngắn. Đó là, quyền hành pháp nên 
thuộc về tập thể Chính phủ hay cá nhân TTCP? Và nếu trao quyền hành pháp cho cá nhân TTCP thì cơ chế 
kiểm soát đối với việc thực thi quyền hành pháp là gì? Mô hình Chính phủ như thế nào là phù hợp để đảm bảo 
tốt nhất hiệu quả điều hành của người đứng đầu Chính phủ, đứng đầu hệ thống HCNN? Tập thể Chính phủ có 
nên đóng vai trò quyết định trong các quyết sách của Chính phủ hay chỉ nên giữ vai trò tư vấn cho người đứng 
đầu Chính phủ như ở một số quốc gia trên thế giới? TTCP có vị trí như thế nào trong Đảng cầm quyền với  hệ 
thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam? Cơ chế nào để đảm bảo sự giám 
sát của nhân dân cũng như trách nhiệm giải trình của TTCP trước công chúng?... Đi tìm lời giải cho hàng loạt 
những câu hỏi nói trên nhằm góp phần làm đa dạng, phong phú cho cơ sở lý luận – pháp lý của chế định TTCP, 
vì thế trở thành một trong những lý do chủ yếu để tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu.  

Thứ hai, về phương diện thực tiễn  
Chế định TTCP - với tư cách là một tập hợp các quy phạm pháp luật về TTCP ở Việt Nam hiện nay - tuy 

có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận nhưng vẫn còn tồn tại không ít những khiếm khuyết, bất cập. Các quy định về 
vị trí pháp lý của TTCP chưa thực sự rõ ràng, TTCP vừa là nhân vật trung tâm của Chính phủ vừa như bị lẫn 
trong tập thể Chính phủ, vừa được đề cao vừa như bị coi nhẹ. Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách 
nhiệm của TTCP cũng chưa hoàn toàn mạch lạc. Trong đó, sự phân định thẩm quyền giữa tập thể Chính phủ 
và cá nhân Thủ tướng chưa nhất quán, chưa sáng tỏ và triệt để. Nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP theo quy định 
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của pháp luật hiện hành chưa hoàn toàn phù hợp với vai trò, chức năng và vị trí pháp lý của TTCP. Chế độ 
trách nhiệm tập thể của Chính phủ và cơ chế chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chưa thực sự minh 
bạch.  

Bên cạnh đó, thực tiễn tổ chức thực hiện chế định TTCP cũng cho thấy những hạn chế nhất định. Thẩm 
quyền của TTCP trên thực tế là rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong 
pháp luật. TTCP rơi vào tình trạng bị “quá tải” về công việc mà đa phần trong số đó là những việc mang tính 
sự vụ cụ thể, dẫn đến hệ quả vừa không có đủ thời gian để thực hiện chúng vừa chưa có sự đầu tư tương xứng 
cho những nhiệm vụ, quyền hạn mang tính chiến lược, vĩ mô. Sự lẫn lộn về thẩm quyền giữa tập thể Chính 
phủ và người đứng đầu Chính phủ, giữa TTCP và các Bộ trưởng còn khá phổ biến trong thực tế. Phương thức 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP còn nghiêng về việc sử dụng các mệnh lệnh hành chính trực tiếp, 
điều hành vi mô, chưa khai thác thỏa đáng và hiệu quả phương thức điều hành thông qua công cụ chính sách, 
pháp luật. Trách nhiệm cá nhân của TTCP trước những vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành của Chính 
phủ và hệ thống HCNN còn khá mờ nhạt. Từ thực trạng pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật nói trên, 
có thể thấy việc nghiên cứu để đổi mới, hoàn thiện chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay là vô cùng cần thiết.  

Ngoài ra, hoàn thiện chế định TTCP phù hợp với xu thế phát triển của chế định TTCP trên thế giới nhằm 
đảm bảo sự tương thích nhất định về địa vị pháp lý và vị thế chính trị của TTCP nước ta so với TTCP các nước 
khác cũng là một yêu cầu tất yếu, khách quan. 

Từ những lý do kể trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam” 
làm Luận án Tiến sỹ.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
2.1. Mục đích nghiên cứu 
Đánh giá chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay và kiến nghị các giải pháp phù hợp để hoàn thiện chế định 

pháp luật này bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của TTCP.  
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Một là, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của chế định TTCP ở Việt Nam.  
Hai là, đánh giá quy định pháp luật hiện hành về vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của TTCP 

và thực tiễn thực hiện những quy định này.  
Ba là, đề xuất quan điểm, phương hướng và các giải pháp hoàn thiện chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật của chế định TTCP ở Việt Nam.   
3.2. Phạm vi nghiên cứu 
Luận án tập trung nghiên cứu các nội dung cơ bản nhất của chế định TTCP ở Việt Nam theo pháp luật hiện 

hành, với giới hạn thời gian từ năm 2014 đến nay. Luận án không nghiên cứu về chế định TTCP của Việt Nam 
Cộng hòa trước đây. 

4. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 
4.1. Cơ sở lý thuyết 
Để đạt được mục tiêu và kết quả nghiên cứu, Luận án dựa vào những lý thuyết nghiên cứu sau:  
Thứ nhất, các quan điểm, học thuyết, lý luận về bộ máy nhà nước, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nước; các quan điểm, lý thuyết về nhà nước pháp quyền; dân chủ; phân quyền và quản trị nhà nước 
hiện đại. 

Thứ hai, các quan niệm, quan điểm về Chính phủ và quyền hành pháp; 
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Thứ ba, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ và TTCP. 
4.2. Phương pháp nghiên cứu 
4.2.1. Phương pháp luận 
Luận án được thực hiện dựa trên cơ sở của phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của 

chủ nghĩa Mác – Lênin.  
4.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 
Để thực hiện đề tài “Chế định TTCP ở Việt Nam”, tác giả sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu 

khác nhau của khoa học pháp lý như: phương pháp nghiên cứu lý thuyết luật học; phương pháp nghiên cứu 
lịch sử; phương pháp nghiên cứu so sánh; phương pháp nghiên cứu đánh giá; phương pháp mô hình hóa và 
phương pháp phỏng vấn chuyên gia. 

5. Những điểm mới của Luận án  
Thứ nhất, luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách tương đối tổng thể và hệ thống về chế định 

TTCP ở Việt Nam. 
Thứ hai, luận án đánh giá công phu thực trạng của chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay trên cả hai phương 

diện pháp luật và thực hiện pháp luật, trong sự so sánh, đối chiếu với chế định TTCP của một số quốc gia trên 
thế giới và sự phát triển của chế định TTCP nước ta từ Hiến pháp năm 1946 đến nay.  

Thứ ba, luận án đặt vấn đề tăng cường vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của TTCP trên 
nền tảng của nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước đồng thời với việc đổi mới tổ 
chức và hoạt động của Chính phủ từ chế độ tập thể lãnh đạo kết hợp với cá nhân phụ trách sang chế độ Thủ 
tướng.  

6. Cơ cấu của luận án:  
Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án được cấu trúc thành 5 chương: 
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 
Chương 2: Cơ sở lý luận của chế định Thủ tướng Chính phủ 
Chương 3: Vị trí pháp lý của Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam 
Chương 4: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam 
Chương 5: Quan điểm, phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện chế định Thủ tướng 

Chính phủ ở Việt Nam hiện nay. 
 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 
ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài luận án 
Liên quan trực tiếp đến luận án, các nội dung được các tác giả nước ngoài nghiên cứu tập trung vào những 

vấn đề cơ bản sau:  
Thứ nhất, về vị trí, vai trò của Thủ tướng Chính phủ, có các tác phẩm như: F.W.G. Benemy (1965), The 

Elected Monarch, George G. Harrap & Co.ltd, London; Kenji Hayao (1993), The Japanese Prime Minister 
and public policy, University of Pittsburgh Press; Pittsburgh và Kensuke Gordon Smith (1991), The resource 
of a German Chancellor, Journal West European Politics, Volume 14;  Robert Elgie (1993), The role of Prime 
Minister in France, 1981-91, St.Martin’s Press; Tomohito Shinoda (2000), Leading Japan: The role of the 
Prime Minister, Praeger Publisher. 

Thứ hai, về cách thức hình thành Thủ tướng Chính phủ, có các tác phẩm: Rodney Brazier (1999), 
Constitutional Practice - The Foundations of British Government, Oxford University Press; Ludger Helms 
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(2005), Presidents, Prime Ministers and Chancellors – Executive Leadership in Western Democracies, 
Palgrave Macmillan; Eugene D.Mazot (2005), Constitutional Roulette: The Russian Parliament’s Battles with 
the President over appointing a Prime Minister, Stanford Journal of International Law, volume 123. 

Thứ ba, về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ. Nổi bật là các tác phẩm: Richard Crossman 
(1972), Inside View: Three lectures on Prime Ministerial Government, Jonathan Cape, London; Ludger Helms 
(1996), Executive leadership  in parliamentary democracies: The British prime minister and the German 
chancellor compared, Journal German Politics, Volume 5; Ludger Helms (2005), Presidents, Prime Ministers 
and Chancellors – Executive Leadership in Western Democracies, Palgrave Macmillan; Stephen Buckley 
(2006) The Prime Minister and Cabinet, Edinburgh University Press. 

Thứ tư, về mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và Nội các, giữa Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, 
có các tác phẩm: Rodney Brazier (1991), The Downfall of Margaret Thatcher, The Morden Law Review, 
Volume 54, No.4; Giovanni Sartori (1994), Comparative Constitutional Engineering, Macmillan Press LTD; 
Martin J.Smith (1999), The Core Executive in Britain, St. Martin's Press, New York; Rod Hague và Martin 
Harrop (2004) Comparative Government and Politics, Palgrave Macmillan; Stephen Buckley (2006), The 
Prime Minister and Cabinet, Edinburgh University Press.  

Thứ năm, về mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và Nghị viện/Quốc hội, có các tác phẩm như:  George 
W. Jones (1991), West European Prime Ministers in Perspective, West European Politics, volume 14; Ludger 
Helms (1996), Executive leadership in parliamentary democracies: The British prime minister and the 
German chancellor compared, German Politics, volume 5; Eugene D.Mazot (2005), Constitutional Roulette: 
The Russian Parliament’s Battles with the President over appointing a Prime Minister, Stanford Journal of 
International Law, volume 123. 

Thứ sáu, về mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và nguyên thủ quốc gia, có các tác phẩm như: Alfred 
de Grazia (1959), The Elements of Political Science, New Jersey; F.W.G. Benemy (1965), The Elected 
Monarch, George G. Harrap & Co.ltd, London; Hilaire Barnett (2017), Constitutional and Administrative law, 
Twelfth Edition, Routledge Cavendish; Abdul Salim Amin (2018), Relationship among the President, Prime 
Minister and Parliament of Russia under the 1993 Constitution of the Russian Federation, 9 Beijing L, Rev.1. 

Thứ bảy, về mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và cơ quan thực hiện quyền tư pháp, có các tác phẩm 
như: Richard Clayton (2010), The Executive and the Courts, Penn State International Law Review, 28, no. 3; 
Nathaniel Yong-Ern Khng (2012), Judicial Independence and the Singapore Judiciary, Lawasia Journal, no. 
53; John D. Whyte (2017), Virtues and Shortcomings in Constitutional Dynamism: Commentary on Prime 
Minister Trudeau's 2016 Creation of an Independent Advisory Board for Supreme Court of Canada 
Appointments and on the Instructions for Making Recommendations for Appointment, University of New 
Brunswick Law Journal, no. 68. 

Thứ tám, về các yếu tố ảnh hưởng đến Thủ tướng Chính phủ, có các tác phẩm: James Barber (1991), The 
Prime Minister since 1945, Wiley – Blackwel; Anthony King (1991), The British Prime Ministership in the 
Age of the Career Politician, West European Politics 14; Andrew Heywood (2019), Politics, Red Global Press.  

