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GÓP Ý VỚI DỰ THẢO HIẾN PHÁP 1992 SỬA ĐỔI 

CỦA 7 NHÓM XÃ HỘI, NHÓM YẾU THẾ VÀ DỄ BỊ TỔN THƢƠNG 

Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội (theo Điều 53 Hiến pháp 

1992 và Điều 25 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 mà Việt 

Nam đã gia nhập năm 1982), chúng tôi, đại diện của 17 tổ chức xã hội bảo vệ 

quyền của bảy (7) nhóm xã hội, trong đó có các nhóm yếu thế, thiểu số và dễ bị tổn 

thương (gồm (1) đại diện một số dân tộc thiểu số, (2) người khuyết tật, (3) người 

lao động di cư, (4) người sống chung với HIV, (5) người đồng tính, song tính, 

chuyển giới (LGBT), (6) phụ nữ và (7) thanh niên), sau khi tham vấn với 980 

người thuộc các nhóm trên qua 45 cuộc tham vấn được tổ chức tại 13 tỉnh, thành 

phố
1
 về bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi  do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 

1992 công bố ngày 02/01/2013 (sau đây gọi tắt là Dự thảo), đưa ra các kiến nghị về 

sửa đổi Hiến pháp 1992.  

Bản kiến nghị này gồm hai phần: Phần I trình bày nguyện vọng chung về tinh thần 

của Hiến pháp; Phần II đưa ra các kiến nghị về các nội dung cụ thể của bản Dự 

thảo, đặc biệt về bảy nhóm vấn đề sau: 1) Điều chỉnh Lời nói đầu và Điều 2 về 

quyền lực Nhà nước; 2) Điều chỉnh các điều liên quan đến quyền bình đẳng và 

không phân biệt đối xử: các điều 5, 17, 27, 40; 3)Điều chỉnh các điều liên quan đến 

nghĩa vụ của Nhà nước và nghĩa vụ của công dân: các điều 15, 16, 20, 29, 36, 41, 

42, 49; 4)Về các quyền dân sự và chính trị: các điều 22, 23, 24, 25, 26, 31, 39, 57, 

58; 5) Về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa: các điều 34, 36, 37, 41, 42, 66 và 

10; 6) Về các cơ chế độc lập: Tòa án Hiến pháp và Cơ quan nhân quyền quốc gia; 

và 7) Bảo đảm quyền lập hiến thuộc về toàn dân bằng thủ tục trưng cầu ý dân. 

  

                                                 
1
 Danh sách các tổ chức và người đóng góp ý kiến, phương pháp và tiến trình đóng góp ý kiến được tóm tắt trong 

phụ lục kèm theo.  
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I - Nguyện vọng chung về tinh thần của Hiến pháp 

1.1 Chúng tôi mong muốn xây dựng một xã hội tự do, bình đẳng, minh bạch và 

khoan dung, vì một Việt Nam cường thịnh và hạnh phúc cho tất cả mọi người.  

1.2 Việt Nam là một xã hội đa dạng và phong phú, hợp thành từ nhiều nhóm, nhiều 

cộng đồng, nhiều dân tộc. Việc xây dựng một xã hội bình đẳng và phát triển trước 

hết cần bắt nguồn từ sự công nhận, tôn trọng và khuyến khích tính đa dạng đó, 

đồng thời đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, bảo vệ những nhóm yếu 

thế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là thể chế được sự 

ủy nhiệm của người dân để thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội. 

1.3 Hiến pháp, vì vậy, cần lấy gốc rễ từ sự đa dạng và nguyên tắc chủ đạo là tôn 

trọng tự do của tất cả mọi người, lấy mục đích là tạo lập sự bình đẳng giữa các cá 

nhân và các nhóm, các cộng đồng với nhau. Hiến pháp, thay vì thu hẹp các chuẩn 

mực về quyền con người, cần công nhận rõ ràng các quyền con người Việt Nam đã 

cam kết thực hiện khi ký kết những Công ước quốc tế về Quyền con người, và 

củng cố những chuẩn mực quốc tế đã được công nhận rộng rãi mà Việt Nam cũng 

có nghĩa vụ tuân thủ.  

1.4 Để thực hiện mục tiêu hướng đến một xã hội minh bạch, công bằng và bình 

đẳng, Hiến pháp cần xác định rõ việc kiểm soát quyền lực Nhà nước và bảo vệ các 

nhóm yếu thế thông qua các quy định cụ thể, đặc biệt là quy định về các định chế 

độc lập như Cơ quan Bảo hiến và Ủy ban Nhân quyền Quốc gia. 

Chúng tôi kiến nghị bản Hiến pháp sửa đổi cần đảm bảo được những tinh thần nêu 

trên.  
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II - Về những nội dung cụ thể của bản Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi 

2.1 Lời nói đầu: 

Lời nói đầu cần nêu bật được tinh thần của Hiến pháp, thể hiện nguyện vọng chung 

của mọi người dân Việt Nam về một xã hội họ mong muốn xây dựng.  Lời nói đầu 

cũng cần khẳng định được chức năng của hiến pháp là bảo đảm quyền con người 

và công bằng xã hội, quan tâm đầy đủ đến các nhóm yếu thế, xây dựng một xã hội 

tự do, bình đẳng, minh bạch và khoan dung cho mọi người, thông qua việc quy 

định rõ nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước. Do 

đó, chúng tôi kiến nghị chỉnh sửa Lời nói đầu trở nên ngắn gọn, súc tích, trong đó 

bao gồm việc khẳng định nhiệm vụ của Hiến pháp là bảo đảm đa dạng văn 

hóa, bảo vệ quyền con ngƣời, đặc biệt là quyền bình đẳng, không bị phân biệt 

đối xử và bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội. 

2.2 Đề nghị chung về các điều khoản cụ thể khác:  

1) Hiến pháp phải tạo ra sự bình đẳng giữa các nhóm, các cộng đồng người, 

không có một nhóm nào chiếm vị trí ưu tiên hơn các nhóm khác, không có 

sự kỳ thị hay phân biệt đối xử về mặt thể chế. Hiến pháp cũng cần xác định 

rõ nguyên tắc các cơ quan nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thúc 

đẩy quyền bình đẳng, bảo đảm tiếng nói của mỗi cá nhân đều được lắng 

nghe, không để bất kỳ ai bị bỏ quên, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Dự thảo đưa ra 

nhiều quy định về quyền bình đẳng, cũng là một nguyên tắc chung của 

quyền con người, thể hiện tập trung tại Điều 5 (dân tộc thiểu số), Điều 17 

(bình đẳng trước pháp luật và không phân biệt đối xử) và Điều 27 (bình đẳng 

giữa nam và nữ). Những quy định này cần có sự sửa đổi để phù hợp với 

những nguyên tắc nêu trên. (Xem bảng tổng hợp ở mục (3) bên dưới về các 

phương án điều chỉnh cụ thể). 
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2) Hiến pháp cũng cần nhấn mạnh mục tiêu đoàn kết toàn dân và đoàn kết 

dân tộc, nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử. Vì 

vậy, không nên phân chia giai cấp để tránh xung đột xã hội, đặc biệt là trong 

quy định về quyền lực nhà nước (điều 2). 

3) Cần bổ sung các quyền con ngƣời đã đƣợc công nhận trong chuẩn mực 

quốc tế mà Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ như Quyền tự do tư tưởng (thêm 

vào điều 26), Quyền trẻ em (thêm vào điều 40). 

4) Cần phân định rõ Quyền của con ngƣời tương ứng với Nghĩa vụ của Nhà 

nước tôn trọng, bảo vệ và thực hiện những nghĩa vụ đảm bảo các quyền đó. 

