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côpÿ rufNvh ngmÀo nrÉN pru$

Phôt biëu cua ông Phon Dtnh Diêu tqi HQi nghi Ûy ban Trwg wong Mü trôn Tô ry6c Viêt narn
ngày 12 thâng 3 ndrn 1992.

Kfnh thua Doàn chù tich,
Kfnh thua tât cà, câcvi dai bièu,

Tôi xin phép cô mQt sd ÿ ldën tham ga cuQc thào luân kÿ này - tûc làvè du thâo Hién
phâp.

ÿ rIËx rnrl nnrÂn Chûng ta dang sông trong môt ttnh htnh mà dât nudc và thé gid{ cd

rât nhièu vân dè cân duqc nhân thric và 1ÿ gai mQt câch tinh tâo. Vê nhong kh6 khân
cùa dât nuôc, tôi xin không phài n6i lai. Nhung vân dê côt lôi là hlên nay dât nudc dôi
hôi gï? Theo tôi ngh! câi Iôn nhât mà dât nud'c dôi hôi là phâi phât huy dugc tdt câ mçi
nàng lgc cùa tdt cà câc thành viên cùa dân tôc trong tinh thàn doàn kët, hôa hop, ttr
crrùng dè dua dât nudc thoât ra khôi cuQc khùng hoàng và tién kip vdi thê gid'i. Phài trên
ccr sô phât huy thât su mqi nâng luc cùa dân tôc thi mdi cd thè tân dung duqc nhung
thành tuu cua thê gi6i hiên dai, t$n ûIng duqc nhii'ng kùrâ nâng hçp tâc vdi bên ngoà{,

và do d6, mdi c6 thè sù drgng dugc mçi thuân lqi dê xây dgng m§t nudc ViÇt Nam $àu
m4nh, c6 cu§c sdng no âm hanh phüc trong c§ng dông thé gitit dang budc sang mQt giai
dogn vàn minh môi. Tôi ndi diêu dô bôi vi hiÇn nay, trong diêu kiên mô cùa, nhiêu khi
ta hy vgng quâ nhiêu vào nhrng quan hQ v6l nudc ngoàl, dâu tu cùa nudc ngoài, v.v...

Dièu d6 1à hét sric quan trgng, nhung câi quan trgng hon nila, câi c6t loi nhât 1à phai làm
saophâthuy duqcmei nânghrccüa chlnhbànthânchringta. Bôivi dântôc ta, néukhông
phât huy duqc nâng lUc cùa chînh mlnh, thi dù n$ùi nudc ngoài cd ô at dàu tu vào,
chring ta ciing chi d6ng vai trô cùa nhfmg kè dây td,hèn mgn mà thôi. Cho nênvân dê
làm chù, vân dè phât huy thât su nâng lgc cùa mqi thành phân cùa dân tôc, không phân
biêt ddi xù, không cô hân thù, hôa giài, hôa hçp, mdi là câi côt lôi, câi ccr bân nhât. Nang
luc ây chûng ta c6. Côn thi hành bât kÿ môt chinh sâch phân biÇt nào, bât t<y su chia rê
nào, bât kÿ sU duy tri tinh tr4ng dôi dich thù hân nào, ciing dêu nguy hièm cho quâ trînh
doàn kët dè chân hurrg dât nuôc. M vfy, Hiën phâp, theo tôi nghî, cân phai duqc bàn
trên tinh thân d6, tao dièu kiÇn cho xâ hôi ViÇt nam tién theo hudTrg dô. Và cüng cân

nôi thêm ràng vôi tu câch mQt bô luât co bàn, cao nhât, thi hién phâp phâi thUc sU 1à bô
luft co ban và cao nhât, không c6 bât kÿ môt thfr luât nào khâc, thành vân hay không
thành vâr5 cao hmr n6.

