
TẬP HỢP CÁC BÀI VIẾT VÀ TÀI LIỆU ĐÁNG LƯU Ý 

ĐÃ ĐĂNG VÀ ĐĂNG LẠI TRÊN TRANG “CÙNG VIẾT HIẾN PHÁP” 

(từ 1/2 đến 1/4/2013) 
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1.Tài liệu của trang Cùng Viết Hiến Pháp 

1.  Lời Phi lộ + Lộ trình và Mục tiêu (của trang 

Cùng Viết Hiến Pháp) (1/2/2013) 

       X  

2.  Kỷ yếu những bài viết đáng lưu ý (của trang 

Cùng Viết Hiến Pháp) (1/4/2013) 

       X  

3.  Phân tích kết quả Khảo sát (của trang Cùng Viết 

Hiến Pháp) (1/4/2013) 

X  X  X  X  X  X  X   

4.  Tổng hợp ý kiến nêu ra trong Khảo sát (của 

trang Cùng Viết Hiến Pháp) (1/4/2013) 

X  X  X  X X  X X    

5.  Thư của những người làm trang Cùng Viết Hiến 

Pháp gửi Quốc Hội và Ủy ban Dự thảo Sửa đổi 

Hiến pháp (1/4/2013) 

       X  

6.  Ý kiến của những người làm trang Cùng Viết X  X  X  X  X  X  X   

http://hienphap.net/cung-viet-hien-phap/
http://hienphap.net/cung-viet-hien-phap/
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Hiến Pháp về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 

(1/4/2013) 

7.  Đề xuất của những người làm trang Cùng Viết 

Hiến Pháp về một số điều khoản trong Dự thảo 

Hiến pháp sửa đổi (1/4/2013) 

X  X  X  X  X  X  X    

2.Về sự lãnh đạo của Đảng 

8.  Kiến nghị 7 điểm về sửa đổi Hiến pháp 1992 (do 

72 nhân sĩ, trí thức ký tên đầu tiên) (3/2/2013) 

X X  X  X X  X  X   

9.  Góp ý kiến về dự thảo Hiến pháp – Phan Đình 

Diệu (1992) (24/2/2013) 

X  X  X  X    

10.  Hiến pháp nên đề cập về Đảng thế nào? Bùi Đức 

Lại (1/2/2013) 

X         

11.  Hai tử huyệt của chế độ – Hoàng Xuân Phú 

(1/2/2013) 

X     X     

12.  Cái khốc hại của độc đảng – Nguyễn Đắc Kiên 

(6/3/2013) 

X         

13.  Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng – 

Nguyễn Đắc Kiên (26/2/2013) 

X  X  X    X    

http://hienphap.net/2013/02/03/kien-nghi-ve-sua-doi-hien-phap-1992-2/
http://hienphap.net/2013/02/03/kien-nghi-ve-sua-doi-hien-phap-1992-2/
http://hienphap.net/2013/02/gop-y-kien-ve-du-thao-hien-phap-phan-dinh-dieu-1992/
http://hienphap.net/2013/02/gop-y-kien-ve-du-thao-hien-phap-phan-dinh-dieu-1992/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-nen-de-cap-ve-dang-the-nao/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-nen-de-cap-ve-dang-the-nao/
http://hienphap.net/2013/02/hai-tu-huyet-cua-che-do/
http://hienphap.net/2013/03/cai-khoc-hai-cua-doc-dang-nguyen-dac-kien/
http://hienphap.net/2013/02/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong-nguyen-dac-kien/
http://hienphap.net/2013/02/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong-nguyen-dac-kien/
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14.  Luật về đảng hay luật về Đảng? Nguyễn Quang 

A (6/3/2013) 

X         

15.  Sửa Hiến Pháp Chứ Không Phải Xây Hầm Trú 

Ẩn – Huy Đức (28/2/2013) 

X    X  X     

16.  Ngài Chủ tịch Quốc hội có nhầm? Dương Phi 

Anh (3/3/2013) 