Cần làm rõ các giới  hạn với Quyền con người - nếu có, và tuân thủ các 

chuẩn mực quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã công nhận trong 

các quy định về giới hạn quyền con người. (Các điều 15, 16, 19, 20, 29, 36, 

41, 42, 49). Ngoài ra, cũng cần thay thế cụm từ "nhà nước tạo điều kiện" 

trong nhiều điều khoản (như điều 5, 19, 29, 36) bằng việc nhà nước "bảo 

đảm", vì đó đều là những nghĩa vụ của nhà nước.  

5) Cần điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với yêu cầu thực tế và 

chuẩn mực về quyền con ngƣời về các quyền dân sự và chính trị (các điều 

22, 23, 24, 25, 26, 31, 39, 57, 58); các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (các 

điều 34, 36, 37, 41, 42, 66 và 10. 

Các nội dung điều chỉnh cụ thể được trình bày trong bảng ở mục (3) bên dưới.  

2.3 Về các cơ chế bảo vệ quyền con ngƣời 

2.3.1. Hội đồng Hiến pháp được thành lập là một bước tiến bộ (Điều 120 Dự thảo). 

Tuy nhiên, thẩm quyền của cơ quan này đối với các văn bản hay hành vi trái với 

hiến pháp rất hạn chế (kiến nghị, đề nghị), chỉ có tòa án (với thẩm quyền phán 
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quyết) mới là cơ chế hữu hiệu để bảo đảm việc thực thi hiến pháp. Do đó, đề nghị 

thành lập Tòa án Hiến pháp độc lập. 

2.3.2. Dự thảo có thêm nhiều quy định chi tiết và tiến bộ về quyền con người. Để 

đảm bảo việc thực hiện đầy đủ những quy định đó, Việt Nam cần có một cơ quan 

chuyên biệt và độc lập về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Do vậy, Hiến pháp 

cần bổ sung quy định thành lập Cơ quan Nhân quyền quốc gia độc lập và phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc tế.  

2.4 Bảo đảm quyền lập hiến thuộc về toàn dân bằng thủ tục trƣng cầu ý dân 

Để bảo đảm quyền lập hiến thuộc về toàn dân, cần quy định việc trưng cầu ý dân 

về sửa đổi Hiến pháp. Do đó, đề nghị bổ sung vào Lời nói đầu nguyên tắc quyền 

lập hiến thuộc về toàn dân, và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 124 Dự thảo để 

trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp và thông qua những nội dung sửa đổi là một 

thủ tục bắt buộc. 
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3. Các Điều khoản đề nghị sửa đổi cụ thể:  (các nội dung cần chỉnh sửa được in đậm nghiêng trong nguyên văn dự 

thảo, và in đậm trong nội dung đề nghị) 

Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

Điều 2 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân 

dân. Tất cả quyền lực nhà nước 

thuộc về nhân dân mà nền tảng 

là liên minh giữa giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và 

đội ngũ trí thức.  

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất 

cả quyền lực nhà nước thuộc về 

nhân dân.  

Bỏ cụm từ “mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp 

công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 

thức.”: 

Hiến pháp cần nhấn mạnh mục tiêu đoàn kết toàn 

dân và đoàn kết dân tộc, nhấn mạnh nguyên tắc 

bình đẳng và không phân biệt đối xử. Vì vậy, không 

nên phân chia giai cấp để tránh xung đột xã hội, đặc 

biệt là trong quy định về quyền lực nhà nước.  

Điều 5,  

Khoản 3 

3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng 

Việt. Các dân tộc có quyền dùng 

tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản 

sắc dân tộc và phát huy những 

phong tục, tập quán, truyền 

3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. 

Các dân tộc có quyền dùng tiếng 

nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân 

tộc và phát huy những phong tục, 

tập quán, truyền thống và văn hoá 

Bỏ chữ “tốt đẹp”: 

Phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa của 

mỗi dân tộc đều mang những bản sắc, giá trị riêng 

đối với cộng đồng chủ nhân cũng như đóng góp vào 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

thống và văn hoá tốt đẹp của 

mình 

của mình. 

 

sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam. Việc 

xác định văn hóa “tốt đẹp” đã tạo ra định kiến, kỳ 

thị và áp đặt văn hóa của dân tộc này đối với dân 

tộc khác, dẫn đến đổ vỡ những giá trị văn hóa của 

các tộc người và vi phạm quyền văn hóa. Điều này 

đã được các nhà nghiên cứu văn hóa và xã hội học, 

dân tộc học cảnh báo. Mặt khác, những thực hành 

văn hóa có thể làm ảnh hưởng đến quyền con người 

đã bị giới hạn bằng các điều khoản về bảo vệ quyền 

con người. Do đó, đề nghị bỏ từ "tốt đẹp" trong 

Khoản 3 Điều 5 Dự thảo.  

Điều 10 

Khoản 3 

(về Công 

đoàn) 

3. Công đoàn Việt Nam là tổ 

chức chính trị - xã hội của giai 

cấp công nhân và của người lao 

động được thành lập trên cơ sở 

tự nguyện, đại diện cho người 

3. Công đoàn Việt Nam là tổ chức 

chính trị - xã hội của người lao 

động được thành lập trên cơ sở tự 

nguyện, đại diện cho người lao 

động, hoạt động trên nguyên tắc 

Bỏ cụm từ “của giai cấp công nhân và”; Thêm 

cụm từ “hoạt động dựa trên nguyên tắc độc lập”: 

Quyền thành lập và gia nhập công đoàn không 

được quy định trong Dự thảo. Tuy nhiên, nhiều 

người lao động tự do, người lao động ở những 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

lao động, chăm lo và bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của 

người lao động; tham gia quản lý 

nhà nước, quản lý kinh tế - xã 

hội; tham gia thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động của cơ quan 

nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp; tuyên truyền, vận động 

người lao động học tập, nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, 

chấp hành pháp luật, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc.  

độc lập, chăm lo và bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của người lao 

động; tham gia quản lý nhà nước, 

quản lý kinh tế - xã hội; tham gia 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động của cơ quan nhà nước, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên 

truyền, vận động người lao động 

học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng 

nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

doanh nghiệp nhỏ rất quan tâm đến việc có công 

đoàn bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Người lao 

động cũng bày tỏ lo ngại về sự thiếu độc lập và 

tiếng nói hạn chế của các công đoàn. Quy định về 

công đoàn tại Điều 10 Dự thảo nên nhấn mạnh công 

đoàn cần bảo vệ lợi ích của tất cả mọi người lao 

động một cách bình đẳng. Vì vậy nên bỏ cụm từ 

“giai cấp công nhân” trong điều này. 

 

Điều 15 
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, quyền con 

người, quyền công dân được 

Nhà nước và xã hội thừa nhận, 

tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo 

Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, quyền con người, quyền 

công dân được nhà nƣớc thừa 

nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo 

đảm, phù hợp với Tuyên ngôn 

Điều chỉnh Khoản 1 (căn cứ của nghĩa vụ thừa 

nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con 

người): Nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và 

bảo đảm quyền con người, thông qua các biện pháp 

lập pháp, hành chính và tư pháp, theo các chuẩn 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

Hiến pháp và pháp luật. 

2. Quyền con người, quyền công 

dân chỉ có thể bị giới hạn trong 

trường hợp cần thiết vì lý do 

quốc phòng, an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, 

sức khỏe của cộng đồng.  

 

quốc tế nhân quyền năm 1948 và 

các điều ƣớc quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên. 

 

mực quốc tế mà Nhà nước Việt Nam đã công nhận 

và có nghĩa vụ tuân thủ.  