ÿ xIÉnmrûn^ll: V{y nhung dôi hôi dô cua dât nudc hiÇn nay cân duqc phàn ânh 6s1,
thè chë xây dyng nhà nur5'c, tfrc 1à duqc phân ành trong Hiên phâp, nhu thé nào? Nhu
chüng ta dâbiêt, qua s\r vân dQng cua dât nudc ta cüng nhu trên thé $6i vùa qua, thi
dièu dâ rô 1à chring ta phàl tù bô mô hinh chù nghîa xâ hQi kièu cii dè xây ümg môt dât
nudc, môt thè ché c6 nên kinh tê thi truùng thât su (dî nhiên là cd sU diêu tiét cùa nhà



nudc) và mQt chê dô ch(nh t4 dân chü doàn két dân tôc, cd nghla là môt xâ hôi dân sç
và m§t nhà nudc dân chù phâp quyên. M thê, ô dây cd nhiêu vân dê cân phài dtt khoât
và phài cd nhung quan dlèm rô ràng. Bôi vi, néu theo hud,ng dd thï rô ràng chê dô xâ hôi
chù nghia vdi tu câch là mQt thè chë xâ hôi, trîc là mQt htnh thâi tô chûc xâ hQi trong d6
chê dô sô hrru công c§ng là cobàn hay gân nhu là duy nhât, trong dd nèn kinh tê duqc
quàn lÿ t$p trung bàng kê ho4ch thông nhât cua nhà nudc, trong d6 c6 môt chê dô chinh
tri do mQt dâng lânh dao theo mô hinh chuyên chînh vô sàq dâ chfrng tô tà ktrông thè
duy tri dugc nii'a và là sU càn trô cho mgi tiên bô cua dân tôc. Và cüng nhu dâ duqc
chtng tô, nd là s1r càn trôvà dâ bl phâ bô ô nhiêu noi trên thé gltl.M vây, chting ta phâi
dung câm dè nhân thây ràng ché dô xâ hôi chù nghia theo mô hinh dô, ttc 1à theo chù
nghla Mâc - Lênin, không côn dâp frng duqc mçc tiêu phât trièn cùa dân t§c trong gai
doan hiên nay. M§t vân dè dët ra tà cd thè châng cô gling kêt hqp môt nhu câu không thè
bâc bô duqc là phât trièn nên kinh tê thi truômg vd,i môt ÿ dô duy trt thè ché chfnh tri
'kâ hQi chù nghîa" kièu chuyên chfnh vô sàn do môt dâng lânh dao? Tôi ngh! ô dây môi
thê chê, môi câch tô chfrc xâ hôt cd togc cüa nd và trong môt loglc d6 c6 nhung yêu câu
vê tinh nhât quân cùa n6. Không thè dê dàng tù bô môt sô yêu tô này mà 14i giü nguyên
môt sd yëu tô khâc. Thuc témây nâm qua cho thây trong diêu kiên phât trièn kinh té thi
truômg, nhung vân girT sU dôc quyên lânh dqo, thi không phâl chring taphât huy duqc
tfnh tfch cgc cùa cà hai thè ché d6, mà thft raxâ hQi dông thùi chiu tâc dQng tiêu cgc cua
cà hai thè chê. Bôi vi, trong mQt nên kinh të kùrông c6 hàng hda thi nguùi ta không thè
dùng quyên dè bân di duqc. Nhung môt nèn kinh té tht twùrlg]dp,mà vân giiÏ dQc quyên
tht quyèn cüng là mQt thrri'hàng h6a. Và trong mây nâm qua, n4n tham nhung không thè
trl duqc chfnh là hinh thlc két hçrp sU dôc quyènvà nèn kinh té hàng hda. M không cd
thû hàng hda nào l?i dê àn dê lâi nhu quÈn luc. Tham nh{ing vè thuc chât là viêc bién
m§t câch phi phâp quyèn lrrc thành hàng hôa. Cho nên không thè kêt hçrp nhungyêu tô
không thè dung hôa duqc cùa hai thè chë dè hy vgng t4o ra mQt hînh thâi tfch cuc duqc.
Chring ta cân nhanh chdng khâc phçc nhung yêu tô cQng lai cât tiêu clrc nhu v{y. Thflt
ra, linh tê thi truômg không phai câi gi cung tdt cà. Kinh tê thi truômg cüng cô nhiêu mêt
tiêu cyc cùa n6. Chfnh vl v{y, dè phât trièn duqc nên kinh té thi truùng và dè n6 cd thè
phât huy duqc mât tich ctrc và h4n chê duqc m{t tiêu ctrc, thi dôi hôi phài tang cuùrrg
lu{t phâp, dôi hôi phài cô mQt he thông luft phâp thât dây dù và cô khà nâng diêu chtnh
mgi môi quan hÇ phfrc t4p trong môt xâ hôi c6 klnh tê thi truùag. Do d6, phâi tâng cuômg
lu{t phâp, tàng cuômg dân chù, phài xda bô dôc quyên. Dè làm dugc nhu v{y phâi bào
dàm quyèn tu do dân chù, d{c biêt nhrrng quyèn ttr do ngôn luâû ttr do bâo chi tU do tu
tuông, tgdo phêphâncuanhân dân. Trongdièu ldênd6, tôi dê nghf phài düng càmnhin
vào slr thât và cd sU lga chgn khoa hçc và logc. Trong str ltra chpn này, tôi hoàn toàn
dông ÿ vd'i nhiêu ÿ kiën dâ duqc phât bièu là: khi khâi niêm chù nghîa xâ hQi theo kièu
cü không côn thich hçrp nira, côn theo môt kiêu mdi nào dô thi chring ta chua hè dinh
hinh duqc, thi không nên glü nhrog tù nhuvfly trong m§t van bàn phâp luât cd tinh chât
bât buôc dôi vd'i toàn dân trên dât nudc này. Chung tôt dê nghf nhung thuât ngt'chù
nghia xâ hQiu, 'chù nghia Mâc - [énin", v.v... trong Hién phâp dêu nên tprtgâclai. Cô bô
vînh viên hay không, chuyÇn dô ta hây xét sau, nhtrng it nhât là nên t4mgâcQi. Tô quôc