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài luận án 
Với các tài liệu trong nước, Luận án tổng quan theo những nội dung sau: 

Thứ nhất, về vị trí, vai trò của Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam, có các tác phẩm: Nguyễn Đăng Dung 
(2007), Ý tưởng về một Nhà nước chịu trách nhiệm, Nxb Đà Nẵng; Hoàng Thị Ngân (2010), Vị trí pháp lý của 
TTCP, Tổ chức nhà nước, số 6; Phạm Tuấn Khải (2012), Những bất cập về chế định Chính phủ trong Hiến 
pháp hiện hành, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 3; Văn Tất Thu (2013), Địa vị pháp lý của Chính phủ và 
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các kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chế định Chính phủ trong Hiến pháp 1992, Tạp chí Quản lý nhà nước số 
208. 

Thứ hai, về cách thức hình thành Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam, có các tác phẩm: Vũ Hồng Anh (2004), 
Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện 
nay, Tạp chí Luật học, số 4; Vũ Thư (2014), Quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính phủ và vấn 
đề triển khai thi hành, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 6. 

Thứ ba, về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, có các tác phẩm: Nguyễn Quốc 
Thắng (2014), Một số kiến nghị nhằm giảm tải khối lượng công việc của Chính phủ và TTCP, Tạp chí Quản 
lý nhà nước, số 217; Vũ Thư (2014), Quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính phủ và vấn đề triển 
khai thi hành, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 6; Nguyễn Cửu Việt (2017), Thẩm quyền của Chính phủ theo 
Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19.  

Thứ tư, về trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, có các tác phẩm: Bùi Ngọc Sơn (2006), Bỏ 
phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ nên kế thừa quy định của Hiến pháp 1946, Tạp chí Nghiên cứu lập 
pháp, chủ đề Hiến kế lập pháp số 11; Nguyễn Sỹ Dũng (2007), Trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý 
trong Thế sự - một góc nhìn, Nxb Tri thức, Hà Nội; Võ Trí Hảo (2014), Nâng cao trách nhiệm chính trị của 
Chính phủ, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 9; Bùi Thị Ngọc Mai (2016), Trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan HCNN, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Thứ năm, về mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và tập thể Chính phủ; giữa Thủ tướng Chính phủ và 
các thành viên của Chính phủ, có các tác phẩm nổi bật sau: Lê Minh Thông (2001), Hoàn thiện thiết chế Chính 
phủ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 5; 
Nguyễn Đăng Dung (2007), Chính phủ hợp pháp, mạnh và dám chịu trách nhiệm, Tạp chí Dân chủ và Pháp 
luật, số 9; Phạm Hồng Thái (2008), Đôi điều bàn về Chính phủ và Bộ trưởng, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 
Kinh tế - Luật 24; Vũ Thư (2014), Quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính phủ và vấn đề triển 
khai thi hành, Nhà nước và Pháp luật, số 6; Nguyễn Phước Thọ (2021), Những vấn đề về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của TTCP và một số kiến nghị, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 20. 

Thứ sáu, về mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội, có các tác phẩm: Nguyễn Cửu Việt 
(2012), Vị trí, vai trò của Chính phủ trong Hiến pháp của Nhà nước pháp quyền trong sách chuyên khảo “Sửa 
đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tập 1, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, Nxb Hồng 
Đức); Văn Tất Thu (2013), Địa vị pháp lý của Chính phủ và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chế định Chính 
phủ trong Hiến pháp 1992, Tạp chí Quản lý nhà nước số 208. 

Thứ bảy, về mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, có các tác phẩm: Nguyễn Thị Hồi 
và Phạm Công Tiến (2011), Đổi mới thiết chế Chủ tịch nước và Chính phủ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà 
nước và Pháp luật số 2+3; Nguyễn Hoàng Anh (2011), Chủ tịch nước trong Hiến pháp 1992 trong mối quan 
hệ với một số thiết chế quyền lực nhà nước khác (sách chuyên khảo: “Hiến pháp – Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn”, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, Nxb ĐHQG Hà Nội); Cao Vũ Minh (2013), Thẩm quyền của Chủ tịch 
nước cần được quy định thống nhất trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Nghiên cứu lập pháp số 5; Đỗ Minh 
Khôi (2014), Chế định nguyên thủ quốc gia trong các Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

Thứ tám, về mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, có tác phẩm: Nguyễn 
Phước Thọ (2013), Vị trí, vai trò của TTCP đối với chính quyền địa phương, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 
số 9. 

Thứ chín, sự phát triển của chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp. Có các tác 
phẩm sau: Nguyễn Phước Thọ (2005), Một số suy nghĩ về thiết chế Chính phủ Việt Nam trong 60 năm hình 
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thành và phát triển, Nhà nước và Pháp luật, số 9; Bùi Xuân Đức (2006), Chính phủ trong cơ chế quyền lực 
nhà nước Việt Nam – quá trình xây dựng, phát triển và những vấn đề tiếp tục đổi mới, Tạp chí Luật học, số 2; 
Thái Vĩnh Thắng (2012), Chế định Chính phủ trong các Hiến pháp Việt Nam và hướng đổi mới, Tạp chí Luật 
học, số 6.  

1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu  
Qua khảo sát tình hình nghiên cứu, có thể thấy một số nội dung liên quan trực tiếp đến đề tài “Chế định 

TTCP ở Việt Nam” đã được các học giả trong và ngoài nước đề cập tới theo những cách tiếp cận khác nhau, ở 
những mức độ khác nhau. Tựu trung, các nghiên cứu đó đã đạt được những thành tựu đáng kể sau:  

Thứ nhất, về phương diện nhận thức:  
Các tài liệu nước ngoài cung cấp nguồn kiến thức phong phú về TTCP trên thế giới. Những vấn đề chủ yếu 

về người đứng đầu Chính phủ của các quốc gia như vị trí pháp lý, vai trò, chức năng, cách thức hình thành, 
thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ với các thiết chế quyền lực khác… đều đã được làm sáng tỏ trong một 
chừng mực nhất định. Vì vậy, tác giả Luận án có điều kiện thuận lợi để so sánh TTCP của một số nước với 
TTCP Việt Nam, tìm ra những điểm tương đồng, những điều khác biệt, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm 
có giá trị tham khảo cho việc hoàn thiện chế định TTCP ở nước ta.  

Các tài liệu trong nước đề cập trực tiếp đến TTCP ở Việt Nam. Đây là nguồn tư liệu vô cùng hữu ích, khai 
thác những khía cạnh cụ thể của chế định TTCP theo pháp luật Việt Nam, gắn liền với những đặc trưng của 
nhà nước và xã hội Việt Nam. Trên nền tảng những tri thức sẵn có này, tác giả Luận án không quá khó khăn 
để nhận ra những khoảng trống pháp lý cần phải lấp đầy, những giải pháp có tính đột phá để thúc đẩy sự phát 
triển của chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay.  

Thứ hai, về phương diện lý luận – pháp lý: 
Các tài liệu nước ngoài đóng góp rất lớn về mặt lý luận cho việc nghiên cứu TTCP nói chung. Các học giả 

đều cho thấy TTCP không chỉ đơn thuần là một cá nhân nắm quyền điều hành Chính phủ, ngược lại, từ TTCP 
phản chiếu các vấn đề cốt lõi về hình thức chính thể mà quốc gia theo đuổi, về nguyên tắc tổ chức quyền lực 
nhà nước, về quyền hành pháp và cơ chế thực hiện quyền hành pháp, về mối quan hệ giữa lập pháp và hành 
pháp, về sức mạnh và sự tác động của hệ thống đảng phái lên việc thực thi quyền lực nhà nước, đặc biệt là 
quyền hành pháp…Thông qua những nghiên cứu về TTCP của một số quốc gia điển hình như Anh, Đức, Nhật 
Bản, Pháp, Nga…, thành quả mà những người đi trước để lại chính là những phác thảo cơ bản về mô hình 
người đứng đầu Chính phủ gắn liền với đặc trưng của từng hình thức chính thể. Đây là tiền đề cần thiết cho 
phép tác giả Luận án nghiên cứu về TTCP nước ngoài trong một cái nhìn vừa cụ thể vừa khái quát trên quan 
điểm so sánh.  

Bên cạnh đó, các tài liệu trong nước hỗ trợ tác giả Luận án trên cả phương diện lý luận lẫn pháp lý. Chẳng 
hạn, những tranh luận về việc TTCP ở Việt Nam là người đứng đầu hành pháp hay chỉ là nhân vật trung tâm 
của quyền hành pháp, về nên hay không nên duy trì nguyên tắc “Chính phủ thảo luận tập thể, quyết định theo 
đa số những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ”, về cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân 
của TTCP trước Quốc hội… không chỉ bồi đắp thêm nền tảng lý luận vốn đang khá mỏng manh của vấn đề 
nghiên cứu mà còn đưa ra những gợi mở cần thiết để hoàn thiện quy định pháp luật về TTCP ở Việt Nam. 

Thứ ba, về phương diện thực tiễn: 
Nếu như các tài liệu nước ngoài chỉ ra xu hướng phát triển của chế định TTCP trên thế giới từ thực tiễn 

hoạt động của TTCP ở các quốc gia khác nhau thì những đóng góp đáng kể của các tài liệu trong nước đối với 
đề tài lại chính là những đánh giá về thực trạng chế định TTCP ở Việt Nam, bao gồm cả thực trạng pháp luật 
và thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật. Trên cơ sở kế thừa những đánh giá đó, tác giả có những thuận lợi 
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nhất định khi xác định quan điểm, phương hướng và các giải pháp hoàn thiện chế định TTCP ở Việt Nam hiện 
nay.  

Thứ tư, về phương diện phương pháp luận: 
Để nghiên cứu về TTCP, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. 

Đối với các tài liệu nước ngoài, các học giả ưa dùng phương pháp liên ngành và phương pháp so sánh. Với 
phương pháp liên ngành, TTCP và những vấn đề liên quan đến TTCP không phải chỉ được xem xét dưới góc 
độ khoa học pháp lý mà còn có sự kết hợp với khoa học chính trị. Với phương pháp so sánh, TTCP được tìm 
hiểu trong mối tương quan giữa những cá nhân đứng đầu Chính phủ trong một quốc gia nhưng ở những thời 
kỳ khác nhau; giữa TTCP của các quốc gia với nhau, giữa các đại diện chính thể với nhau… Đó là chưa kể 
cách tiếp cận tổng thể về TTCP, tức TTCP được đặt trong mối liên hệ với các yếu tố chính trị, kinh tế, truyền 
thống văn hoá – xã hội, phong cách cá nhân, đặc thù quốc gia, đặc thù chính thể… Đối với các tài liệu trong 
nước, phương pháp phân tích, tổng hợp khá phổ biến. Từ sự đa dạng về phương pháp nghiên cứu nói trên, tác 
giả Luận án có thể học hỏi để vận dụng vào việc nghiên cứu chế định TTCP ở Việt Nam đảm bảo cả yếu tố 
toàn diện và chuyên sâu.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nói trên, tình hình nghiên cứu về TTCP trong và ngoài nước cho thấy 
vẫn còn những khoảng trống, những vấn đề cần được tiếp tục bổ sung và phát triển. Cụ thể như sau:  

Một là, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách tổng thể, hệ thống về TTCP Việt Nam. Các tài 
liệu nước ngoài chỉ bàn về TTCP của một số nước trên thế giới, trong đó chiếm đa số là TTCP ở Anh và một 
số quốc gia phương Tây điển hình. Đại diện của châu Á được nhắc tới chủ yếu là Nhật Bản. Và hầu như không 
có một công trình nghiên cứu bằng Tiếng Anh nào đề cập đến TTCP ở Việt Nam. Trong khi đó, các nghiên 
cứu bằng Tiếng Việt về TTCP nước ta khá tản mạn, nằm rải rác trong các công trình về Chính phủ, về hệ thống 
cơ quan HCNN hay bộ máy nhà nước nói chung. 

Hai là, về góc độ tiếp cận. Các tài liệu nước ngoài thường mô tả, phân tích và đánh giá người đứng đầu 
Chính phủ theo cách tiếp cận của chính trị học, chính trị học so sánh hoặc chính trị học kết hợp với khoa học 
pháp lý. Còn các tài liệu trong nước tuy chủ yếu xem xét những nội dung liên quan đến TTCP trên phương 
diện pháp lý song dường như mới chỉ dừng lại ở các khía cạnh riêng lẻ của vấn đề. Cho đến nay, vẫn thiếu 
vắng những công trình nghiên cứu toàn diện về TTCP Việt Nam từ góc độ của một chế định pháp luật.  