Bỏ khoản 2: Việc đặt quy định về giới hạn quyền 

như một quy định tổng quát ngay tại Khoản 2 Điều 

15 Dự thảo, điều khoản đầu tiên của chương, là 

không phù hợp với nguyên tắc của luật nhân quyền 

quốc tế. Việc giới hạn chỉ có thể áp dụng đối với 

một số quyền nhất định, ngoài ra, có nhiều quyền 

con người (như quyền sống, quyền không bị tra tấn, 

không bị đối xử vô nhân đạo hay hạ nhục, quyền tự 

do tư tưởng) là các quyền tuyệt đối, nhà nước 

không được giới hạn trong bất kỳ hoàn cảnh hay vì 

bất kỳ lý do nào. Do đó, đề nghị xóa bỏ Khoản 2 

Điều 15 Dự thảo. Các giới hạn quyền (nếu có với 

quyền nào) nên đƣợc quy định phù hợp với tiêu 

chuẩn nhân quyền quốc tế. 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

Điều 16 1. Mọi người có nghĩa vụ tôn 

trọng quyền của người khác.  

2. Không được lợi dụng quyền 

con người, quyền công dân để 

xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi 

ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp 

pháp của người khác.  

 

1. Các cơ quan nhà nƣớc, cán bộ, 

công chức và viên chức nhà 

nƣớc có nghĩa vụ tôn trọng, 

bảo vệ và bảo đảm các quyền 

con ngƣời, quyền công dân. 

Mọi ngƣời có nghĩa vụ tôn 

trọng quyền của ngƣời khác.  

2. Công dân có trách nhiệm thực 

hiện nghĩa vụ đối với Nhà 

nƣớc và xã hội. (*) 

 

Nhà nước là chủ thể đầu tiên có nghĩa vụ bảo vệ và 

tôn trọng các quyền con người. Khoản 1 Điều 16 

Dự thảo, trước quy định “Mọi người có nghĩa vụ 

tôn trọng quyền của người khác”, cần bổ sung “Các 

cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức và viên chức 

nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm 

các quyền con người, quyền công dân.”  Khoản 2 

của điều này là không rõ ràng, không cần thiết, có 

thể bị lạm dụng để hạn chế, vi phạm quyền của 

người dân, nên cần xóa bỏ. Mặt khác, việc bảo vệ 

lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền và lợi ích 

hợp pháp của người khác đã được quy định ở những 

nội dung khác.  

(*)Trong điều này, nếu cần thiết, quy định về trách 

nhiệm và nghĩa vụ công dân, nên xem xét đưa vào 

nội dung ở điều 20.  
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

Điều 17 1. Mọi người đều bình đẳng 

trước pháp luật.  

2. Không ai bị phân biệt đối xử 

trong đời sống chính trị, dân sự, 

kinh tế, văn hóa, xã hội.  

 

1. Mọi người đều đƣợc pháp luật 

bảo vệ bình đẳng.  

2. Không ai bị phân biệt đối xử hay 

kỳ thị vì lý do dân tộc, giới tính, 

tuổi tác, ngôn ngữ, tôn giáo, 

nguồn gốc hay vị thế xã hội, tài 

sản, nơi cƣ trú, tình trạng sức 

khỏe, tình trạng cơ thể, xu hƣớng 

tính dục, bản dạng giới hay bất kỳ 

lý do nào khác.  

 

Khoản 2 Điều 17 xác định nguyên tắc không ai bị 

phân biệt đối xử “trong đời sống chính trị, dân sự, 

kinh tế, văn hóa, xã hội”, không đủ khái quát các 

lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, đề nghị sửa 

Khoản 2 theo mô hình quy định của luật nhân 

quyền quốc tế với sự chi tiết hóa các hình thức phân 

biệt đối xử có thể xảy ra để mang nâng cao nhận 

thức chung. 

Chú ý: các khái niệm như “xu hướng tính dục” hay 

“bản dạng giới” là các thuật ngữ được Liên Hiệp 

Quốc công nhận và sử dụng rộng rãi trong nhiều 

tài liệu chính thức của Hội đồng Nhân quyền Liên 

Hiệp Quốc và các chương trình nghị sự của Liên 

Hiệp Quốc.  

Điều 20 1. Quyền công dân không 1. Quyền và nghĩa vụ của công Bỏ Khoản 1: Khoản 1 Điều 20 quy định “Quyền 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

tách rời nghĩa vụ công dân. 

2. Quyền và nghĩa vụ của 

công dân do Hiến pháp và luật 

quy định.  

3. Công dân có trách nhiệm 

thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 

nước và xã hội.  

 

dân do Hiến pháp và luật quy định.  

2. Công dân có trách nhiệm 

thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 

nước và xã hội.  (*) 

 

công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” là 

không phù hợp với nguyên tắc của quyền con 

người. Quyền con người, quyền công dân tương 

ứng với các nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước. 

Đồng thời với việc có các quyền, mỗi cá nhân đều 

có nghĩa vụ tôn trọng quyền của những người khác 

(đã được nêu tại Khoản 1 Điều 16). Cụm từ “không 

tách rời” không mang một nội hàm pháp lý hay 

chính trị cụ thể, dễ gây ra sự hiểu lầm hoặc lạm 

dụng. Cụm từ này không chính xác về cả về logic 

lẫn thực tế. Có rất nhiều quyền không nhất thiết 

phải gắn liền (không tách rời) với nghĩa vụ và 

ngược lại, cũng có những nghĩa vụ không gắn trực 

tiếp với quyền nào.  

(*) Xem điều 16. 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

Điều 22 1. Mọi người có quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể, được 

pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khoẻ, danh dự và nhân 

phẩm.  

2. Nghiêm cấm mọi hành vi tra 

tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình 

hay bất kỳ hình thức đối xử khác 

xâm phạm thân thể, xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm của con 

người.   

3. Mọi người có quyền hiến mô, 

bộ phận cơ thể người và hiến 

xác theo quy định của luật. Việc 

thử nghiệm y học, dược học, 

khoa học hay bất kỳ hình thức 

1. Mọi người có quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể, có quyền 

lựa chọn thay đổi giới tính, được 

pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

2. (giữ nguyên) 

3. Mọi người có quyền hiến 

mô, bộ phận cơ thể người và hiến 

xác theo quy định của luật. Việc 

thử nghiệm y học, dược học, khoa 

học hay bất kỳ hình thức thử 

nghiệm khác trên cơ thể người 

phải được người đó đồng ý. Việc 

hiến mô, bộ phận cơ thể và 

tham gia thử nghiệm trên cơ 

thể chỉ đƣợc tiến hành khi 

ngƣời tham gia đƣợc cung cấp 

Bổ sung Khoản 1 và Khoản 3: Về quyền tự do 

thân thể (Điều 22 Dự thảo), cần có quy định về 

quyền lựa chọn thay đổi giới tính của mọi người. 

Trong thực tế, do luật pháp chưa công nhận việc lựa 

chọn thay đổi giới tính, những người chuyển đổi 

giới tính cho phù hợp với đặc điểm sinh học và tâm 

lý của bản thân gặp rất nhiều khó khăn trong đời 

sống bình thường như không được xác nhận nhân 

thân để có thể thực hiện các quyền khác như tự do 

đi lại, học tập, làm việc,... 

Khoản 3 Điều 22, liên quan đến quyền hiến mô, bộ 

phận cơ thể, thử nghiệm khoa học. Cần có một cơ 

chế để bảo vệ những ngƣời dễ bị xâm hại (nạn 

nhân của việc buôn bán người, trẻ em, người khuyết 

tật, người dân tộc thiểu số, người di cư, vv..) không 

bị lợi dụng và xâm hại để lấy bộ phận cơ thể hoặc 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

thử nghiệm khác trên cơ thể 

người phải được người đó đồng 

ý.  