này chua phài là'Tô quôc xâ hôi chù nghîa", tà sàn công cQng ciing không phâi là "tài



sânxâ hôi chù nghîa", nhü'ng chrt ây không mâng môt nôi dung gi cà. M vfly cht cân ndi
chring ta bào vÇ Tô qudc ViÇt Nam, chring ta xây dwrg dât nud'c Viêt Nanr, chring ta bào
vê tài sân công cQng trên dât nudc này, thê là dù. Bannây, Linh mçc Vucmg Dtnh Bich
c6 nôi: vi cd sg khâc biêt tu tuômg grla chù nghia Mâc - Lêninvà tôn gâo, do d6 nëu ghi
chù nghïa Mâc - Lênin vào Hién phâp thi rât khô xù dôi vdl dông bào tôn gâo. Tôi không
theo m§t tôn $âo nào, tôi 1à m§t nguùt làm khoa hqg nhung vt là môt nguùi làm khoa
hgc, tôi hièu ràng trong hqc thuyêt cùa Mâc và câ trong sç phât trièn vê sau cùa lênin
cd nhung yéu tô tich cgc câr, gffi, dông thùi cô rât nhlèu yêu td mà thùi dpi chring ta dâ
vuqt qua, khoa hgc dâ bâc bô. Vd'l tu câch là môt nhà khoa hgc, tôt ciing không thè dQt
lêndâu môt chù nghîa, xemnhund làmôt thû ânh sângbât bién, m§t ânh sângvAnnâng
chiêu rgi cho mgi tu duy cüa minh. @g ta ciing không nên bât câ dân t§c ta phàt dôi
lên dâu bât kÿ môt chù nghia nào, bât kÿ môt câ nhân nào. Dân r$c phâi rrên hdr.

Trên tinh thân d6, tôi nghi ràng nëu d6t vân dè dôi rên nudc, tht tôi hoàn toàn dông ÿ
vôi anh Iê Dinh Hoan phât bièu ban sâng là nên lây môt câi tên qrc kÿ don giàn, nhrng
phàn ânh mgi tinh càmtha thiêt nhât cüa mgi nguùi dân dât nudc này, dù tbâtkÿ gdc
trÙi nào, dd là tên NI.}6C VlÊf NAÀA. Vlêt nam rhôi, không cân cô ml tù nào bên canh
cà.