Ba là, về phương pháp luận. Đối với các tài liệu nước ngoài, việc nghiên cứu TTCP gắn liền với những 
quốc gia hoặc một nhóm quốc gia nhất định. Trong từng quốc gia, các tác giả thường hướng sự chú ý đến các 
TTCP cụ thể của những thời kỳ cụ thể. Thậm chí, trong một số nghiên cứu so sánh, sự khác biệt giữa TTCP 
Anh và TTCP Đức được chỉ ra thông qua sự khác biệt giữa Thủ tướng Winstern Churchill và Thủ tướng 
Gerhard Schröder, Thủ tướng Tony Blair và Thủ tướng Angela Merkel… Vì vậy, những kết luận mang tính 
khái quát cao về các đặc điểm của TTCP nói chung, TTCP trong từng hình thức chính thể nhất định, những 
đánh giá về hiện trạng, sự vận động và xu hướng phát triển của chế định TTCP trên thế giới hầu như khá hiếm 
hoi. Người đọc chủ yếu phải tự rút ra kết luận của riêng mình sau khi tiếp cận các phác thảo chi tiết, giàu tính 
gợi mở được các học giả cung cấp. Ngược lại, đối với các tài liệu trong nước, các nghiên cứu xoay quanh việc 
phân tích các quy định pháp luật về TTCP, đánh giá hiện trạng các quy định pháp luật đó, chỉ ra những khiếm 
khuyết, bất cập. Thực tiễn tổ chức thực hiện quy định pháp luật về TTCP có được xem xét, đánh giá nhưng 
chỉ trên bình diện chung, không có sự phân tích trên từng TTCP cụ thể của những thời kỳ cụ thể. Hai xu hướng 
này có những ưu điểm và hạn chế nhất định, cần phải có sự kết hợp, hỗ trợ để việc nghiên cứu về TTCP và 
chế định TTCP đảm bảo sự toàn diện và khách quan.  
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Bốn là, một số vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Cả tài liệu trong và ngoài nước đều chưa nghiên cứu nhiều 
về các mối quan hệ giữa TTCP và chính quyền địa phương, giữa TTCP và chủ thể thực hiện quyền tư pháp. 
Ngoài ra, các tài liệu trong nước còn có sự ngần ngại nhất định khi đề cập đến mối quan hệ giữa TTCP và 
Đảng cộng sản Việt Nam, trong khi Đảng giữ vai trò lãnh đạo và có những tác động không nhỏ đến việc thực 
thi nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trên thực tế. 

Trên cơ sở kế thừa những thành tựu của các học giả trong và ngoài nước, Luận án muốn hướng đến việc 
nghiên cứu một cách tương đối tổng thể và hệ thống về chế định TTCP ở Việt Nam nhằm tiếp tục bổ sung, 
làm rõ những nội dung sau: 

Trước hết, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về TTCP và chế định TTCP ở nước ta, chỉ ra các điểm 
chung so với thế giới và những điểm đặc thù của Việt Nam. 

Đồng thời, đánh giá chế định TTCP trên cả phương diện pháp luật và thực tiễn, từ đó tìm ra phương hướng 
và giải pháp hoàn thiện chế định này ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, chắt lọc những kinh nghiệm của nước ngoài có giá trị tham khảo hữu ích cho việc hoàn thiện 
chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay.  

1.4. Câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu 
1.4.1. Câu hỏi nghiên cứu 
Để làm rõ “Chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam”, chúng tôi đặt ra các câu hỏi nghiên cứu như sau: 
Thứ nhất, nội dung lý luận và cơ sở khoa học của chế định TTCP là gì? 
Thứ hai, vị trí pháp lý của TTCP ở Việt Nam hiện nay như thế nào? 
Thứ ba, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP ở Việt Nam hiện nay ra sao? 
Thứ tư, trách nhiệm của TTCP ở Việt Nam hiện nay như thế nào? 
Thứ năm, để hoàn thiện chế định TTCP ở Việt Nam cần phải làm gì, theo quan điểm và phương hướng 

nào? 
1.4.2. Các giả thuyết nghiên cứu 
Từ câu hỏi nghiên cứu, chúng tôi nêu ra các giả thuyết nghiên cứu sau:  
Thứ nhất, chế định TTCP ở Việt Nam có nhiều điểm tương đồng so với chế định TTCP của các quốc gia 

trên thế giới nhưng nhìn chung sự khác biệt là đáng kể, xuất phát từ đặc thù về nguyên tắc tổ chức quyền lực 
nhà nước, hình thức chính thể, chế độ chính trị và các điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể khác. 

Thứ hai, TTCP có vị trí pháp lý vô cùng quan trọng trong Chính phủ và trong bộ máy nhà nước. Qua 5 bản 
Hiến pháp, vị trí pháp lý của TTCP nước ta ngày càng được khẳng định song vẫn chưa thực sự tương xứng 
với chức năng, vai trò của TTCP. Là người đứng đầu Chính phủ nhưng Thủ tướng lại bị kìm hãm bởi cơ chế 
“tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Mối quan hệ giữa TTCP và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ còn chồng chéo, thiếu mạch lạc. Là người đứng đầu hệ thống HCNN, song sự lãnh đạo tập trung của TTCP 
bị ảnh hưởng bởi cơ chế “song trùng trực thuộc” đang được áp dụng đối với chính quyền địa phương. Là người 
đứng đầu cơ quan thực hiện quyền hành pháp nhưng TTCP một mặt chưa có được sự chủ động, độc lập cần 
thiết mặt khác còn chịu trách nhiệm một cách khá hình thức trước Quốc hội. Cơ chế “phân công, phối hợp và 
kiểm soát” chưa được xác lập đầy đủ và vận hành hiệu quả trong mối quan hệ giữa TTCP với Chủ tịch nước, 
với TANDTC, VKSNDTC.   

Thứ ba, TTCP là chức danh có thực quyền, với số lượng nhiệm vụ quyền hạn lớn, phong phú, đa dạng. Tuy 
nhiên, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP chưa thực sự tương xứng với vị trí pháp lý, vai trò, chức năng của 
TTCP, đồng thời chưa tương thích với nhiệm vụ, quyền hạn của các TTCP trên thế giới. TTCP phải giải quyết 
quá nhiều các công việc sự vụ, cụ thể, trong khi chưa hoàn toàn tập trung cho công tác xây dựng và hoạch định 
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chính sách, điều hành vĩ mô. Sự phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và TTCP, giữa TTCP và các Bộ trưởng 
còn thiếu rành mạch.  

Thứ tư, trách nhiệm của TTCP ngày càng được đề cao, phù hợp với chủ trương của Đảng ta về việc phát 
huy trách nhiệm người đứng đầu. Thế nhưng, cơ chế xác định trách nhiệm của TTCP, đặc biệt là trách nhiệm 
chính trị chưa thực sự đầy đủ và mạnh mẽ, chưa tương xứng với vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của TTCP. Trách nhiệm cá nhân của TTCP vẫn bị lẫn trong trách nhiệm tập thể của Chính phủ, trong khi 
trách nhiệm của tập thể Chính phủ còn chưa chặt chẽ. 

Thứ năm, hoàn thiện chế định TTCP ở Việt Nam theo hướng đề cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của người 
đứng đầu Chính phủ cần phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các nội dung cơ bản, trong sự kết hợp đa dạng 
các giải pháp khác nhau. Trong đó, các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế cố hữu của chế độ “tập thể 
lãnh đạo”, phát huy vai trò trách nhiệm của các Bộ trưởng và chính quyền địa phương, hoàn thiện cơ chế kiểm 
soát quyền lực đối với TTCP… cần phải được chú trọng.  
 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHẾ ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
2.1. Quan niệm chung về Thủ tướng Chính phủ 
2.1.1. Khái niệm Thủ tướng Chính phủ 
TTCP là tên gọi phổ biến để chỉ người đứng đầu Chính phủ ở đa số các quốc gia trên thế giới (ngoại trừ 

chế độ cộng hòa tổng thống), người đồng thời đứng đầu hành pháp trong chính thể cộng hòa đại nghị, đứng 
đầu hệ thống HCNN trong chính thể cộng hòa XHCN, người điều hành Chính phủ thực thi các chính sách của 
Tổng thống trong chính thể cộng hòa hỗn hợp.  

2.1.2. Vai trò, chức năng của Thủ tướng Chính phủ 
Trước hết, TTCP nổi bật với vai trò lãnh đạo. Đây là vai trò đặc trưng của người đứng đầu. Song so với 

người đứng đầu nói chung, sự lãnh đạo của TTCP có tính chất, nội dung và phạm vi tác động đặc biệt hơn.  
Thứ nhất, xét về tính chất, sự lãnh đạo của TTCP là lãnh đạo chính trị (political leadership). TTCP thực 

hiện quyền lực của mình trong khuôn khổ của hành pháp nói chung nhưng chủ yếu nghiêng về hành pháp 
chính trị (political executive), mà nhiệm vụ của hành pháp chính trị là cung cấp sự lãnh đạo, tức xác định 
đường hướng chung, hoạch định chính sách quốc gia, chiến lược phát triển tổng thể của đất nước.  

Thứ hai, xét về phạm vi, TTCP thực hiện sự lãnh đạo đối với Chính phủ, với bộ máy HCNN và lãnh đạo 
hành pháp.  

Thứ ba, xét về nội dung, TTCP thực hiện vai trò lãnh đạo của mình trên hầu hết các phương diện cơ bản 
của hành pháp chính trị theo quan niệm của Andrew Heywood, bao gồm: lãnh đạo biểu trưng (ceremonial 
leadership); lãnh đạo hoạch định chính sách (policy-making leadership); lãnh đạo công chúng (popular 
leadership); lãnh đạo hành chính (bureaucratic leadership) và lãnh đạo khủng hoảng (crisis leadership). Trong 
đó, ngoài lãnh đạo biểu trưng chủ yếu mang tính chất trang trọng và nghi lễ, thường thuộc về các Nguyên thủ 
quốc gia, các chức năng còn lại đều gắn liền với vai trò quan trọng và thực chất của TTCP trong hành pháp 
chính trị.  

Ngoài ra, bên cạnh vai trò lãnh đạo, TTCP còn được nhắc đến trong vai trò quản lý. Tuy nhiên, không phải 
tất cả người đứng đầu Chính phủ trên thế giới đều thực hiện đồng thời vai trò lãnh đạo và quản lý. Ở các nước 
áp dụng phương thức “lãnh đạo về mặt chính trị độc lập với điều hành về mặt hành chính” (như Anh, Pháp, 
Đức, Italia, Thụy Điển…), TTCP chỉ đảm nhận vai trò lãnh đạo mà không trực tiếp tham gia điều hành các 
hoạt động hành chính của Chính phủ. Ngược lại, tại các nước áp dụng phương thức “lãnh đạo về mặt chính trị 
thống nhất với điều hành về mặt hành chính”, điển hình như Việt Nam, Trung Quốc…, TTCP vừa là nhà chính 
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trị, nổi bật với vai trò lãnh đạo Chính phủ và hệ thống HCNN vừa là nhà quản lý, trực tiếp tham gia điều hành 
các hoạt động của Chính phủ.  

2.2. Khái niệm, đặc điểm của chế định Thủ tướng Chính phủ 
Chế định TTCP là tổng thể các quy phạm pháp luật có chung những đặc tính nhất định, cùng điều chỉnh 

các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hình thành và hoạt động của chức danh TTCP, bao gồm cách thức 
hình thành, vị trí pháp lý, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm, phương thức hoạt 
động, bộ máy giúp việc và các vấn đề khác liên quan đến TTCP với tư cách một chủ thể thực thi quyền lực 
nhà nước. 

Chế định Thủ tướng Chính phủ có những đặc điểm cơ bản sau: 
Thứ nhất, chế định TTCP là chế định pháp lý có bản chất chính trị sâu sắc. 
Thứ hai, chế định TTCP không tách rời với chế định Chính phủ.  
Thứ ba, nguồn của chế định TTCP chủ yếu là các văn bản luật.  
2.3. Cơ sở lý thuyết của việc hình thành và thực thi chế định Thủ tướng Chính phủ 
Sự ra đời và phát triển của chế định TTCP gắn liền với điều kiện đặc thù của từng quốc gia nhưng về cơ 

bản đều xuất phát từ những lý thuyết chung. Trong đó, nổi bật là các học thuyết chính trị - pháp lý sau:  
2.3.1. Học thuyết phân quyền 

Học thuyết phân quyền là cơ sở lý thuyết quan trọng để hình thành nên chế định TTCP đồng thời cũng là 
cơ sở để xác lập và vận hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đối với TTCP.  