 

đầy đủ thông tin đƣợc cơ quan 

chuyên môn có thẩm quyền 

thẩm định và giám sát.  

tham gia thử nghiệm khoa học.  

Điều 23 2.Mọi người có quyền bí mật thư 

tín, điện thoại, điện tín và các 

hình thức trao đổi thông tin riêng 

tư khác.  

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ 

thư tín, điện thoại, điện tín và 

các hình thức trao đổi thông tin 

riêng tư khác do pháp luật quy 

định.  

2. Mọi người có quyền bí mật thư 

tín, điện thoại, điện tín và các hình 

thức trao đổi thông tin riêng tư 

khác.  

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư 

tín, điện thoại, điện tín và các hình 

thức trao đổi thông tin riêng tư 

khác do luật quy định.  

Việc can thiệp vào quyền riêng tƣ của cá nhân 

(Khoản 2 Điều 23 Dự thảo) cần sửa thành “do 

luật quy định” (chứ không phải “pháp luật”). Nhà 

nước cũng cần sớm ban hành luật về lĩnh vực này 

nhằm hạn chế sự xâm phạm tùy tiện (nghe trộm 

điện thoại, đọc trộm thư tín của cá nhân…). 

Điều 24 Công dân có quyền tự do đi lại 

và cư trú ở trong nước, có quyền 

ra nước ngoài và từ nước ngoài 

1. Mọi ngƣời có quyền tự do cƣ 

trú. Mọi ngƣời đƣợc hƣởng đầy 

Quy định rằng các quyền công dân cần phải “theo 

quy định của pháp luật là trái với nguyên tắc của 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

về nước theo quy định của pháp 

luật.  

 

đủ các quyền con ngƣời không 

phụ thuộc vào nơi cƣ trú;  

2. Công dân có quyền tự do đi lại, 

có quyền ra nƣớc ngoài và từ 

nƣớc ngoài về nƣớc. 

 

nhà nước pháp quyền. Việc tiếp tục quy định như 

vậy là tiếp tục để tình trạng một số văn bản luật 

hoặc dưới luật hạn chế một cách tùy tiện các quyền 

hiến định. Do đó, đề nghị xóa bỏ cụm từ “theo quy 

định của pháp luật” ở cuối Điều 24 Dự thảo.  

Chế độ hộ khẩu và nhiều quy định về đăng ký tạm 

trú, tạm vắng hiện nay gây ra những khó khăn trong 

đời sống của người di cư (việc đi học của trẻ em, an 

sinh xã hội…), tạo ra sự bất bình đẳng lớn. Điều 24 

cần được sửa đổi để hạn chế sự vi phạm quyền hiến 

định bởi các văn bản pháp luật, bảo đảm sự thống 

nhất giữa các địa phương và cần hướng đến việc bãi 

bỏ chế độ hộ khẩu (như hầu hết các quốc gia trên 

thế giới).  

Điều 25 3. Không ai được xâm phạm tự 

do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi 

3.Không ai được xâm phạm tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng 

Khoản 3 Điều 25 nên điều chỉnh thành “không ai 

được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi 

phạm pháp luật.  

 

tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm 

quyền của người khác. 

 

dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm quyền 

của người khác.” vì việc vi phạm pháp luật, dù vì 

bất kỳ lý do nào cũng sẽ bị xử lý theo pháp luật.  

Điều 26 Công dân có quyền tự do ngôn 

luận, tự do báo chí, được thông 

tin, hội họp, lập hội, biểu tình 

theo quy định của pháp luật. 

1. Mọi ngƣời đều có quyền tự do 

tƣ tƣởng;  

2. Mọi ngƣời đều có quyền tự do 

ngôn luận, tự do báo chí và tự do 

thông tin;  

3. Mọi ngƣời đều có quyền tự do 

hội họp, lập hội và biểu tình.  

 

Điều 26 Dự thảo về quyền tự do ngôn luận, báo 

chí, hội họp, lập hội và biểu tình là những quyền 

dân sự và chính trị quan trọng và là nền tảng xây 

dựng một xã hội dân chủ. Các quyền này nên được 

tách ra thành những điều riêng để xứng đáng với 

tầm quan trọng đó. Cần bổ sung quy định về 

quyền tự do tƣ tƣởng để phù hợp với Công ước 

quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà Việt 

Nam có nghĩa vụ tuân thủ, và để tạo tiền đề cho sự 

phát triển đa dạng của mọi thành phần trong xã hội. 

Quy định rằng các quyền công dân cần phải “theo 

quy định của pháp luật”   trong Điều 26 Dự thảo là 

trái với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Việc 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

tiếp tục quy định như vậy là tiếp tục để tình trạng 

một số văn bản luật hoặc dưới luật hạn chế một 

cách tùy tiện các quyền hiến định. Do đó, đề nghị 

xóa bỏ cụm từ “theo quy định của pháp luật”.  

“Quyền tự do thông tin” (bao gồm cả tìm kiếm, 

tiếp nhận và truyền đạt thông tin) cần được thay thế 

cho cụm từ “được thông tin” tại Điều 26 Dự thảo. 

Nhà nước cần sớm ban hành luật về tiếp cận thông 

tin để bảo đảm quyền này cho người dân, đặc biệt là 

cần quan tâm đến việc phát triển các hình thức 

thông tin cho người khuyết tật (người khiếm thính, 

khiếm thị...) và người dân tộc thiểu số. 

Điều 27 1. Công dân nam, nữ bình đẳng 

và có quyền ngang nhau về mọi 

mặt chính trị, dân sự, kinh tế, 

văn hóa, xã hội và gia đình.  

1. Nghiêm cấm moị hành vi phân 

biệt đối xử về giới, giới tính, xu 

hƣớng tính dục và bản dạng giới.  

Điều 27 Dự thảo về Bình đẳng giới nhưng chỉ quy 

định về bình đẳng giữa “nam và nữ” đã bỏ sót 

những người liên giới tính và những người chuyển 

giới, thường vẫn là những người phải chịu phân biệt 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

2. Nhà nước có chính sách bảo 

đảm quyền bình đẳng giữa công 

dân nữ và nam trên mọi lĩnh 

vực. Nhà nước, xã hội và gia 

đình tạo điều kiện để phụ nữ 

phát triển toàn diện, phát huy vai 

trò của mình trong xã hội.  

3. Nghiêm cấm mọi hành vi 

phân biệt đối xử về giới.   

 

2. Nhà nước có chính sách bảo đảm 

quyền bình đẳng, không phân biệt 

giới, giới tính trên moị liñh vƣc̣.  

 

đối xử về giới rất nặng nề. Vì vậy cần bổ sung một 

số hình thức phân biệt đối xử về giới cần nghiêm 

cấm. Ở quy định về nghĩa vụ của Nhà nước trong 

bình đẳng giới, chỉ cần quy định nghĩa vụ đảm bảo 

quyền bình đẳng giới vì nghĩa vụ này cũng bao gồm 

việc đưa ra các chính sách và đảm bảo trên thực tế 

để hỗ trợ các cá nhân và nhóm yếu thế là nạn nhân 

của phân biệt giới. Về bản chất, các biện pháp hỗ 

trợ nhóm yếu thế là biện pháp đặc biệt tạm thời, 

không nên quy định cụ thể một đối tượng nào trong 

một văn bản có tính cố định cao như Hiến pháp. 

Tùy theo từng giai đoạn, Nhà nước có thể có chính 

sách can thiệp nhằm đạt được bình đẳng giới cho 

các đối tượng bị phân biệt đối xử như phụ nữ, người 

đồng tính, song tính và chuyển giới. 