ÿ rrËN turf n* Dâu biêt ràng nhiêu nguùi không muôn n6i dën môt vân dê khâ tê nhl
và }ùrông phài dê phât bièu, tôi cüng xin m4nh dan dê câp. Dd là vân dè dàng lânh dao.
Chring tôi nghî dâ dên hic càn lga chgn: MQt Hiênphâp theo mô htnh chuyên chînh vô
sàn, do Dàng cQng sàn lânh d4o, hay m§t Hiénphâp dân chù phâp quyên? Nùavùi thi
sê tg mâu thuân. Tôi không cd thi gtù phân tich H ô dây, nhung rô ràng c6 râtnhiêu mâu
thuân trong bàn du thào Hién phâp hiÇn nay. Không cht là mâu thuân, mà côn c6 nhièu
chô phàn ành không thât và nhiêu dièu bi che glâu dàng sau nhung ngôn tù cùa vân bàn.
Vi, néu dâ $ii, diêu 4, tÉc là giu dièu ndi dàng là lgc luqng lânh dao cùa Nhà nuôc và xâ
h§i, thi cân c6 m§t chuong quf dinh rô ràngvè dàng lânh dao. Dè trung thucvôt dân tôc
thi cân ndi rô dàng lanh dao 1à nhu thê nào? Trong dièu klên d6, qüôc hôi c6 côn là c«y

quan quyèn lgc cao nhât ntra không? Hay dâng là co quan quyèn luc cao nhât, côn quôc
hÔi chi là ccr quan thè chê h6a câc nghf quyêt cüa dàng? Nhung dièu nhuvây cân duqc
ghi rô thành nhung diêu trong Hiên phâp, cd vây mdi sông phâng và trung thtrc vôi nhân
dân. Nëu không làm nhu vfy, thl Hién phâp sê là htnh thrtc và sg chuyên quyên tùy tiÇn
sê thgc té ngp tri nhu ta dâ biét tù trudc dën nay. Côn néu quà thyc dâ thùa nhân Qudc
hÔi là ccr quan quyèn lpc cao nhât tht dè không mâu thuân, phài không cô diêu 4. Trong
truùng hqp dô dàng phàl glành quyên lânh dao bàng s\r tîn nhiênr, bàng câch ra tng cü
Quôc hQi trong cuôc bâu cü thuc s1r ttr do và btnh dâng, và gành da sô trong Quôc hôi.
Dang lânh d4o, nhuv$y, là phài rfi?ng trong dân tQc, nàm trong dân tôc, cùng vdi dân tôc
dè tranh quyên lânh dgo, chri không phàl tç d{t mïnh dung trên dân tSc, dr?ng ngoàl dân
tôc, ûîng trên Nhà nudc dê tu âp d{t quyên lânh dpo cûa minh. Thë là công minh và
minh bach. Nhu thê, tôi châc ràng uy tin cüa dâng sê cao hsn. Biët bao thùi § truôc dây,
làm gt cd dièu qui dinh trong Hiën phâp là dàng lanh dao, mà dâng vân dusc nhân dân
thùa nhfq và rô ràng uy tin cüa dàng hôi d6 cao ho:r cà thùi kÿ mà s1r lânh d4o duqc ghi
vào Hién phâp. Tôi không chông lai sU lânh dao cùa dàng. Tô1 mong muôn c6 mQt dàng



vdi tu câch là mÔt tuc luqng chinh t4 c6 tô chr?c và cô kinh nghiêm, c6 tri tuÇ và cd nâng
luc tâp hqp, giành dugc str tfn nhiêm cùa nhân dânvà lânh d4o dât nudc trong mQt thè
chê dân chù. Nhung tôi ciing không mong c6 môt dàrg tr, âp dstquyên lânh dao t6t cao,
bât châp mqi luât phâp, dr?ng trên Nhà nuûc. Dlèu dd chi làm giàm uy tfn cùa dàng và
dua thiêt thôi dén cho dân tôc mà thôt.