 Học thuyết phân quyền ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến chế định TTCP ở các nhà nước tư sản, được 
vận dụng một cách khá linh hoạt và sáng tạo trong thực tiễn. Ở các nước theo mô hình XHCN (thuộc Liên Xô 
và các nước Đông Âu trước đây, Cu ba, Trung Quốc, Việt Nam, Lào… hiện nay), nguyên tắc phân chia quyền 
lực nhà nước không được thừa nhận. Tuy nhiên, những hạt nhân hợp lý của học thuyết phân quyền đang được 
kế thừa ngày càng rõ ràng hơn.  

2.3.2. Học thuyết nhà nước pháp quyền 

Học thuyết nhà nước pháp quyền là nền tảng lý luận mà dựa vào đó chế định TTCP được xây dựng và hoàn 
thiện. Xét một cách cụ thể, các yêu cầu căn bản của nhà nước pháp quyền tác động một cách trực tiếp đến chế 
định TTCP ở những nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, quyền lực của TTCP phải chính đáng và hợp pháp; Thứ 
hai, quyền lực của TTCP không phải là vô hạn. Việc thực thi quyền lực của TTCP phải được kiểm soát bằng 
pháp luật, thông qua một cơ chế đồng bộ được xác lập trên nguyên tắc quyền lực giám sát, kiềm chế và kiểm 
soát quyền lực; Thứ ba, TTCP phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định, hành vi bất hợp pháp 
gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu Chính phủ.  

2.3.3. Các học thuyết dân chủ  

Học thuyết khế ước xã hội (gắn liền với tên tuổi của nhà tư tưởng Rousseau) cổ vũ cho các hình thức dân 
chủ trực tiếp và đây chính là cơ sở để đặt việc thực thi quyền hành pháp của Chính phủ và TTCP trong sự giám 
sát trực tiếp của nhân dân theo những phương thức nhất định. Trong khi đó, lý thuyết dân chủ đại diện, với 
đại biểu sáng giá là triết gia John Stuart Mill lại cung cấp các luận điểm quan trọng để luận giải các vấn đề: 
(1) tại sao các nước theo chế độ đại nghị lựa chọn cách thức hình thành chức danh TTCP từ Quốc hội; (2) tại 
sao Chính phủ và TTCP cần phải có sự chủ động, độc lập nhất định trong điều hành hành pháp; (3) tại sao 
TTCP chịu trách nhiệm trước Quốc hội; (4) tại sao cần phải đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện 
chức năng hành pháp.  
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2.3.4. Học thuyết quản trị nhà nước hiện đại 

Quản trị nhà nước hiện đại là lý thuyết mới, xuất hiện vào khoảng những năm 80 của thế kỷ 20, trong bối 
cảnh quản trị nhà nước kiểu truyền thống tỏ ra không còn phù hợp với sự phát triển của thời đại. Toàn bộ học 
thuyết hướng đến mô hình quản trị nhà nước kiểu mới, với những đặc điểm cơ bản sau: (1) đó là mô hình quản 
trị lấy người dân làm trung tâm; (2) có sự đổi mới trong cách thức sử dụng quyền lực nhà nước; (3) đảm bảo 
sự tự chủ của các chủ thể tham gia hoạt động quản lý, đặc biệt là của chính quyền địa phương. Lý thuyết này 
tác động trực tiếp đến Chính phủ và TTCP, là cơ sở để bổ sung nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của TTCP trong điều kiện, tình hình 
mới, từ đó có sự đổi mới hợp lý một số nội dung cơ bản của chế định TTCP trên cả phương diện pháp luật và 
thực hiện pháp luật.  

2.3.5. Học thuyết tập quyền xã hội chủ nghĩa 

Học thuyết tập quyền XHCN xác lập mô hình tổ chức quyền lực nhà nước dựa trên những nguyên tắc cơ 
bản sau: Một, quyền lực nhà nước là thống nhất và nó phải được tập trung về tay nhân dân, mà cụ thể là tập 
trung ở cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân (Xô viết tối cao hay Quốc hội); Hai, đảm bảo vai trò lãnh đạo 
của Đảng cộng sản đối với nhà nước; Ba, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước.  

Học thuyết tập quyền XHCN tác động trực tiếp đến cách thức tổ chức quyền lực nhà nước ở các quốc gia 
thuộc hệ thống XHCN, là nền tảng lý luận của việc thiết lập nên Chính phủ với tư cách một cơ quan chấp hành 
của Quốc hội, cơ quan HCNN cao nhất, được tổ chức và hoạt động theo mô hình “tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách”. Tuy nhiên, học thuyết này bộc lộ một số điểm hạn chế, không thực sự phù hợp với yêu cầu tổ chức 
quyền lực nhà nước trong thời đại mới, đang được các nước thuộc hệ thống XHCN áp dụng theo hướng đổi 
mới, trên cơ sở kết hợp với những hạt nhân hợp lý của học thuyết phân quyền.    

2.4. Nội dung cơ bản của chế định Thủ tướng Chính phủ 

2.4.1. Cách thức hình thành chức danh Thủ tướng Chính phủ  

Trên thế giới, có khá nhiều phương thức cụ thể để hình thành chức danh TTCP. Nhưng tựu trung, có thể 
quy về hai nhóm chính: TTCP chủ yếu được bầu bởi Quốc hội hoặc chủ yếu được bổ nhiệm bởi Nguyên thủ 
quốc gia. Tất nhiên, sự phân loại này chỉ mang tính tương đối. Bởi dù là chính thể đại nghị hay chính thể hỗn 
hợp, trong việc hình thành chức danh TTCP luôn cần có sự tham gia của cả cơ quan lập pháp và Nguyên thủ 
quốc gia nhằm đảm bảo cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Có điều, tùy từng hình thức chính thể mà vai 
trò của các chủ thể này đối với sự thành lập chức danh TTCP khá khác nhau. Cách thức thứ nhất phù hợp với 
chính thể đại nghị, hình thức chính thể mà ở đó hành pháp được hình thành từ lập pháp và chịu trách nhiệm 
trước lập pháp. Cách thức thứ hai phù hợp với chính thể hỗn hợp, bởi ở mô hình bán Tổng thống, về cơ bản 
vai trò của Nguyên thủ quốc gia có tính quyết định.  

Ngoài ra, TTCP còn có thể được bầu trực tiếp bởi nhân dân. Đây là cách thức từng được Luật Cơ bản năm 
1992 của Israel quy định. Tuy nhiên, phương thức này đã chính thức được bãi bỏ năm 2001.    

2.4.2. Vị trí pháp lý của Thủ tướng Chính phủ 

Vị trí pháp lý của TTCP được xem xét trong tổng thể các mối liên hệ giữa TTCP với Chính phủ (bao gồm 
Nội các hay tập thể Chính phủ và các Phó TTCP, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ); giữa TTCP 
và các thiết chế quyền lực khác như Quốc hội, Nguyên thủ quốc gia, Tòa án, chính quyền địa phương… Nói 
cách khác, vị trí pháp lý của TTCP bao gồm vị trí của Thủ tướng trong Chính phủ và trong bộ máy nhà nước.  

Trước hết, về vị trí của Thủ tướng trong Chính phủ: 
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Nhìn chung, TTCP được thừa nhận là người đứng đầu Chính phủ, tức nhân vật thứ nhất, cao nhất, quan 
trọng nhất trong Chính phủ, trung tâm của Chính phủ. Tuy nhiên, ở những mô hình Chính phủ khác nhau, căn 
cứ vào mối liên hệ giữa TTCP và các thành viên của Chính phủ, vị trí “thứ nhất” của TTCP được xác định 
theo những công thức không hoàn toàn giống nhau. Trong mô hình Chính phủ Thủ tướng (Thủ tướng chế), 
TTCP là “người thứ nhất trên tất cả những người không ngang nhau. Trong mô hình Chính phủ Bộ trưởng, 
TTCP giữ vị trí “người thứ nhất trong số những người không ngang nhau”. Trong mô hình Chính phủ Nội các 
(Nội các chế), TTCP được xác định là “người thứ nhất trong số những người ngang nhau”. Tuy nhiên, đối với 
các quốc gia theo chính thể cộng hòa hỗn hợp, vị trí “người đứng đầu Chính phủ” của Thủ tướng không phải 
bao giờ cũng được xác định một cách rạch ròi.  

Hai là, về vị trí của TTCP trong bộ máy nhà nước: 
Có thể xác định vị trí của TTCP trong bộ máy nhà nước thông qua các mối quan hệ hình thành giữa chức 

danh này với các thiết chế quyền lực nhà nước ở trung ương và với chính quyền địa phương. Cụ thể như sau: 
(1) TTCP với Quốc hội/Nghị viện 
Quan hệ giữa TTCP với Quốc hội (hay Nghị viện) thực chất là quan hệ giữa hành pháp và lập pháp. Giữa 

TTCP - đại diện của quyền hành pháp và Quốc hội – cơ quan nắm quyền lập pháp luôn có sự tác động qua lại, 
ảnh hưởng và kiểm soát lẫn nhau. Điểm nhấn nổi bật trong mối quan hệ này chính là sự chịu trách nhiệm của 
TTCP trước Quốc hội. Theo đó, dù là người đứng đầu Chính phủ của chính thể đại nghị hay chính thể cộng 
hòa hỗn hợp, Thủ tướng đều phải thực hiện trách nhiệm giải trình (accountability) trước cơ quan lập pháp 
(thông qua việc báo cáo hoạt động trước phiên họp toàn thể của Hạ viện, thông qua thủ tục điều trần và thủ 
tục chất vấn). Ngoài ra, sự chịu trách nhiệm trước Quốc hội còn buộc TTCP phải gánh chịu các hậu quả bất 
lợi về mặt chính trị nếu không duy trì được sự tín nhiệm từ cơ quan lập pháp, thông qua cơ chế “bỏ phiếu bất 
tín nhiệm”(vote of no confidence).  

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, TTCP cũng có những ảnh hưởng nhất định đến cơ quan lập pháp. Trong 
chính thể đại nghị, trên phương diện pháp lý, Thủ tướng chịu sự kiểm soát mạnh mẽ của Nghị viện. Song, trên 
thực tế, TTCP có khả năng điều khiển Hạ viện, chi phối và giám sát ngược lại đối với Hạ viện. Trong chính 
thể hỗn hợp, TTCP cũng có sự tác động nhất định đến hoạt động của cơ quan lập pháp, dù không mạnh mẽ và 
nổi bật như TTCP ở các quốc gia đại nghị. Đặc biệt, trong cả chính thể đại nghị và chính thể hỗn hợp, TTCP 
đều có thể được bảo vệ bởi cơ chế “phản tín nhiệm”. Thành ra, vũ khí sắc bén nhất của Quốc hội trong việc 
kiểm soát quyền lực của Chính phủ và TTCP dường như không phát huy được tác dụng vốn có của nó, sự chịu 
trách nhiệm của TTCP trước Quốc hội bị hạn chế khá đáng kể. 

(2) TTCP với nguyên thủ quốc gia 
Nhìn chung, mối quan hệ giữa người đứng đầu nhà nước và người đứng đầu Chính phủ diễn ra theo những 

xu hướng chủ yếu sau: 
Thứ nhất, TTCP chiếm ưu thế hơn so với nguyên thủ quốc gia. Đây là xu hướng phổ biến ở các quốc gia 

theo hình thức chính thể đại nghị, bao gồm cả quân chủ đại nghị và cộng hòa đại nghị.  
Thứ hai, TTCP ít ưu thế hơn so với Nguyên thủ quốc gia. Đây là xu hướng được ghi nhận ở phần lớn các 

quốc gia theo chính thể cộng hòa hỗn hợp. Ưu thế của Tổng thống trong mối quan hệ với TTCP được thể hiện 
trên những khía cạnh chính sau: Một là, Tổng thống không chỉ đóng vai trò quyết định trong việc hình thành 
và chấm dứt chức danh TTCP mà còn trực tiếp lãnh đạo, chi phối các hoạt động của TTCP. Hai là, TTCP phải 
chịu trách nhiệm trước Tổng thống.  