Chú ý:  

Người liên giới tính: (còn gọi là người có khuyết tật 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

bẩm sinh giới tính) Là người có giới tính sinh học 

không xác định rõ là nam hay nữ. 

Người chuyển giới: Là người có giới tính bẩm sinh 

không giống với giới tính mong muốn của họ. Ví 

dụ: có cơ thể là nam và nghĩ mình là nữ, hoặc 

ngoặc lại. Người chuyển giới không nhất thiết phải 

trải qua phẫu thuật thay đổi giới tính. 

Điều 31 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền phải tiếp nhận, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Người bị thiệt hại có quyền 

được bồi thường về vật 

chất, tinh thần và phục hồi 

danh dự theo quy định của 

pháp luật.  

 

2. Cơ quan, tổ  chức, cá  nhân  có 

thẩm quyền phải tiếp nhận, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo công khai, 

minh bạch, đúng thời hạn luật 

định và bảo vệ ngƣời khiếu nại, 

tố cáo và gia đình của họ. Người 

bị thiệt hại có quyền được bồi 

thường về vật chất, tinh thần và 

phục hồi danh dự theo quy định của 

pháp luật.  

Khoản 2 Điều 31, về trách nhiệm của cơ quan 

nhà nƣớc giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần có quy 

định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời 

hạn hợp lý. Việc bảo vệ người khiếu nại, tố cáo và 

gia đình họ cũng là một trách nhiệm quan trọng của 

cơ quan nhà nước. 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

Điều 34 Nhà nước bảo hộ quyền tự do 

kinh doanh. 

2. Nhà nước bảo hộ quyền tự do 

kinh doanh và có chính sách ưu 

tiên hỗ trợ các nhóm xã hội dễ bị 

tổn thương.  

 

Trong thực tế, nhiều nhóm yếu thế (người khuyết 

tật, người sống chung với HIV...) gặp rất nhiều khó 

khăn, bị phân biệt đối xử khi vay vốn, thực hiện các 

hoạt động kinh doanh, hưởng chính sách ưu đãi 

thuế,… Vì vậy, đề nghị bổ sung vào Khoản 2 nội 

dung bên để khuyến khích các nhóm yếu thế đóng 

góp cho xã hội. 

Điều 36 1. Công dân có quyền có nơi ở 

hợp pháp.  

2. Nhà nước có chính sách tạo 

điều kiện để công dân có nơi ở.  

 

1. Mọi người có quyền có nơi ở 

thích đáng.  

2. Nhà nước có chính sách tạo điều 

kiện để công dân có nơi ở thích 

đáng  

 

Quyền có nơi ở không nên kèm quy định về tính 

“hợp pháp”, luật nhân quyền quốc tế chỉ nhắc đến 

“nơi ở thích đáng”, và đòi hỏi Nhà nước phải có 

nghĩa vụ đảm bảo về mặt pháp lý cho nơi ở của 

người dân. Có nhiều người không có nơi ở hợp 

pháp (phải sống trên vỉa hè, gầm cầu, trên thuyền 

nan…) nhưng vẫn có quyền có nơi ở thích đáng và 

bảo đảm quyền này là một nghĩa vụ của nhà nước. 

Do đó, nên sửa thành “nơi ở thích đáng” (khoản 1 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

và 2) và thay “có chính sách tạo điều kiện” bằng 

“bảo đảm” (tại Khoản 2 điều này). Đồng thời thay 

thế “công dân” thành “mọi người” tại Khoản 1 Điều 

36 nhưng giữ nguyên ở Khoản 2. 

Chú ý:  

“nhà ở thích đáng” (adequate housing) cũng là 

thuật ngữ được sử dụng trong hệ thống tiêu chuẩn 

quốc tế về quyền con người với các đặc tính như 

được pháp luật bảo hộ, an toàn, dễ tiếp cận các 

dịch vụ y tế, giáo dục, điện, nước, thuận tiện cho 

việc di chuyển của người khuyết tật… 

Điều 37 1. Mọi người có quyền bất khả 

xâm phạm về chỗ ở hợp pháp.  

2. Không ai được tự ý vào chỗ ở 

hợp pháp của người khác nếu 

1. Mọi người có quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở.  

2. Không ai được tự ý vào chỗ ở 

của người khác nếu không được 

Bỏ cụm từ “hợp pháp” vì lý do nêu trên (phần đề 

nghị điều chỉnh điều 36) 

Điều 37 nhắc đến “chỗ ở hợp pháp”, điều này gây 

ra những rủi ro đối với người dân, đặc biệt là những 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

không được người đó đồng ý. 

Việc khám xét chỗ ở do luật 

định.  

người đó đồng ý.  

Việc khám xét chỗ ở do luật định.  

người di cư (sinh viên, người lao động từ địa 

phương khác đến…), nên đề nghị bỏ từ “hợp pháp” 

tại cả hai khoản 1 và 2 Điều này. 

Điều 39 1. Nam, nữ có quyền kết hôn và 

ly hôn. Hôn nhân theo 

nguyên tắc tự nguyện, tiến 

bộ, một vợ, một chồng, vợ 

chồng bình đẳng, tôn trọng 

lẫn nhau. 

2.  

1.Mọi ngƣời có quyền kết hôn và 

ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc 

tƣ ̣nguyện và biǹh đẳng giữa hai 

ngƣời. 

2.  

 

Quy định về quyền kết hôn và ly hôn chỉ thuộc về 

“nam, nữ” và sử dụng khái niệm “vợ”, “chồng” đã 

loại trừ quyền kết hôn của những người đồng tính.  

Mặt khác, các khái niệm “tiến bộ” và “tôn trọng” là 

không rõ ràng trong quan hệ hôn nhân. 

Đứng từ góc độ quyền con người thì người đồng 

tính có quyền mưu cầu hạnh phúc, từ đó mà họ 

cũng có quyền tạo lập mối quan hệ với nhau và 

được nhà nước bảo vệ quyền lợi nhân thân và tài 

sản bằng hôn nhân. 

Hiến pháp nên trung tính hoá các từ ngữ phân biệt 

về giới tính. Ở pháp luật nhiều quốc gia (cả các 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

quốc gia chưa và đã hợp pháp hoá hôn nhân cùng 

giới) thường dùng từ "phối ngẫu" hay "bên" để 

tránh phân biệt giới tính như "vợ/chồng." 

Điều 40 1. Trẻ em có quyền được gia 

đình, nhà trường, Nhà nước và 

xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục.  

 

1. Trẻ em có các quyền tự do cá 

nhân, quyền không bị phân biệt 

đối xử, quyền đƣợc tôn trọng ý 

kiến, quan điểm và các quyền 

khác. Trẻ em có quyền được gia 

đình, nhà trường, Nhà nước và xã 

hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. 

 

Bên cạnh các quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo 

dục của trẻ em, cần nêu thêm các quyền mang tính 

chủ động của trẻ em vốn được ghi nhận trong Công 

ước Quyền Trẻ em mà Việt Nam có nghĩa vụ tuân 

thủ. Việc đảm bảo và thực thi các quyền này có ý 

nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đầy đủ của 

trẻ em và với tương lai của đất nước. 

Điều 41 1. Công dân có quyền được bảo 

vệ sức khỏe; bình đẳng trong 

việc sử dụng các dịch vụ y tế và 

có nghĩa vụ thực hiện các quy 

định về phòng bệnh, khám bệnh, 

1. Mọi người có quyền được bảo vệ 

sức khỏe; bình đẳng trong việc tiếp 

cận và sử dụng các dịch vụ y tế.  