ÿ xIÉxrnrlflr: Vân dè quyên con nguùivà quyên công dân. Trong bàn du thào cd môt
chumrg dà, nhung sâp xëp chua thôa dâng lâm. Môi chring ta ô trong xâ hôi dêu c6 quyên
con nguÙi và quyên công dân, bôt vi môi câ nhân sông trong xâ hôi vdi hai tu câch: tu
câch là mSt câ nhân càn duqc bào vÇ, cân duqc tôn trgng dê tôn t4t nhu m$t con nguùi
câ thè và tu câch thr? hai là nhu mQt thành viên cùa c$ng dông dân tôc. Quyên con nguùi
là quyên dè tôn tsi nhu mQt câ thè, quyên công dân là quyèn dè tôn tat và dè gôp phân
nhu mÔt thành viên cüa cQng dông dân tôc. Nhitng quyèn nhu bât khà xâm phan! tu do
cu trû, tu do tu tuông, tu do di l?i, v.v... 1à nhüng quyèn con nguü. Côn quyên công dân
co bàn là quyèn tham $a công vi§c cùa cSng dông: tham gia lrra chçn nhiitrg nguùi xr?ng
dângvào bQ mây cai quàn c§ng dông, tûc là quyènbâu cù, ung cù, quyên hQi hqp, quÈn
lâp hÔi. Nhrmg nên nhrÿ ràng nhân dân không chi thuc hiÇn quyèn dân chù thông qua
câc ccr quan dân cü, nghia là cû 4-5 nâm di bâu môt lân là xong. Nhân dân côn c6 quyèn
tham gia quàn lÿ nhà nudc trong quâ trïnh hoçt d$ng hàng ngày và thuômg xuyên cùa
nhà nudc và cùa xâ hÔi. Nhung tham ga bàng câch nào? Di nhiên không phài lüc nào
ciing tflp,hÇp dân lai dè lây phiêu vê tùng vân dê. Cung không phâi ltic nào ciing c6 thè
tâp hçp dân l?t dè bàn chuyÇn này, chuyÇn khâc. vi vfy, quyên co bân cùa dân trong viÇc
thuùng xuyên phê phân và gdp phân vào viÇc quàn lÿ Nhà nud'c là thông qua du tu{n,
tric là quÈn tg do ngôn lufu, ttr do bâo chi. euyên này cgc s quan trçng. euyên tU do
ngôn luân và tg do bâo ch( không chl nàm trong pham vi quyên con nguùi, mà dây là
quyên cua nhân dân gôp phân vào công viÇc cua cQng dông. Cho nên chüng tôi dê nghi
phài th{t str tôn trgng nhtng quyên này và tpo dièu ldÇn cho ,rhrn g quyên này cd vt trf
thîch dâng.MQt xâ h§i sê hoàn toàn tê het nëu nhu không c6 quyên tu do ngôn ËSn,
quyèn tu do bâo chi ttc là nhung quyên mà danh tù khoa h9c gqi là t4o ra nhti,ng
"feedback", nhii'ng liên hÇ nguqc. Trong hê diêu khièn cüaxâ h§i, không cô nô thi xâ hsi
bi tê het và sy thao tûng cùa quyèn luc là dièu không thè trânh khôi. Nhung chuyÇn tham
ù*9, ,hur,g chuy§n d{c quyên, d{c lqi, trong dd cd nhur,g chuyÇn tày dinh nhu dâxày
ra trong thÙi gian vùa qua, sê không thè nào khâc phuc dugc, là bôi vi néu cht gao cho
nhrng co quan quyên luc ttri làm sao chông duqc nhrrng tê nan mà nguôn gdc chinh 1à