(3) TTCP với cơ quan thực hiện quyền tư pháp 
Thứ nhất, TTCP phải tôn trọng sự độc lập của cơ quan tư pháp.  
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Thứ hai, trên cơ sở nguyên tắc phân quyền, TTCP chịu sự kiểm soát của Tòa án.  
Thứ ba, TTCP tham gia vào quy trình bổ nhiệm các thẩm phán. Điều này chủ yếu được thể hiện ở các nước 

theo chính thể đại nghị, nơi Thủ tướng là nhân vật đứng đầu hành pháp, nắm thực quyền.  
Theo quan niệm chung, cơ quan tư pháp chính là Tòa án. Song đối với các nước thuộc hệ thống XHCN, 

khái niệm cơ quan tư pháp được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả Tòa án và Viện kiểm sát.  
Viện kiểm sát nhân dân là thiết chế đặc thù trong bộ máy nhà nước XHCN. Ở cấp trung ương, VKSNDTC 

có vị thế độc lập trước Chính phủ và vì vậy sự tương tác giữa Thủ tướng với cơ quan kiểm sát cao nhất khá 
hạn chế. TTCP phải tôn trọng sự độc lập của VKSNDTC, không can thiệp đến các hoạt động của cơ quan này. 
Tuy nhiên, VKSNDTC đương nhiên không thể tránh khỏi những tác động chính sách từ Chính phủ, mà TTCP 
lại chính là người lãnh đạo Chính phủ, nhân vật trung tâm của toàn bộ quy trình chính sách đó. Ngược lại, 
TTCP cũng phải có sự phối hợp nhất định với VKSNDTC, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng.  

(4) TTCP với chính quyền địa phương  
Mối quan hệ giữa TTCP và chính quyền địa phương có thể diễn ra theo những xu hướng cơ bản sau:  
Một là, TTCP lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, kiểm soát đối với chính quyền địa phương. Đây là xu 

hướng chủ đạo ở mô hình tập quyền, đặc biệt là mô hình tập quyền XHCN. Ngoài ra, ưu thế và vai trò chi phối 
của TTCP cũng được ghi nhận trong mô hình tản quyền.  

 Hai là, TTCP tôn trọng sự bình đẳng, độc lập, tự quản của chính quyền địa phương, chỉ thực hiện sự kiểm 
soát mà không can thiệp trực tiếp vào các công việc của chính quyền địa phương, trừ những trường hợp thực 
sự cần thiết. Đây là xu hướng gắn liền với mô hình phân quyền, còn gọi là mô hình tự quản địa phương.  

Tóm lại, TTCP luôn là nhân vật chính trị quan trọng trong bộ máy nhà nước của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, 
vị trí pháp lý của TTCP ở các nước khác nhau không hoàn toàn giống nhau. Bởi suy cho cùng điều đó phụ 
thuộc vào cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, mà việc tổ chức quyền lực nhà nước lại phụ thuộc vào quan 
điểm, sự lựa chọn, điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội… của từng quốc gia. Đáng nói là, ở một số quốc gia 
nhất định, vị thế của Thủ tướng trong thực tế còn mạnh mẽ hơn nhiều so với sự ghi nhận của Hiến pháp. 

2.4.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 
Nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP một mặt được xác định trên cơ sở chức năng, vai trò, vị trí pháp lý của 

người đứng đầu Chính phủ, mặt khác là phương tiện để TTCP thể hiện chức năng, vai trò, vị trí pháp lý của 
mình trên thực tế. Đồng thời, việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao không hiệu quả hoặc trái pháp luật 
cũng có thể là cơ sở buộc TTCP phải chịu trách nhiệm dưới những hình thức nhất định.  

Các phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP khá đa dạng, phong phú nhưng xét trên phương 
diện kỹ thuật có thể phân chúng thành hai nhóm chủ yếu: (1) Phương thức gián tiếp, vĩ mô (tức TTCP lãnh 
đạo, điều hành thông qua công cụ chính sách, pháp luật, các định hướng chung); (2) Phương thức trực tiếp, vi 
mô (tức TTCP tham gia sâu vào hoạt động HCNN, có những can thiệp, chỉ đạo cụ thể). Trong đó, nhóm phương 
thức thứ nhất phù hợp với chức năng lãnh đạo hoạch định chính sách, nhóm phương thức thứ hai phù hợp với 
chức năng lãnh đạo hành chính của người đứng đầu Chính phủ.  

2.4.4. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

Trong phạm vi Luận án, chúng tôi tiếp cận thuật ngữ “trách nhiệm” theo nghĩa tiêu cực, do đó, trách nhiệm 
của TTCP được nói ở đây hàm ý những hậu quả bất lợi đặt ra đối với TTCP khi chức danh này không hoàn 
thành trách nhiệm hiểu theo nghĩa tích cực.  

TTCP là người “quyền cao chức trọng”, trách nhiệm của TTCP được xác định trên cơ sở vị trí pháp lý của 
người đứng đầu Chính phủ, tương ứng với thẩm quyền mà TTCP có, theo nguyên tắc “địa vị càng cao, thẩm 
quyền càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề”. Luận án đã chỉ rõ những điểm đặc biệt trong trách nhiệm của 
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TTCP trên những khía cạnh sau: (1) về phạm vi chịu trách nhiệm của TTCP; (2) về chủ thể mà TTCP phải 
chịu trách nhiệm trước họ; (2) về các hình thức chịu trách nhiệm của TTCP.  

Trong số các hình thức trách nhiệm của TTCP, trách nhiệm chính trị là hình thức nổi bật nhất, là yếu tố cốt 
lõi trong toàn bộ chế độ trách nhiệm của TTCP, phản chiếu một cách tập trung nhất, đậm nét nhất các đặc 
trưng cơ bản về vị trí pháp lý, cách thức hình thành, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, các mối 
quan hệ của chức danh TTCP. Đồng thời, đó là loại hình trách nhiệm phù hợp nhất với chức năng lãnh đạo, 
điều hành của người nắm giữ vị trí cao nhất trong Chính phủ, trong hệ thống HCNN, thậm chí là trong cả lĩnh 
vực hành pháp.     

2.5. Các yếu tố tác động đến việc xây dựng và thực hiện chế định Thủ tướng Chính phủ 
2.5.1. Đảng phái chính trị 
Sự tác động mạnh mẽ của đảng phái chính trị đối với chức danh TTCP được thể hiện trên những khía cạnh 

chủ yếu sau: Một là, TTCP luôn thuộc về một chính đảng nhất định và nắm giữ vị trí quan trọng trong đảng. 
Hai là, sự ủng hộ của đảng phái chính trị là điều kiện cần thiết để TTCP duy trì và củng cố quyền lực của 
người đứng đầu Chính phủ. Ba là, vị thế của Đảng trong Nghị viện quyết định vị thế và thực quyền của TTCP. 
Bốn là, sự kiểm soát từ đảng đối lập cũng là một trong những yếu tố tác động đáng kể đến việc thực thi quyền 
lực nhà nước của TTCP. Điều này chỉ xảy ra ở các nước tư sản – nơi tồn tại chế độ đa nguyên chính trị và đa 
đảng, thừa nhận sự tồn tại hợp pháp của đảng đối lập bên cạnh đảng cầm quyền.  

2.5.2. Các yếu tố kinh tế, văn hóa – xã hội 
Các yếu tố kinh tế, văn hóa – xã hội… tác động khá đa dạng, linh hoạt lên chế định TTCP, được phản ánh 

và thẩm thấu một cách tự nhiên trong các nội dung cơ bản của nó, làm cho chế định TTCP ở những quốc gia 
khác nhau có những nét riêng biệt, độc đáo nhất định.  

2.5.3. Yếu tố cá nhân của Thủ tướng Chính phủ 
Những phẩm chất cá nhân của TTCP là nhân tố quan trọng làm nên sự khác biệt giữa các TTCP, ảnh hưởng 

đáng kể đến sự thành công hay thất bại của từng nhiệm kỳ Chính phủ cũng như vị thế và quyền lực thực sự 
của người đứng đầu Chính phủ. Thông thường, phẩm chất cá nhân của TTCP được thể hiện trên hai phương 
diện nổi bật: năng lực và phong cách.  

 
CHƯƠNG 3: VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ở VIỆT NAM 

3.1. Vị trí pháp lý của Thủ tướng Chính phủ qua các Hiến pháp 
Trải qua các bản Hiến pháp, vị trí pháp lý của TTCP nước ta có những sự thay đổi nhất định, gắn liền với 

sự thay đổi trong cách thức tổ chức Chính phủ nói riêng và bộ máy nhà nước nói chung, đáp ứng các yêu cầu 
đặc thù trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của đất nước. Xu hướng chung là TTCP ngày càng trở thành nhân 
vật chính trị quan trọng hơn, định hình ngày càng rõ nét hơn hai tư cách - người đứng đầu Chính phủ và người 
đứng đầu hệ thống HCNN. Điều đó cho thấy sự phát triển của chế định TTCP ở Việt Nam phù hợp với xu 
hướng phát triển chung của chế định TTCP trên thế giới.  

3.2. Vị trí pháp lý của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật hiện hành 
3.2.1. Thủ tướng Chính phủ trong Chính phủ 
Từ sự phân tích mối quan hệ giữa TTCP và tập thể Chính phủ, TTCP và các Phó Thủ tướng, TTCP và các 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, luận án đi đến kết luận: Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, 
TTCP nước ta có ảnh hưởng lớn đến tập thể Chính phủ, có thể tác động một cách thực chất đến từng thành 
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viên Chính phủ. Tuy nhiên, dẫu là người lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của cơ quan HCNN cao nhất, TTCP 
vẫn phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, vẫn bị giới hạn bởi chế độ làm việc tập thể của Chính phủ.  

3.2.2. Thủ tướng Chính phủ trong bộ máy nhà nước 
3.2.2.1. Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội  
Vị trí của TTCP trong mối quan hệ với Quốc hội là vị trí của người phải chấp hành quyền lực tối cao của 

Quốc hội. Điều này là hiển nhiên ở một quốc gia mà dù việc tổ chức bộ máy nhà nước hướng tới “sự phân 
công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” vẫn 
phải đảm bảo nguyên tắc “quyền lực nhà nước là thống nhất”, tập trung vào Quốc hội.  

Trên phương diện pháp lý, mối quan hệ giữa TTCP và Quốc hội ở nước ta vẫn còn bộc lộ một số điểm hạn 
chế, bất cập sau: Thứ nhất, sự giám sát tối cao của Quốc hội đối với văn bản của TTCP, thể hiện ở việc Quốc 
hội bãi bỏ văn bản của TTCP trong trường hợp các văn bản này trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 
hội, là chưa phù hợp về mặt lý luận. Thứ hai, hoạt động giám sát của UBTVQH đối với văn bản của TTCP, 
thể hiện ở việc UBTVQH đình chỉ thi hành văn bản của TTCP trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 
hội; bãi bỏ văn bản của TTCP trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH (khoản 4 Điều 74 Hiến pháp 2013) 
cũng không phù hợp về mặt lý luận. Thứ ba, về việc Quốc hội xem xét báo cáo công tác của TTCP chưa được 
quy định đầy đủ. Thứ tư, vai trò của TTCP trong việc kiểm soát quyền lực của Quốc hội hầu như chưa được 
đề cập trong các văn bản pháp luật hiện hành.  

3.2.2.2. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước 
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước tham gia tích cực hơn vào lĩnh vực hành pháp và 

tiếp tục có những ảnh hưởng nhất định đến người đứng đầu Chính phủ. Tuy nhiên, về cơ bản mức độ ảnh 
hưởng của Chủ tịch nước đối với TTCP là không lớn. Với vai trò mang tính biểu tượng của một Nguyên thủ 
quốc gia, Chủ tịch nước tham gia vào lĩnh vực hành pháp một cách khá hình thức. Các nhiệm vụ, quyền hạn 
mà Chủ tịch nước hiện có đối với cá nhân TTCP hoặc với Chính phủ - cơ quan do TTCP đứng đầu chủ yếu 
mang tính thủ tục, nhằm đảm bảo tính trang trọng và chính đáng của các quy trình pháp lý mà hầu như không 
có tính quyết định về mặt nội dung, không “thực quyền”. Trong mối quan hệ với Chủ tịch nước, TTCP thể 
hiện sự độc lập tương đối của một người không chỉ đứng đầu Chính phủ mà còn là nhân vật trung tâm của lĩnh 
vực hành pháp, nổi bật về vị thế, vai trò và quyền lực cá nhân.  