 

Quyền sức khỏe đề nghị sửa thành là quyền của mọi 

ngƣời (kể cả người nước ngoài, trẻ em chưa đăng 

ký khai sinh…) và thêm quy định bình đẳng trong 

việc “tiếp cận” các dịch vụ y tế.  
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

chữa bệnh.  

 

Quy định về nghĩa vụ khám chữa bệnh có thể dẫn 

đến việc xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh bắt 

buộc với người tâm thần, người nghiện ma túy, các 

bệnh lây lan, vv.. vốn có nhiều bất cập mà Việt 

Nam đang trong tiến trình thay đổi để phù hợp với 

thông lệ quốc tế. Vì vậy không nên đưa quy định 

này vào Hiến pháp, đề nghị bỏ nội dung “và có 

nghĩa vụ thực hiện  các quy định về phòng bệnh, 

khám bệnh, chữa bệnh” ở khoản 1 điều này. 

Điều 42 Công dân có quyền và nghĩa vụ 

học tập.  

 

1. Mọi ngƣời có quyền học tập.  

2. Giáo dục tiểu học là miễn phí;  

3. Ngƣời dân tộc thiểu số có 

quyền học song ngữ bằng tiếng 

mẹ đẻ và tiếng Việt phổ thông.  

 

Quyền giáo dục (Điều 42 và 66 Dự thảo) được các 

nhóm đặc biệt quan tâm. Đề nghị bỏ "nghĩa vụ" học 

tập. Đồng thời, đối với trẻ em dân tộc thiểu số, cần 

bảo đảm quyền học tập bằng tiếng mẹ đẻ của các 

em. Cần đảm bảo việc tiếp cận giáo dục căn bản 

cho mọi người, đồng thời tuân thủ nghĩa vụ của Nhà 

nước về tiến bộ trong thực hiện các quyền xã hội 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

theo Công ước quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội 

và Văn hóa mà Việt Nam là thành viên, thể hiện 

qua việc giữ quy định giáo dục tiểu học miễn phí 

trong Hiến pháp 1992, quy định rõ ràng về trách 

nhiệm của Nhà nước về cung cấp hệ thống giáo dục 

và bổ sung “người khuyết tật” vào những đối tượng 

cần được chú ý đặc biệt. Quy định về giáo dục cũng 

cần bổ sung về quyền được học bằng tiếng mẹ đẻ 

của các dân tộc thiểu số.  

Điều 66 3. Nhà nước và xã hội tạo điều 

kiện học tập để phát triển tài 

năng. Người khuyết tật và những 

người có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn được Nhà nước và xã hội 

tạo điều kiện học văn hoá và học 

nghề phù hợp.  

3.Nhà nƣớc có trách nhiệm đảm 

bảo mọi ngƣời tiếp cận bình đẳng 

với hệ thống giáo dục. Người 

khuyết tật và những người có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn được Nhà 

nước và xã hội tạo điều kiện học 

văn hoá và học nghề phù hợp. 

Xem phần giải thích bên trên ở phần đề nghị 

điều chỉnh điều 42. 
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

Điều 49  Công dân có nghĩa vụ chấp 

hành Hiến pháp và pháp luật, 

tham gia bảo vệ an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, chấp 

hành những quy tắc sinh hoạt 

công cộng.  

Công dân có nghĩa vụ chấp hành 

Hiến  pháp và  pháp luật, tham gia 

bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã  hội.  

Bỏ cụm từ “chấp hành những quy tắc sinh hoạt 

công cộng”. Các quy tắc sinh hoạt công cộng nằm 

ngoài phạm vi pháp luật nên để cho cộng đồng tự 

quy định và xác định việc thực hiện, không cần phải 

đưa vào Hiến pháp. Vì vậy, đề nghị bỏ nội dung 

“chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.”  

Điều 57  Cộng đồng có quyền sở hữu đất 

đai.  

Công dân Việt Nam có quyền sở 

hữu đất đai. 

Sở hữu cộng đồng về đất đai đóng một vai trò 

quan trọng trong đời sống văn hoá, kinh tế, tâm linh 

và phát triển bền vững của các nhóm dân tộc thiểu 

số. Tuy nhiên, từ năm 1980 đến nay, hình thức sở 

hữu cộng đồng và tư nhân về đất đai không được 

ghi nhận, bảo vệ, làm ảnh hưởng các đời sống kinh 

tế, văn hoá và sự phát triển bền vững của các tộc 

người. Do đó, đề nghị Hiến pháp ghi nhận hình 

thức sở hữu đất đai này và sở hữu tƣ nhân về đất 

đai.  
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Điều số 

(theo bản Dự 

thảo) 

Nội dung Dự thảo Nội dung đề nghị  Giải thích 

  3. Nhà nước thu hồi đất do tổ 

chức, cá nhân sử dụng có bồi 

thường theo quy định của pháp 

luật trong trường hợp thật cần 

thiết vì lý do quốc phòng, an 

ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi 

ích công cộng và các dự án phát 

triển kinh tế - xã hội.  

3. Nhà nước trƣng mua đất do tổ 

chức, cá nhân sử dụng có bồi 

thường theo quy định của pháp luật 

trong trường hợp thật cần thiết vì lý 

do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi 

ích quốc gia, lợi ích công cộng.  

 

Điều 58 cần sửa đổi quy định thu hồi thành “trưng 

mua” đất, đồng thời cần bỏ “các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội” ra khỏi các lý do có thể trưng mua 

đất để đảm bảo sự công bằng và ổn định xã hội. 
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Trên đây là các kiến nghị chủ yếu của đại diện bảy (7) nhóm xã hội và 17 tổ chức 

xã hội về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp. Chúng tôi trân 

trọng đề nghị Ban Soạn thảo và Quốc hội xem xét để tiếp thu các kiến nghị trên. 
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PHỤ LỤC: QUÁ TRÌNH THAM VẤN CÁC NHÓM XÃ HỘI VÀ NHÓM YẾU 

THẾ 

VỀ DỰ THẢO HIẾN PHÁP 1992 SỬA ĐỔI 

Các mốc làm việc chính: 

I - Chuẩn bị tham vấn: 25/12/2012 – 20/01/2013 

 Hội thảo chuẩn bị tham vấn tại Hà Nội, ngày 12/01/2013 

 Xây dựng công cụ tham vấn và tập huấn cho các cán bộ hỗ trợ tham vấn.  

II – Quá trình tham vấn các nhóm: 20/01/2013 đến 07/03/2013 

45 cuộc tham vấn được tổ chức với 980 người thuộc 7 nhóm xã hội từ 13 tỉnh, 

thành phố tham dự và đóng góp ý kiến, đồng thời có đóng góp trực tuyến qua 

internet. 

Các cuộc tham vấn được tổ chức theo các bước chính sau đây: 

1. Giới thiệu mục đích và cách thức tham vấn 

2. Xác định nguyện vọng chung của tất cả những người tham gia tham vấn 

3. Lựa chọn những vấn đề ưu tiên để làm trình tự tham vấn 

4. Người tham gia tham vấn thảo luận ở nhóm nhỏ về nội dung dự thảo, so 

sánh với Hiến pháp 1992, so sánh với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và 

những đề nghị về việc thực thi trong thực tế.  

5. Tóm tắt kết quả đóng góp ý kiến của người tham gia tham vấn. 

6. Tổng hợp kết quả.  

III – Tham vấn chuyên gia: 20/01/2013 – 09/03/2013 

Bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo đóng góp ý kiến với sự tham gia của các luật sư 

và chuyên gia tư vấn. 