tù quyèn lrrc? Nhii'ng chuyÇn nhu h6a $â nhà ô thành phô Hô Chi Minh chàng han r?i
sao không công bô trên bâo chf danh sâch nhrrng nguùi dugc huông nhà hôa gâ? Néu
công bô nhu thê tht sê rô ra ai tà nguùt tham nhung và cân phài chông tham nhtlng nhu
thé nào. cho nên, môi tiên hÇ nguqc, quyên tu do ngôn luflrq tu do bâo chf, quyèn tu do
phât bièu cua nhân dân trong dùi sông hàng ngày, quyên tao ra du luân 1à quyèn co bàn,
rât co bàn, nàm trong câc quyên công dân cua chûng ta. Tôi dê nghi trong Hién phâp câc
quyên công dân dd duqc ghi thành mQt nhôm, côn câc quyên con nguùi thi ghi thành
mÔt nhôm khâc.
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ÿ xIÉx rnrl NÀu: ÿê Quôc hQi. Muôn qu6c hQl trô thành co quan quyên lgc cao nhât,
phàl cd hai dièu ki§n: 1) dat blèu qudc hQl phàt cd nâng ltrc thât su dè htèu duqc quyên
lyc cao nhât dô và c6 khâ nâng thuc hành quyên l\rc d6. 2) dalbièu phài cd tht giù dè
làm công viêc dai biêu cüa minh. Côn néu qudc hQi chi gôm cho dù thành phân, kè cà
nhtng nguùi không hièu gi vê công viÇc Nhà nudc, xuân thu nhl kÿ ngôi vôi nhau dè got
1à c6 ÿ kién vè nhung vân dê trgng dal cùa dât nudc thi làm sao cd 'y kién" dugc. Tôi
dông ÿ dai bièu quôc hQi phài c6 nhüng ttêu chuân vê kién thfrc, nâng lgc, nhtrng cûng
phài c6 tiêu chuân này nita: dai bièu quôc h§i phài bâo dàm dành hoàn toàn tht giù lo
viÇc cüa quôc h§i trong nhiêm kÿ cùa minh. Nëu tu xêttbây không dù diêu kiên d6, thi
không nên frng cù dAl bièu. Môt Quôc hôi làmviÇc thuômg xuyên thât sU dai dtên cho
tri tuê cua dân tôc là hët sr?c cân thiët dè bào dàm cho Quôc hQi là co quan quyèn lçc
cao nhât cüa Nhà nudc. Hiên nay, khi chuyèn sang klnh té thi truômg, cân c6 hÇ thdng
lu{t phâp th$t dây dù và hoàn chinh, nêu crl nhu hiÇn nay, môi nàm Quôc hQi hqp hai
lân, môi lân chi thông qua vài ba luât môt câch không dây dù trf tuê Lâm, tdt nhiên së

không bao giù cd dù luflt cho m§t nèn kinh tê phât trièn lành manh. Mà không cô luât
dây dù và hoàn chinh thi chi cô thè c6 môt nèn kinh tê què qu{t, chûa ûrng rât nhiêu
tiêu cgc hoành hành mà thôi.

Do dô, tôl dê nght cân thgc sy dôi mdi viÇc bâu cü dai bièu Quôc hôi, d{c biêt là viêc
tôn trqng quyên tU do và binh dâng trong tng cù. Quyên r?ng cù là quyèn binh dàng cùa
mgi công dân. Cht cân thôa mân mQt sô diêu ktÇn qui dtnh là dèu cô quyèn r?ng crÏ.Diêu
kiên dd c6 thè là nguùi r?ng cr! phài hôi dù môt sô chrr ky dè cü cüa cü tri (cd thè là 5
nghin chû § châng han). Nhung chü § dd c6 thê là cua crÏ trl trong mQt doàn thè hay
trên dla bàn dân cu. Viêc hiÇp thuong c6 thè duqc tiên hành gta câc doàn thè dè gi6i
thiêu câc ung cù viên chung. Sau dô, cân n$p dmr r?ng cü cho ban bàu cü, chû không
phài nQp dmr cho Ûy ban trung uûxg M4t trân Tô quôc. Mêt trân là mQt tô chûc cüa câc

doàn thè, không phài 1à môt co quan nhà nudc dè tô chrlrc bâu cù. Viêc.lâp danh sâch

bâu cù là cua co quan Nhà nudc ê bâu cù ù trung umrg và dia phuong.

ÿ xrÉxmÛ sÂu: vê tô chrlc Nhà nudc. D6 là vân dè phr?c @p. Chring ta duômg nhu thfch
phê phân câi g9i là "tam quyên phân lflp" (tr1c quyèn l$p phâp, quyên hành phâp và quyên

tu phâp) nhu là mQt câl gi d6 cùa chë dô tu bân. Thât ra dd là môt hinh thûc tô chrlc nhà
nud'c tiënbô cua loài nguùi.Dî nhiên, chring ta c6 thè theo ho{c không theo, cd thè chë
biên theo câch này hay câch khâc. Theo tôi, trong dlèu kiên thuc të cüa chring ta hiÇn
nay, cân tôn trgng tînh chât dôc lâp cüa câc quyên d6, nhung c6 thè không theo mQt hinh
thrlc tô chric hoàn toàn phân lâp.Vê quÊn hành phâp nên cô qui dinh trâch nhiÇm câ
nhân thât rO ràng và dây dù cua thù tuông. Côn vè Qudc hôi, tôi dông ÿ v6t nhung ÿ kiën
nhu cüa gâo su Lÿ Chânh Trung vùa rôi. Néu Qudc h$i làm viec thuômg xuyên thi không
cân cd Üy ban thuômg vu Qudc hSi, mà cht càn c6 chù tich và câc ph6 chù tich. Câc §
hqp không nên câch nhau sâu thâng màphài ngân hon. Do d6, ciing không cân IJy ban
thuùng vrl Quôc hÔi. Chfrc chù tich nudc nhu bàn du thào trinh bày là hoàn toàn cân
thiét. HÇ thdng hành phâp thi rô ràng cân phài c6 srr chi dgo tSp trung và thdng nhât. Do
d6, phài bô nhiêm ohung viên cht?c chiu trâch nhiêm hành phâp t?i câc dia phuang. C6
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thè tham gia ÿ kiên n$rùt này, nguùl khâc, nhung phâi bô nhiêm. Và nguùi duqc bô
nhlêm phài chiu trâch nhiêm trudc câp bô nhiÇm minh.