3.2.2.3. Thủ tướng Chính phủ trong mối quan hệ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao 

TTCP tuy thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu Chính phủ trong sự độc lập với hệ thống Tòa 
án và Viện kiểm sát, nhưng vẫn có những tác động nhất định đến TANDTC và VKSNDTC trên phương diện 
quản lý HCNN. Ngược lại, vai trò của các chủ thể này, mà rộng ra là vai trò của tư pháp trong việc kiểm soát 
quyền lực của TTCP còn vô cùng mờ nhạt.   

3.2.2.4. Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương 
Cho đến nay, mối quan hệ giữa TTCP và chính quyền địa phương ở nước ta vẫn gắn liền với đặc trưng cơ 

bản của mô hình tập quyền XHCN, trong đó, TTCP giữ vị trí trung tâm và vai trò chi phối. Tuy nhiên, trong 
xu thế đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, uỷ quyền, mối quan hệ giữa TTCP và chính quyền địa phương nước 
ta hiện nay đã có những thay đổi tích cực theo chiều hướng phát huy sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính 
quyền địa phương. Thế nhưng, mức độ phân quyền, phân cấp, uỷ quyền cho chính quyền địa phương ở nước 
ta hiện nay vẫn chưa thực sự triệt để, hợp lý, chưa mạnh mẽ, đồng bộ, thậm chí còn thiếu nhất quán. Đây là 
một trong những lý do cơ bản khiến cho hành trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung sang phi tập trung hóa quản 
lý gặp nhiều khó khăn, dẫn đến chính quyền địa phương vẫn chưa có được sự độc lập, chủ động cần thiết trước 
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chính quyền trung ương đồng thời ảnh hưởng bất lợi đến vai trò lãnh đạo chính sách, điều hành vĩ mô của 
TTCP trên cương vị người đứng đầu hệ thống HCNN.  

3.3. Thực tiễn thực thi quy định pháp luật về vị trí pháp lý của Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện 
nay 

3.3.1. Thủ tướng Chính phủ trong Chính phủ 
Trước hết là mối quan hệ giữa TTCP với tập thể Chính phủ 
Thực tế cho thấy các TTCP ở Việt Nam qua các thời kỳ đều coi trọng vai trò của tập thể Chính phủ, đều 

quán triệt tinh thần “phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể kết hợp với đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng 
đầu Chính phủ và từng thành viên trong giải quyết các công việc chung thuộc thẩm quyền của Chính phủ”. Dù 
vậy, vai trò của TTCP trên cương vị người đứng đầu Chính phủ vẫn rất nổi bật, thậm chí có phần lấn át tập thể 
Chính phủ. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến thực trạng đó. Một là, do sự hiện hữu của bộ phận 
Thường trực Chính phủ (còn gọi là tập thể lãnh đạo của Chính phủ). Hai là, ở nước ta, các Bộ trưởng chủ yếu 
hoạt động tích cực với tư cách người đứng đầu ngành, lĩnh vực mà có phần sao nhãng tư cách thành viên Chính 
phủ. Ba là, trong nhiều trường hợp, nguyên tắc “thảo luận tập thể và quyết định theo đa số” của Chính phủ 
không được đảm bảo một cách thực chất.  

Thứ hai là, mối quan hệ giữa TTCP và các Phó TTCP 
Mặc dù không phải là chức danh có thẩm quyền độc lập song nhờ sự phân công công tác ngày càng rõ ràng, 

mạch lạc trong nội bộ Chính phủ nên những năm gần đây vai trò của Phó TTCP đã được phát huy một cách 
đáng kể. Qua các nhiệm kỳ Chính phủ khác nhau, các Phó Thủ tướng luôn hoạt động tích cực, là cánh tay đắc 
lực của Thủ tướng trong quá trình lãnh đạo, điều hành công tác của Chính phủ cũng như trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn riêng của người đứng đầu Chính phủ.  

Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề chính là sự phân tán quyền điều hành của TTCP. Số lượng Phó Thủ tướng 
trong Chính phủ nước ta từ trước tới nay tương đối nhiều. Trong bối cảnh sự phân công công tác mà TTCP 
thực hiện đối với các Phó Thủ tướng ngày càng chuyên sâu và triệt để, sự lãnh đạo tập trung của TTCP trên 
thực tế khó được đảm bảo. Vậy nên, tuy pháp luật quy định Phó Thủ tướng là người giúp TTCP thực hiện 
nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng nhưng trên thực tế các Phó Thủ tướng đã hoạt động như là cấp 
phó của Chính phủ, chứ không chỉ đơn thuần là cấp phó của Thủ tướng. Bên cạnh đó, sự hiện diện của chức 
danh Phó Thủ tướng thường trực một mặt cho thấy nhu cầu thực tế về sự chia sẻ gánh nặng điều hành cho 
TTCP song lại làm gia tăng các đầu mối báo cáo công việc và có thể khiến TTCP trở nên quan liêu.  

Thứ ba là, mối quan hệ giữa TTCP và các Bộ trưởng 
Trước hết, thực tiễn cho thấy mối quan hệ giữa TTCP và các Bộ trưởng ở nước ta chủ yếu mang tính chất 

của mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, dù theo quy định của pháp luật, người đứng đầu Chính phủ và các thành 
viên Chính phủ có sự bình đẳng nhất định đối với nhau. Bên cạnh đó, sự tác động của TTCP đối với các Bộ 
trưởng dù thường xuyên, liên tục nhưng chủ yếu trên phương diện lãnh đạo, điều hành chung. Thế nhưng, cũng 
cần phải thừa nhận rằng, sự độc lập tương đối của Bộ trưởng trước TTCP không phải bao giờ cũng được đảm 
bảo. Trên thực tế, thay vì chủ động và quyết đoán trước các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình, không ít 
trường hợp, các Bộ trưởng lựa chọn phương thức “xin ý kiến chỉ đạo của TTCP”, như là một biểu hiện của sự 
tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước, nhưng thực chất là nhằm đảm bảo an toàn của 
bản thân trước sự quy kết trách nhiệm, tức một hình thức thoái thác trách nhiệm.  

Ngoài ra, ở chiều ngược lại, các Bộ trưởng thể hiện vai trò tham mưu tích cực cho TTCP trong quá trình 
người đứng đầu Chính phủ lãnh đạo, điều hành công tác của Chính phủ và toàn thể hệ thống HCNN. Các Bộ 
trưởng là lực lượng chủ lực trong việc giải quyết các công việc của Chính phủ, TTCP, chịu trách nhiệm về 
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toàn bộ nội dung, tiến độ trình, ký tắt vào các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, TTCP do 
bộ, cơ quan mình trình. Song chính vì vậy mà quy trình xem xét, ra quyết định của TTCP khá lệ thuộc vào cấp 
dưới.  

3.3.2. Thủ tướng Chính phủ với Quốc hội 
Trước hết, thực tiễn cho thấy mối liên hệ giữa TTCP và Quốc hội nước ta diễn ra trên nền tảng của sự đồng 

thuận, trong bối cảnh của một hệ thống chính trị nhất nguyên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng hướng tới mục 
tiêu chung thống nhất “vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước”. 

Mặc dù vậy, sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ nói trên không làm lu mờ sự giám sát tối cao của Quốc hội 
đối với người đứng đầu Chính phủ. Nói cách khác, quá trình Thủ tướng lãnh đạo công tác của Chính phủ, lãnh 
đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thực thi pháp luật, lãnh đạo, điều hành toàn bộ nền hành chính quốc 
gia luôn nằm trong sự kiểm soát của Quốc hội. Trách nhiệm giải trình của TTCP trước Quốc hội ngày càng có 
xu hướng được đề cao. Trên thực tế, TTCP thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo công tác trước Quốc hội. 
Chất vấn và trả lời chất vấn đã trở thành công cụ giám sát sắc bén hơn đối với TTCP.   

Tuy nhiên, trong thực tiễn, mối quan hệ giữa TTCP và Quốc hội ở nước ta hiện nay vẫn còn bộc lộ những 
hạn chế đáng kể sau: Một là, về cách thức hình thành TTCP. Từ trước đến nay, Quốc hội bầu TTCP theo đề 
nghị của Chủ tịch nước và thông thường chỉ có một ứng viên duy nhất được giới thiệu. Vai trò của Quốc hội 
trong việc hình thành chức danh TTCP là tương đối hình thức. Hai là, về hình thức chất vấn và trả lời chất 
vấn. Dù hiệu ứng từ “vũ khí” chất vấn ngày càng gia tăng song nhìn chung nó vẫn chưa mạnh mẽ một cách 
thực chất. Ba là, sự giám sát của Quốc hội và UBTVQH đối với các quyết định của TTCP không hiệu quả. 
Bốn là, cơ chế đặc biệt được Quốc hội trao cho TTCP và Chính phủ trong tình hình cấp bách của đất nước vẫn 
chưa đủ mạnh mẽ.  Năm là, về vấn đề TTCP báo cáo công tác trước Quốc hội. Cần phải thấy rằng, trong hầu 
hết các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội và UBTVQH, Chính phủ và TTCP thường bị lẫn vào nhau mà 
không có sự tách biệt rõ ràng, khiến cho người đọc cảm nhận rằng Chính phủ và TTCP đồng nhất với nhau, 
Chính phủ là Thủ tướng mà Thủ tướng cũng là Chính phủ.   

3.3.3. Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch nước 
Thứ nhất, giữa người đứng đầu Chính phủ và người đứng đầu nhà nước luôn có mối liên hệ chặt chẽ, thể 

hiện trước hết ở sự phối hợp công tác nhằm thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn phát sinh trên lĩnh vực hành 
pháp.  

Thứ hai, sự giám sát của Chủ tịch nước đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng 
đầu Chính phủ còn hạn chế.  

3.3.4. Thủ tướng Chính phủ với TANDTC, VKSNDTC 
Mối quan hệ giữa TTCP với TANDTC và VKSNDTC ở Việt Nam tương đối lỏng lẻo, người đứng đầu 

Chính phủ không có nhiều ảnh hưởng lên cơ quan xét xử cao nhất và cơ quan kiểm sát cao nhất trong bộ máy 
nhà nước. Các chủ thể tồn tại khá độc lập trong sự phân công tương đối rõ ràng về chức năng, vai trò, nhiệm 
vụ, quyền hạn. Tuy vậy, thực tiễn cho thấy, TTCP vẫn chứng tỏ được vị trí trung tâm trong bộ máy nhà nước, 
vẫn có khả năng chi phối đối với quá trình thực thi quyền lực của các chủ thể này trong chừng mực nhất định. 
Những tác động của TTCP diễn ra trên phương diện quản lý HCNN về các vấn đề kinh phí hoạt động, cơ sở 
vật chất, chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức… của cả hai hệ thống cơ quan. Ngoài ra, cũng cần 
phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, TTCP nước ta còn có những can thiệp nhất định đến hoạt động chuyên môn 
của cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát. Có thể kiểm chứng điều này từ những phát biểu mang tính chỉ đạo, 
điều hành của TTCP trước các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận thời gian 
qua. Ngược lại, sự giám sát, kiểm soát của tư pháp đối với hành pháp trên thực tế vô cùng mờ nhạt.  
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3.3.5. Thủ tướng Chính phủ với chính quyền địa phương 
Trước quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, uỷ quyền, chính 

quyền địa phương đã có nhiều khởi sắc cả về tổ chức và hoạt động. Nhưng so với kỳ vọng, kết quả đạt được 
còn khá khiêm tốn. Trong thực tiễn, mối quan hệ giữa TTCP và chính quyền địa phương đang đứng trước 
những thách thức cơ bản sau:  

Một là, thách thức về vai trò lãnh đạo của TTCP đối với chính quyền địa phương 
Hai là, thách thức về sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương  
3.4. Nguyên nhân hạn chế, bất cập 

Thứ nhất, xuất phát từ sự thiếu rành mạch trong cơ chế “phân công, phối hợp và kiểm soát” giữa các cơ 
quan nhà nước ở trung ương. 