 

 

 

TÓM TẮT LỊCH TRÌNH THAM VẤN CÁC NHÓM 

 

Các dân tộc thiểu số: 132 ngƣời thuộc các dân tộc H’mông, Dao, Giáy, Tày, 

Nùng, Thái, Xơ Đăng, Mƣờng, Cao Lan đã tham gia 5 cuộc tham vấn đƣợc tổ 

chức tại Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn. 

1. Địa điểm:  Thôn Nậm Chậu, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Thời gian:  Ngày 01/3/2013 

Số người tham gia: 25 cán bộ và nhân dân đại diện cho người dân thôn Nậm 

Chậu, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (chủ yếu là người Dao) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CIFPEN và SRD. 
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2. Địa điểm: thôn Làng Thượng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

Thời gian: 

Ngày 04/3/2013 

Số người tham gia: 19 cán bộ và nhân dân đại diện cho người dân thôn Làng 

Thượng, 

xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (chủ yếu là người Tày và người 

Nùng) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CIFPEN 

 

3. Địa điểm: Thôn Má Tra, xã Sa Pả, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 

Thời gian: Ngày 4/3/2013 

Số người tham gia: 31 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường  

 

4. Địa điểm: Thôn Giàng Tra, xã Tả Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 

Thời gian: Ngày 5/3/2013 

Số người tham gia: 25 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường  

 

5. Địa điểm: Văn phòng iSEE, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

Thời gian: 2/2/2013 

Số người tham gia: 32 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường 

Thanh niên: 203 thanh niên đã tham gia 6 cuộc tham vấn tại Bắc Giang, Đắk 

Nông, Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Địa điểm: Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

Thời gian: Ngày 25-26/02/2013 

Số người tham gia: 35 thanh niên 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Mạng thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công 

(GPAR) 

 

7. Địa điểm: xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông 

Thời gian: Ngày 25/2/2013 

Số người tham gia: 30 thanh niên nam, nữ xã Nam Bình, huyện Đăk Song 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CEPEW và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Đắk Nông 

 

8. Địa điểm: xã Kiến Thành, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Thời gian: Ngày 1/3/2013 

Số người tham gia: 25 nam, nữ thanh niên xã Kiến Thành, huyện Đăk R’Lấp 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CEPEW và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Đắk Nông 
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9. Địa điểm: Hà Nội,  

Thời gian: 1/2/2013 và 24/2/2013 

Số người tham gia: 69 người 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Trung tâm Sống và Học tập vì Cộng đồng (Live and 

Learn) 

10. Địa điểm: Đà Nẵng 

Thời gian: 1/2/2013 

Số người tham gia: 17 người 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Trung tâm Sống và Học tập vì Cộng đồng (Live and 

Learn) 

 

11. Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh 

Thời gian: 25/2/2013 

Số người tham gia: 27 người 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Trung tâm Sống và Học tập vì Cộng đồng (Live and 

Learn) 

 

Phụ nữ: 294 phụ nữ đại diện cho các vùng nông thôn ở đồng bằng, nông thôn 

ven biển và cao nguyên, nhóm phụ nữ Công giáo, phụ nữ bị bạo lực, phụ nữ 

tham gia công tác xã hội (thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), Đại diện 

nhóm phụ nữ trí thức, luật sƣ đã tham gia vào 11 cuộc tham vấn tại các tỉnh Hà 

Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Nam Định, và Đắk Nông.  

 

12. Địa điểm: Hà Nội 

Thời gian: 4/2/2013 

Số người tham gia: 12 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CGFED, CSAGA, Asia Plant 

 

13. Địa điểm: xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình  

Thời gian: 21/2/2013 

Số người tham gia: 24  

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Asia Plant và ACDC 

 

 

14. Địa điểm: Xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình 

Thời gian: 22/02/2013 

Số người tham gia: 25 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Asia Plant và ACDC 
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15. Địa điểm: xã Ngọc Xá - huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 

Thời gian: Ngày 19/2/2013 

Số người tham gia: 30 người 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về 

Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) 

16. Địa điểm: huyện Hải Hậu, Nam Định 

Thời gian: Ngày 27-28/2/2013 

Số người tham gia: 60 người 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường 

trong Phát triển (CGFED) 

17. Địa điểm: Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông  

Thời gian: Ngày 25/2/2013 

Số người tham gia: 25 phụ nữ thành viên CLB “Phụ nữ tham gia công tác xã hội” 

huyện Đăk Song 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CEPEW và Hội LHPN tỉnh Đắk Nông  

18. Địa điểm: Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông  

Thời gian: Ngày 26/2/2013 

Số người tham gia:19 phụ nữ thành viên CLB “Phụ nữ tham gia công tác xã 

hội” Thị trấn Đức An 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CEPEW và Hội LHPN Tỉnh Đắk Nông  

19. Địa điểm: Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông  

Thời gian: Ngày 26/2/2013 

Số người tham gia: 29 phụ nữ thành viên CLB “Phụ nữ tham gia công tác xã 

hội” xã Trường Xuân 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CEPEW và Hội LHPN Tỉnh Đắk Nông  

20. Địa điểm: huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông  

Thời gian: Ngày 1/3/2013 

Số người tham gia: 19 phụ nữ là thành viên CLB “Phụ nữ tham gia công tác xã 

hội” huyện Đăk R’Lấp 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CEPEW và Hội LHPN Tỉnh Đắk Nông  

21. Địa điểm: xã Quảng Tín, Huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông  

Thời gian: Ngày 02/3/2013 

Số người tham gia: 21 phụ nữ là thành viên CLB “Phụ nữ tham gia công tác xã 

hội” xã Quảng Tín, Huyện Đăk R’Lấp 
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Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CEPEW và Hội LHPN Tỉnh Đắk Nông  

22. Địa điểm: xã Đăk We, Huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông  

Thời gian: Ngày 02/3/2013 

Số người tham gia: 30 phụ nữ tham gia công tác xã hội xã Đăk We, Huyện Đăk 

R’Lấp 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CEPEW và Hội LHPN Tỉnh Đắk Nông  

 

 

 

Ngƣời có HIV: 84 ngƣời có HIV đã tham gia vào 6 cuộc tham vấn tại Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh.  

 

23. Địa điểm: Văn phòng VNP+, 1216 K4 khu đô thị Long Biên, Hà Nội 

Thời gian: Ngày 02/02/2013 

Số người tham gia: 12 NCH ( Tham vấn sâu) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) 

 

24. Địa điểm: Văn phòng nhóm Cát Trắng, Hà Nội 

Thời gian: 08:00- 12:00 Ngày 20/02/2013 

Số người tham gia:15 NCH (Tham Vấn rộng) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) 

 

25. Địa điểm: Văn phòng nhóm Cát Trắng, Hà Nội 

Thời gian: 13:00- 17:00 Ngày 20/02/2013 ( Tham vấn rộng) 

Số người tham gia:15 NCH 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) 

 

26. Địa điểm: Khách sạn Nha Đam số 751 Lê Hồng Phong Q.10,TP.HCM 

Thời gian: Ngày 05/02/2013 

Số người tham gia: 12 NCH ( Tham vấn sâu) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) 

 

27. Địa điểm: Khách sạn Nha Đam số 751 Lê Hồng Phong Q.10,TP.HCM 

Thời gian: 08:00-12:00 Ngày 20/02/2013 

Số người tham gia: 15 NCH ( Tham vấn rộng) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) 

 

28. Địa điểm: Khách sạn Nha Đam số 751 Lê Hồng Phong Q.10,TP.HCM 

Thời gian: 13:00-17:00 Ngày 20/02/2013 
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Số người tham gia: 15 NCH ( Tham vấn rộng) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) 

 