ÿ rIÉu tutl nÀv: Vê vai trô cua Mêt trân và câc doàn thè. Tôi dè nghi cân xem xét nghiêm
tüc là cd nên tiép tuc nhà nudc h6acâc doàn thè nhu htên nay không ? Bôi vi trl§n nay,

chûng tacâIgi ciing ùra vào nhà nudc cà. Thât dau lông là môi khl MAt trân làm gl, cüng
nghe kêu Nhà nud'c dôlxù vdi M4t tr$n nhu thé này, nhu thé kta, nhà nudc cân cd ché

dô thê này, thê lca, v.v... Nëu chring ta là tô chric quân chring, ttc là môt tô chfrc duqc
thành lfp trên co sô tu nguyên cùa quàn chring, tht câi rê cüla chûng ta là quân chrlng,

chrl không phài nhà nudc. Và nhu v$y, srlc manh cüa chûng ta là srlc m4nh phàn ành
nguyÇn v9ng, tâm tu, dè nght cùa quân chûng chfr không phài là câi duôi nh4t nhêo cùa

b§ mây nhà nudc. Tôi dê nghi: trong viÇc chuyèn biên nhà nudc thành môt nhà nudc
dân chù phâp quyê4 câc tâng lôp nhân dân, câc thành phân nhân dân cd quyên thành
l$p câc doàn thè, câc hôi doàn cüa minh mQt câch hoàn toàn tU nguyên, và dlêu dd cân
duqc bâo dàm trong hiên phâp vê quyên l$p hQi, thé 1à dù. Cüng không cân nêu trong
Hiên phâp là c6 nhmg doàn thê nào. Dâc biÇt, không nên xem câc doàn thè cua nhân
dân 1à nàm trong ccr câu cüa hê thông nhà nudc, là nhûng thành phân cüa môt hÇ thông
chfnh tri chiu su dièu khièn cùa Dàng và Nhà nudc. Di nhiên, nhu vây thî câc doan thè
chring ta cüng phài düng câm không ân lumrg ctra Nhà nudc. Tôi dê nghf ngân sâch Nhà
nudc chi chi cho bQ mây Nhà nudc, không chi cho bât kÿ doàn thè nào. Vi vfy, câc c«r

quan dàng, câc co quan doàn thè không ân luong tù ngân sâch nhà nud'c.

Cudi cung, tôi không hy vqng nhung dlêu trinh bày n6i trên sê dugc xem xét phân t(ch
trong môt thü gian ngân, ciing nhuÿ kfên cüa nhièu vi dâ trinh bày trong h§i nghi này

châc chân sê côn dugc nghiên cûu ld. Nhu nhiêu vl dâ phàn ành, viÇc thào luân dU thâo
Hién phâp lân này quâ vQi vàng, nhân dân chua cô diêu kiên e6pÿ dây dù. Do d6, nên
châng lân này chl nên dua ra môt sd diêu sùa dôi Hiën phâp 1980 dè tao thuân lqi cho
ohurrg công viÇc trudc mât, vf dp nhu nhmg diêu khoànvê ché d0 kinh të, nhûxg dtêu
k*roàn vè vân dê bâu crÏ quôc hQi, v.v... Côn viêc sùa dôi toàn diên dè xây dlrng môt Hlên
phâp md'i thi gao cho Quôc hôi mdt tiên hành trong cà nhiêm § sâp tôil.