Thứ hai, xuất phát từ sự phân cấp, phân quyền chưa triệt để, dứt khoát giữa chính quyền trung ương và 
chính quyền địa phương. 

Thứ ba, xuất phát từ chế độ hoạt động của Chính phủ.   
 

CHƯƠNG 4: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 

4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
4.1.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ qua các Hiến pháp 
Thứ nhất, trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP nước ta ngày càng trở 

nên phong phú hơn. Có thể thấy, sự gia tăng nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP qua các bản Hiến pháp là hệ quả 
tất yếu từ sự thay đổi về vai trò, vị trí pháp lý của Thủ tướng trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của đất nước.  

Thứ hai, sự phân định thẩm quyền giữa TTCP và tập thể Chính phủ ngày càng được chú trọng hơn. 
4.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật hiện hành 
Trước hết phải thừa nhận rằng, đến Hiến pháp năm 2013, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP có sự phát triển 

rõ rệt trên cả hai tư cách – “người đứng đầu Chính phủ” và “người đứng đầu hệ thống HCNN”, góp phần 
khẳng định ở mức độ cao hơn, mạnh mẽ hơn tính thực quyền của chức danh TTCP. 

Với tư cách người đứng đầu Chính phủ, TTCP “lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng 
chính sách và tổ chức thi hành pháp luật” (K1 Đ98 Hiến pháp năm 2013), qua đó cho thấy TTCP là nhân vật 
trung tâm của quyền hành pháp ở Việt Nam, có vai trò quyết định đến sự năng động, hiệu quả của Chính phủ 
- cơ quan được ví như “hệ thần kinh” của toàn thể bộ máy HCNN. 

Với tư cách người đứng đầu hệ thống HCNN, TTCP “lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ 
thống HCNN từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc 
gia”. Đây là nhiệm vụ, quyền hạn được xác định tương xứng với vị thế “thứ nhất” của TTCP trên một lĩnh vực 
có tính độc lập tương đối – lĩnh vực HCNN.  

Tuy nhiên, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP theo pháp luật hiện hành vẫn còn bộc lộ một số điểm hạn chế, 
bất cập sau đây: Một là, nếu so với nhiều người đồng cấp khác trên thế giới, thẩm quyền của TTCP nước ta 
còn khá khiêm tốn và điều này ảnh hưởng nhất định đến sự độc lập tương đối của TTCP trong lãnh đạo, điều 
hành Chính phủ và hệ thống HCNN. Hai là, sự phân định thẩm quyền giữa tập thể Chính phủ và TTCP chưa 
nhất quán, chưa thực sự sáng tỏ và triệt để. Ba là, sự phân định thẩm quyền giữa TTCP và các Bộ trưởng còn 
hạn chế. Bốn là, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP theo quy định của pháp luật hiện hành chưa hoàn toàn phù hợp 
với vai trò, chức năng và vị trí pháp lý của TTCP.  Mặc dù nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP bao phủ hầu hết các 
lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội nhưng đa số đều gắn liền với những việc cụ thể, trong đó có không ít việc 
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khá đơn giản, có thể phân cấp cho các Bộ trưởng và chính quyền địa phương. Năm là, việc điều chỉnh thẩm 
quyền của TTCP đối với Chủ tịch UBND cấp tỉnh chưa hợp lý trên nhiều phương diện. Sáu là, việc thực hiện 
chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của TTCP chưa được quy định 
tập trung, rõ ràng và cụ thể.  

4.1.3. Thực trạng thực hiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP ở Việt Nam hiện nay 
Trước hết, về thực tiễn thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trên phương diện người đứng đầu Chính 

phủ. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục như sau: Một, chất lượng các 
chính sách của Chính phủ còn chưa thực sự như mong đợi, thể hiện rõ ở sự hạn chế về tầm nhìn chiến lược, 
tính dự báo, tính kịp thời. Hai, mặc dù pháp luật hiện hành đã chú trọng hơn đến vấn đề phân định thẩm quyền 
giữa tập thể Chính phủ và cá nhân TTCP, giữa TTCP và các Bộ trưởng nhưng trên thực tế hiện tượng “nhầm 
vai”, “lấn sân” vẫn xảy ra.  

Thứ hai, về thực tiễn thực hiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trên phương diện người đứng 
đầu hệ thống HCNN, có thể thấy, TTCP nước ta phải giải quyết quá nhiều các công việc cụ thể của nền hành 
chính quốc gia. Vậy nên, TTCP luôn ở trong tình trạng quá bận rộn, mà thực chất là tình trạng “quá tải” về 
nhiệm vụ, quyền hạn. Hậu quả của tình trạng trên là rất rõ ràng. Nó không chỉ gây mất thời gian của TTCP, 
khiến người đứng đầu Chính phủ không có sự đầu tư thỏa đáng cho công tác xây dựng và hoạch định chính 
sách mà còn làm gia tăng sự phụ thuộc của TTCP vào đội ngũ tham mưu giúp việc, vào các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ.  

Thứ ba, về phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP. Trước đây, trong cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp, Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ ở nước ta chủ yếu điều hành nền HCNN dựa trên hệ 
thống chỉ tiêu, mệnh lệnh. Chuyển sang cơ chế thị trường, phương thức điều hành của Chính phủ và TTCP 
được đổi mới, việc quản lý bằng hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật được chú trọng hơn. Tuy nhiên, thực 
tiễn cho thấy những chuyển biến đó chưa thực sự mạnh mẽ. Có thể thấy TTCP ở Việt Nam nghiêng về điều 
hành trực tiếp, vi mô hơn là điều hành gián tiếp, vĩ mô, nghiêng về hành pháp hành chính hơn là hành pháp 
chính trị, nghiêng về tư cách tổng chỉ huy của hệ thống HCNN hơn là tư cách nhà lãnh đạo hành pháp.  

Thứ tư, về việc thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của 
TTCP. Thực tiễn cho thấy, sự giải trình chủ động của TTCP trước xã hội, trước toàn thể nhân dân về các vấn 
đề phát sinh trong hoạt động của Chính phủ và TTCP khá khiêm tốn, chưa phong phú về nội dung và đa dạng 
về hình thức. Điều này là chưa xứng tầm với vị trí, vai trò của TTCP, chưa phù hợp với yêu cầu về một “Chính 
phủ mở” trong bối cảnh cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ và sự bùng nổ không dễ kiểm soát của mạng xã hội.  

4.2. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 

4.2.1. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ qua các Hiến pháp 

Thứ nhất, vấn đề trách nhiệm của TTCP được đề cập ở những mức độ khác nhau trong các bản Hiến pháp. 
Trong đó, Hiến pháp năm 1946 gây ấn tượng hơn cả vì đã xác định rõ các nội dung cơ bản liên quan đến trách 
nhiệm của Thủ tướng, bao gồm Thủ tướng chịu trách nhiệm về vấn đề gì, chịu trách nhiệm trước ai và theo 
những hình thức nào.  

Thứ hai, quy định về trách nhiệm của TTCP trong các bản Hiến pháp chịu sự chi phối của yếu tố chính trị, 
văn hóa, kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của nước ta.  

Thứ ba, các quy định tiến bộ của Hiến pháp năm 1946 có giá trị tham khảo hữu ích cho việc hoàn thiện chế 
độ trách nhiệm của TTCP Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 



 

 

20 

4.2.2. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật hiện hành 
4.2.2.1. Về trách nhiệm chính trị của Thủ tướng Chính phủ 
Thứ nhất, trên phương diện pháp lý, trách nhiệm chính trị của TTCP nước ta chưa được đề cao đúng mức, 

trong khi với tư cách người đứng đầu Chính phủ, đứng đầu hệ thống HCNN, hình thức trách nhiệm này của 
TTCP cần phải được nhấn mạnh hơn, thậm chí, cần phải có một thủ tục riêng được quy định rõ ràng trong một 
văn bản có giá trị pháp lý cao. Bởi đây chính là hiện thân của mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ, giữa 
lập pháp và hành pháp.  

Thứ hai, cơ chế “bỏ phiếu tín nhiệm” bị chồng lấn với cơ chế “lấy phiếu tín nhiệm”, phần nào làm rườm rà 
thêm quy trình xác định trách nhiệm chính trị của TTCP. 

Thứ ba, pháp luật hiện hành còn chưa làm sáng tỏ mối quan hệ về trách nhiệm giữa cá nhân TTCP và tập 
thể Chính phủ. Sự thiếu vắng hình thức trách nhiệm tập thể của Chính phủ trong pháp luật Việt Nam hiện hành 
có thể dẫn đến nhiều hậu quả. Một, trách nhiệm chính trị của TTCP gần như bị tách rời với trách nhiệm chính 
trị của Chính phủ. Hai, không có chế tài tập thể nên bản thân Chính phủ khó trở thành một Chính phủ năng 
động và chịu trách nhiệm. Ba, vì không có cơ chế chịu trách nhiệm chung một cách rành mạch nên TTCP có 
thể an tâm dựa vào tập thể Chính phủ để quyết định những vấn đề “khó khăn”, chính xác hơn là những vấn đề 
dễ khiến người đứng đầu Chính phủ phải đối diện với trách nhiệm cá nhân.  

4.2.2.2. Về trách nhiệm pháp lý của Thủ tướng Chính phủ 
Từ sự tiếp cận tổng thể, khái quát hệ thống pháp luật Việt Nam, chúng tôi nhận thấy một số vấn đề cơ bản 

sau: Thứ nhất là, pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định đặc thù nào về trách nhiệm pháp lý của 
người đứng đầu Chính phủ. Thứ hai là, pháp luật Việt Nam không quy định về quyền miễn truy tố (immunity) 
nhưng cũng không có được một quy trình đặc thù để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với TTCP. Sự không rõ 
ràng nói trên đưa đến những cách hiểu khác nhau: Một, không có ngoại lệ nào cho TTCP. Hai, phải chăng vẫn 
có những “vùng cấm” hiện hữu một cách bất thành văn dành cho TTCP, vì với vị trí của một yếu nhân chính 
trị trong Đảng, người đứng đầu Chính phủ, TTCP xứng đáng nhận được sự tôn kính, sự miễn trừ? Đồng thời, 
nó phần nào phản ánh sự lúng túng của Đảng và Nhà nước trong việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với 
người đứng đầu Chính phủ.  

4.2.2.3. Về trách nhiệm đạo đức của Thủ tướng Chính phủ  
Pháp luật hiện hành chỉ đề cập đến trách nhiệm đạo đức của cán bộ, công chức nói chung và TTCP nói 

riêng trong một chừng mực nhất định. Đây là điều dễ hiểu, bởi trách nhiệm đạo đức không phải là trách nhiệm 
trước nhà nước mà là trách nhiệm trước lương tâm mình, trước sự phán xét của dư luận xã hội, được thực hiện 
trên cơ sở tự nguyện. Các quy định của pháp luật về trách nhiệm đạo đức chủ yếu hướng đến vấn đề từ chức, 
coi đây là biểu hiện cao nhất của sự tự chịu trách nhiệm nhưng nhìn chung còn khá đơn sơ, chưa đầy đủ, toàn 
diện.  

4.2.3. Thực trạng thực hiện pháp luật về trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay 
     Từ sự phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về trách nhiệm (bao gồm cả trách nhiệm chính trị, 
trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức) của TTCP ở Việt Nam hiện nay, luận án đã rút ra kết luận như 
sau: Một, sự chịu trách nhiệm cá nhân của TTCP được thể hiện hết sức mờ nhạt trong thực tế; Hai, cơ chế xác định 
trách nhiệm chính trị của TTCP hoặc là chưa từng được kích hoạt (với hình thức bỏ phiếu tín nhiệm) hoặc được thực 
hiện như một hình thức bình xét thi đua, chủ yếu mang tính cảnh báo, không thực chất và không hiệu quả (với hình 
thức lấy phiếu tín nhiệm); Ba, ngay cả khi các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các đơn vị dưới sự quản lý trực tiếp 
của TTCP thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, trách nhiệm của TTCP trên 
phương diện người đứng đầu Chính phủ vẫn còn bỏ ngõ. 
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4.2. Nguyên nhân hạn chế, bất cập  
Thứ nhất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng vẫn chưa được nhận 

diện một cách đầy đủ, thấu đáo  
Thứ hai, từ phương thức điều hành của Chính phủ, TTCP 
Thứ ba, từ sự hạn chế về ý thức trách nhiệm của cấp dưới và địa phương 
Thứ tư, từ hạn chế vốn có trong mô hình tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta 
Thứ năm, từ truyền thống văn hóa, chính trị… ở nước ta   
Thứ sáu, từ sự lẫn lộn giữa chức năng lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lý của nhà nước 
 Thứ bảy, sự kiểm soát xã hội đối với việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của TTCP còn hạn 

chế.  
 