Lao động di cƣ: 114 ngƣời bao gồm cả lao động trẻ em tham gia 8 buổi tham vấn 

trên địa bàn Hà Nội 

29. Địa điểm:  Tổ 7, cụm 2, Phúc Xá  

Thời gian: Ngày 20/1/2013 

Số người tham vấn: 13 người di cư tự do 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CDI, LIGHT và CCIHP 

 

30. Địa điểm:  số 2, ngách 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội 

Thời gian: Ngày 27/01/2013 

Số người tham vấn: 14 người lao động di cư: 03 người KCN (Khu Công 

nghiệp) Bắc Thăng Long, 02 người KCN Nội Bài; 01 người KCN Phú Thị, 04 

người lao động tự do, 02 lao động trẻ em, 02 người KCN Khai Quang,Vĩnh 

Phúc. 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CDI, LIGHT và CCIHP 

 

 

31. Địa điểm:  Phúc Xá, Long Biên, Hà Nội 

Thời gian: Ngày 29/1/2013 

Số người tham vấn: 09 lao động trẻ em (từ 13 đến 17 tuổi) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CDI, LIGHT và CCIHP 

 

32. Địa điểm:  Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

Thời gian: Ngày 01/02/2013 

Số người tham vấn: 16 Công nhân nhập cư KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CDI, LIGHT và CCIHP 

 

33. Địa điểm:  KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

Thời gian: Ngày 27 /02/2013 

Số người tham vấn: 26 công nhân nhập cư 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CDI, LIGHT và CCIHP 

 

34. Địa điểm:   Tổ 7, cụm 2, Phúc Xá 

Thời gian:  Ngày 28/1/2013 

Số người tham vấn: 14 người di cư tự do 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CDI, LIGHT và CCIHP 

 

35.  Địa điểm:  thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

Thời gian:  Ngày 26/02/2012 
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Số người tham vấn: 15 công nhân nhập cư làm việc tại KCN Nội Bài, Sóc Sơn, 

Hà Nội 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CDI, LIGHT và CCIHP 

 

36. Địa điểm:  Nhà A3, Ký túc xá công nhân  KCN  Bắc Thăng Long, huyện 

Đông Anh, Hà Nội 

Thời gian: Ngày 03/03/2012 

Số người tham vấn: 7 công nhân nhập cư làm việc tại KCN Bắc Thăng Long, 

Đông Anh, Hà Nội 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: CDI, LIGHT và CCIHP 

 

 

Ngƣời đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT): 41 ngƣời tham gia 03 buổi 

tham vấn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 

37. Địa điểm: Văn phòng iSEE, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội  

Thời gian: 14h-18h, ngày 27/1/2013  

Số người tham vấn: 12 người (luật gia, cán bộ nhà nước, sinh viên là người 

đồng tính) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: ICS 

 

38. Địa điểm: Văn phòng ICS, 12 Tôn Đản, Quận 4, TP.HCM  

Thời gian: 14h-17h, ngày 27/1/2013  

Số người tham vấn: 11 người (luật gia, doanh nhân, chuyên gia tâm lý là người 

đồng tính) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: ICS 

 

39. Địa điểm: Văn phòng ICS, 12 Tôn Đản, Quận 4, TP.HCM  

Thời gian: 14h-18h, ngày 24/2/2013  

Số người tham vấn: 18 người (luật gia, nhân viên văn phòng là người đồng tính 

và phụ huynh của người đồng tính) 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: ICS 

 

40. Địa điểm: Tham vấn online tại địa chỉ: http://bit.ly/suadoihp 

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 28/2/2013  

Số người tham vấn: 1400 người ký tên ủng hộ và 639 ý kiến góp ý (Tính đến 

16h ngày 6/3/2013)  

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: ICS 
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Ngƣời khuyết tật: 115 ngƣời tham gia 6 buổi tham vấn tại Hà Nội, Thái Nguyên 

và Lạng Sơn 

41. Địa điểm:  1502A B14 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 

Thời gian: Ngày 29/1/2013 

Số người tham vấn: 13 người là lãnh đạo các hội Người khuyết tật ở Hà Nội 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: IDEA, CCIHP, Hội người khuyết tật Hà Nội 

 

42. Địa điểm:  Văn phòng Hội NKT,  thành phố Thái Nguyên 

Thời gian: Ngày 31/1/2013  

Số người tham vấn: 18  người là hội viên Hội NKT, thành phố Thái Nguyên 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: IDEA, CCIHP 

 

43. Địa điểm:  Văn phòng Hội NKT huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Thời gian: Ngày  5/2/2013 

Số người tham vấn: 26 người là hội viên Hội NKT huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: IDEA, CCIHP, Hội người khuyết tật Hà Nội 

 

44. Địa điểm:  Văn phòng Hội NKT Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Thời gian: Ngày  20/2/2013 

Số người tham vấn: 18 người là hội viên Hội NKT Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Tổ chức hỗ trợ tham vấn: IDEA, CCIHP, Hội người khuyết tật Hà Nội 

 

45. Địa điểm:  Văn phòng Hội NKT Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Thời gian: Ngày  20/2/2013 

Số người tham vấn: 23 người là hội viên Hội NKT Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Tổ chức hỗ trợ tham vấn: IDEA, CCIHP, Hội người khuyết tật Hà Nội 

 

46. Địa điểm:  Văn phòng Hội NKT thành phố Lạng Sơn 

Thời gian: Ngày 01/3/2013 

Số người tham vấn: 17 người là hội viên Hội NKT,  Lạng Sơn 
Tổ chức hỗ trợ tham vấn: IDEA, CCIHP 
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CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI HỖ TRỢ THAM VẤN 

 

1. Lĩnh vực dân tộc thiểu số. 

 Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trƣờng (iSEE): 

www.isee.org.vn  

 Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD): www.srd.org  

 Mạng An ninh lƣơng thực và Giảm nghèo (CIFPEN):  

http://cifpen.org/home.htm  

2. Lĩnh vực ngƣời đồng tính, song tính, chuyển giới 

 Trung tâm Kết nối và Chia sẻ (ICS): Là trung tâm mới thành lập, có 

văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ 

người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) 

3. Lĩnh vực HIV 

 Mạng lƣới Vietnam Plus (Vnp+) Mạng lƣới ngƣời sống với HIV tạị 

Việt Nam. http://www.vnpplus.com/  

4. Lĩnh vực phụ nữ 

 Trung tâm Nghiên cứu Giới, gia đình và Môi trƣờng trong phát 

triển (CGFED): www.cgfed.org.vn  

 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới- Gia đình- 

Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA): www.csaga.org.vn  

 Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ (ASIAPLANT): Là 

trung tâm thuộc viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn IRARD 

 Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) 

5. Lĩnh vực thanh niên 

 Trung tâm Sống và Học tập (Live and Learn): Là trung tâm hỗ trợ 

Thanh niên trong học tập và phát triển 

 Mạng thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR): 

www.gparvietnam.vn  

 Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP): www.ccihp.org 

  

6. Lĩnh vực công nhân di cƣ 

 Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI): www.cdivietnam.org   

 Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) www.ccihp.org 

 Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (Light): 

http://www.light.org.vn/  

http://www.isee.org.vn/
http://www.srd.org/
http://cifpen.org/home.htm
http://www.vnpplus.com/
http://www.cgfed.org.vn/
http://www.csaga.org.vn/
http://www.gparvietnam.vn/
http://www.ccihp.org/
http://www.cdivietnam.org/
http://www.ccihp.org/
http://www.light.org.vn/
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 Mạng lƣới CSO-CSR 

7. Lĩnh vực ngƣời khuyết tật 

 Trung tâm khuyết tật (IDEA) 

 Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) 

 Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) 