CHƯƠNG 5: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN 
THIỆN CHẾ ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

5.1. Các quan điểm cơ bản về việc hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay. 
Thứ nhất, xác lập rõ vị trí pháp lý của TTCP trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc hạt nhân hợp lý của học thuyết 

phân quyền 
Thứ hai, hoàn thiện chế định TTCP đáp ứng các yêu cầu căn bản của việc xây dựng nhà nước pháp quyền 

XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân 
Thứ ba, hoàn thiện chế định TTCP đáp ứng yêu cầu của quản trị nhà nước hiện đại 
Thứ tư, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc hoàn thiện chế định TTCP 
5.2. Phương hướng hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất, điều chỉnh thẩm quyền của TTCP theo hướng tạo điều kiện cho TTCP tập trung xây dựng, hoạch 
định chính sách, quyết định những vấn đề mang tính vĩ mô, cắt giảm các thẩm quyền mang tính hành chính sự 
vụ, cụ thể.  

Thứ hai, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa cá nhân Thủ tướng với tập thể Chính phủ, giữa 
người đứng đầu Chính phủ với các Bộ trưởng và chính quyền địa phương.  

Thứ ba, đổi mới chế độ làm việc của Chính phủ. Từ chế độ tập thể lãnh đạo kết hợp với đề cao vai trò người 
đứng đầu đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, cần hướng tới việc xác lập chế độ Thủ tướng bên trong Chính phủ.  

5.3. Những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam hiện nay 
5.3.1.  Xác lập chế độ Thủ tướng trong nội bộ Chính phủ 
Thứ nhất, tăng cường thẩm quyền của TTCP đối với Bộ trưởng  
Thứ hai, tăng cường sự chịu trách nhiệm của Bộ trưởng trước TTCP  
Thứ ba, giảm bớt số lượng Phó Thủ tướng đồng thời chú trọng sự phân công công tác khoa học, hợp lý 

trong nội bộ Chính phủ 
5.3.2. Phát huy vai trò và trách nhiệm của các Bộ trưởng 
Đối với một Chính phủ được tổ chức và hoạt động theo chế độ Thủ tướng, quyền lực của người đứng đầu 

là vô cùng lớn. Nhưng TTCP mạnh không có nghĩa là TTCP chi phối hoàn toàn các Bộ trưởng, khiến cho các 
Bộ trưởng trở nên phụ thuộc, thụ động. Ngược lại, để có một TTCP mạnh, trước hết phải phát huy vai trò và 
trách nhiệm của các Bộ trưởng.  
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5.3.3. Tăng cường sự chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương 
Để tăng cường sự chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất thiết phải xem 

xét lại vấn đề phân quyền theo chiều dọc trong tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Cần phải tháo gỡ dần 
“cơ chế song trùng trực thuộc” cho chính quyền địa phương.  

5.3.4. Minh bạch hóa chế độ trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 
Thứ nhất, quy định rõ trách nhiệm chính trị của TTCP. 
Thứ hai, cần có sự phân định rõ ràng hơn giữa trách nhiệm tập thể của Chính phủ và trách nhiệm cá nhân 

của TTCP.  
Thứ ba, xác định chính xác nội dung chịu trách nhiệm của TTCP trong điều hành hành chính.  
Thứ tư, hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của TTCP. 
Thứ năm, hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm đạo đức của TTCP. 
5.3.5. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực đối với Thủ tướng Chính phủ 
Thứ nhất, cần đảm bảo sự kiểm soát quyền lực của Quốc hội đối với TTCP. 
Thứ hai, đảm bảo vai trò giám sát của Chủ tịch nước đối với TTCP. 
Thứ ba, khởi động cơ chế giám sát tư pháp đối với việc ban hành văn bản của TTCP. 
Thứ tư, nâng cao dân chủ xã hội, tạo điều kiện cho đông đảo các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân 

tham gia kiểm soát quyền lực của TTCP.  
5.3.6. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước 
Một là, phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với bộ máy HCNN. Đảng không nên can thiệp 

sâu vào công việc của nhà nước nói chung và Chính phủ nói riêng.  
Hai là, phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. Trước hết, Đảng nên đổi mới 

phương thức lãnh đạo thông qua công tác cán bộ, theo đó khuyến khích cơ chế cạnh tranh chính trị lành mạnh 
giữa các ứng viên do Đảng giới thiệu để Quốc hội chủ động lựa chọn nhân sự phù hợp nhất cho chức danh 
TTCP. Bên cạnh đó, cần đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xác định trách nhiệm cá nhân của các chức 
danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nói chung và TTCP nói riêng.  

 
KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN 

Từ sự phân tích, đánh giá chế định TTCP ở Việt Nam trên các phương diện lý luận, pháp lý và thực tiễn, 
Luận án đi đến những kết luận cơ bản sau: 

Thứ nhất, TTCP có vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực hành pháp. Nếu như hành pháp là trung tâm 
của quyền lực nhà nước, Chính phủ là trung tâm của hành pháp thì TTCP là nhân tố đầu tiên và quan trọng 
nhất quyết định sự thành công hay thất bại của Chính phủ. Dấu ấn cá nhân của TTCP in đậm trên bức tranh 
tổng thể của hành pháp, thể hiện ở chất lượng chính sách của Chính phủ, sự điều hành, năng động quyết đoán 
của người đứng đầu, sự thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả của hệ thống HCNN. Ở Việt Nam, vai trò cá nhân 
của TTCP ngày càng được đề cao. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu khách quan của công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới mà còn phù hợp với xu thế chung trên thế giới.   

Thứ hai, TTCP nổi bật với hai tư cách Hiến định: người đứng đầu Chính phủ và người đứng đầu hệ thống 
HCNN. Từ vị trí pháp lý đặc thù đó, TTCP có thể phát huy sức mạnh, quyền lực và lan tỏa sự ảnh hưởng đến 
toàn thể bộ máy nhà nước, đặc biệt là hệ thống HCNN từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, so với TTCP 
của nhiều quốc gia trên thế giới, TTCP nước ta có vị trí pháp lý khiêm nhường hơn: TTCP là người đứng đầu 
cơ quan thực hiện quyền hành pháp nhưng không được chính thức thừa nhận là người đứng đầu hành pháp. 
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Sự độc lập, chủ động của TTCP với tư cách nhà lãnh đạo của hành pháp bị hạn chế bởi sự tập trung quyền lực 
vào Quốc hội. TTCP là người đứng đầu của một hệ thống HCNN được tổ chức và hoạt động theo mô hình tập 
quyền XHCN nhưng các cơ quan HCNN ở địa phương lại bị chi phối bởi nguyên tắc “song trùng trực thuộc” 
nên trên thực tế không tránh khỏi tình trạng mâu thuẫn: các quyết định, mệnh lệnh của TTCP có lúc được phục 
tùng tuyệt đối trong sự bị động, phụ thuộc của cấp dưới, có lúc lại bị coi nhẹ trong sự kiểm tra, giám sát lỏng 
lẻo của chính quyền trung ương.  

Thứ ba, trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, TTCP là người lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm 
về toàn bộ công tác của Chính phủ. Vì vậy, TTCP chính là trung tâm của Chính phủ, thậm chí về cơ bản TTCP 
và Chính phủ là một. Nhưng Chính phủ nước ta vốn được tổ chức và hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo 
kết hợp với việc đề cao vai trò của cá nhân người đứng đầu, trong đó sự phân định thẩm quyền và trách nhiệm 
giữa tập thể Chính phủ và TTCP, giữa TTCP và các Phó TTCP, các Bộ trưởng còn thiếu rành mạch, nên TTCP 
vừa như được nâng đỡ, hậu thuẫn lại vừa như bị cản trở bởi chính cơ chế tập thể của Chính phủ.  

Thứ tư, TTCP là một thiết chế đầy thực quyền, với tập hợp nhiệm vụ, quyền hạn không chỉ nhiều về số 
lượng mà còn đa dạng, phong phú, bao phủ hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, một bộ phận 
lớn các nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP mang tính hành chính sự vụ, cụ thể. Điều này một mặt làm gia tăng 
sự ảnh hưởng của TTCP trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nền HCNN nhưng mặt khác lại dẫn đến 
tình trạng quá tải công việc và vô hình trung làm suy giảm vai trò của người đứng đầu Chính phủ trên phương 
diện hoạch định chính sách, điều hành vĩ mô. 

Thứ năm, so với các bản Hiến pháp trước đây, trách nhiệm cá nhân của TTCP nước ta theo Hiến pháp hiện 
hành đã được chú trọng hơn, đặc biệt sự chịu trách nhiệm chính trị trước Quốc hội được tăng cường đáng kể 
thông qua các quy định pháp luật về hình thức bỏ phiếu tín nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm. Song nhìn chung, cả 
trên phương diện pháp lý và thực tiễn hoạt động, chế độ trách nhiệm cá nhân chưa thực sự tương xứng với vị 
trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu Chính phủ.  

Thứ sáu, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đối với TTCP đã được thiết lập và vận hành, bao gồm cả 
các hình thức kiểm soát bên trong và sự kiểm soát bên ngoài. Nhưng hành lang pháp lý để đảm bảo kích hoạt 
chúng một cách hiệu quả còn nhiều bất cập, hạn chế. Sự giám sát tối cao của Quốc hội trong nhiều trường hợp 
còn mang tính hình thức, vai trò giám sát của Chủ tịch nước tương đối thiếu thực chất, cơ chế giám sát tư pháp 
của Tòa án đối với hành pháp nói chung và TTCP nói riêng còn vô cùng mờ nhạt. Sự giám sát xã hội tuy bước 
đầu được cải thiện nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thúc đẩy trách nhiệm giải trình của TTCP trước nhân dân.  

Thứ bảy, để hoàn thiện chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay, ngoài việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, quan điểm chung là cần phải xác lập rõ vị trí pháp lý của TTCP trên cơ sở tiếp thu có 
chọn lọc hạt nhân hợp lý của học thuyết phân quyền, hướng đến việc thừa nhận TTCP là người đứng đầu hành 
pháp. Đồng thời, phải đáp ứng các yêu cầu căn bản của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân cũng như các yêu cầu của quản trị nhà nước hiện đại.  

Thứ tám, cần phải hoàn thiện chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay theo hướng tạo điều kiện cho TTCP tập 
trung xây dựng, hoạch định chính sách, quyết định những vấn đề mang tính vĩ mô, cắt giảm các thẩm quyền 
mang tính hành chính sự vụ, cụ thể. Đồng thời phải đảm bảo sự phân định thẩm quyền rành mạch, hợp lý giữa 
tập thể Chính phủ và TTCP, giữa TTCP và các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, giữa TTCP và chính quyền địa 
phương. Và đặc biệt, không thể không quan tâm tới việc đổi mới chế độ làm việc của Chính phủ.  

Thứ chín, trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo và phương hướng cụ thể nêu trên, cùng với việc tiếp thu có 
chọn lọc một số kinh nghiệm của nước ngoài, Luận án mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
chế định TTCP ở Việt Nam hiện nay như sau: Một là, xác lập chế độ Thủ tướng trong nội bộ Chính phủ; Hai 
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là, phát huy vai trò và trách nhiệm của các Bộ trưởng; Ba là, tăng cường sự chủ động, sáng tạo, tự chịu trách 
nhiệm của chính quyền địa phương; Bốn là, minh bạch hóa chế độ trách nhiệm của TTCP; Năm là, hoàn thiện 
cơ chế kiểm soát quyền lực đối với TTCP; Sáu là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. 