X         

17.  TBT Nguyễn Phú Trọng cần chín chắn, bình tĩnh 

hơn khi tiếp nhận ý kiến phản biện, trái chiều – 

Nguyễn Huy Canh (2/3/2013) 

X         

18.  Có nên đưa vấn đề sự lãnh đạo của Đảng vào 

Hiến pháp hay không? Hồ Anh Hải (7/3/2013) 

X         

19.  Góp ý cho Dự thảo sửa đổi (Đỗ Anh Tuấn) 

(22/3/2013) 

X X  X  X X  X  X    

20.  Vấn đề Đảng trong Hiến pháp Liên Xô – Hồ 

Anh Hải (2/3/2013) 

X         

21.  Điều 4 Hiến pháp và quyền con người – Nguyễn 

Văn Đài (2/3/2013) 

X    X      

22.  Đảng và cơ chế Bảo hiến – Trần Trung Niên X       X   

http://hienphap.net/2013/03/luat-ve-dang-hay-luat-ve-dang-nguyen-quang-a/
http://hienphap.net/2013/03/luat-ve-dang-hay-luat-ve-dang-nguyen-quang-a/
http://hienphap.net/2013/02/sua-hien-phap-chu-khong-phai-xay-ham-tru-an-huy-duc/
http://hienphap.net/2013/02/sua-hien-phap-chu-khong-phai-xay-ham-tru-an-huy-duc/
http://hienphap.net/2013/03/ngai-chu-tich-quoc-hoi-co-nham-duong-phi-anh/
http://hienphap.net/2013/03/ngai-chu-tich-quoc-hoi-co-nham-duong-phi-anh/
http://hienphap.net/2013/03/tbt-nguyen-phu-trong-can-chin-chan-binh-tinh-hon-khi-tiep-nhan-y-kien-phan-bien-trai-chieu-nguyen-huy-canh/
http://hienphap.net/2013/03/tbt-nguyen-phu-trong-can-chin-chan-binh-tinh-hon-khi-tiep-nhan-y-kien-phan-bien-trai-chieu-nguyen-huy-canh/
http://hienphap.net/2013/03/tbt-nguyen-phu-trong-can-chin-chan-binh-tinh-hon-khi-tiep-nhan-y-kien-phan-bien-trai-chieu-nguyen-huy-canh/
http://hienphap.net/2013/02/co-nen-dua-van-de-su-lanh-dao-cua-dang-vao-hien-phap-hay-khong-ho-anh-hai/
http://hienphap.net/2013/02/co-nen-dua-van-de-su-lanh-dao-cua-dang-vao-hien-phap-hay-khong-ho-anh-hai/
http://hienphap.net/2013/03/22/gop-y-cho-du-thao-sua-doi-do-anh-tuan/
http://hienphap.net/2013/03/22/gop-y-cho-du-thao-sua-doi-do-anh-tuan/
http://hienphap.net/2013/02/02/van-de-dang-trong-hien-phap-lien-xo/
http://hienphap.net/2013/02/02/van-de-dang-trong-hien-phap-lien-xo/
http://hienphap.net/2013/03/dieu-4-hien-phap-va-quyen-con-nguoi-nguyen-van-dai/
http://hienphap.net/2013/03/dieu-4-hien-phap-va-quyen-con-nguoi-nguyen-van-dai/
http://hienphap.net/2013/02/dang-va-co-che-bao-hien-tran-trung-nien/
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(6/2/2013) 

23.  Thuyết phục hay khuất phục (Lưu Sĩ Hà 

Tâm)(28/3/2013) 

X      X    

24.  Lộ trình xây dựng một Hiến pháp dân chủ (2 

phần) – Mai Thái Lĩnh (3/2/2013) 

X   X    X    

25.  Hiến pháp CHXHCN Việt Nam: một vài đối 

chiếu – Phạm Vĩnh Cư (17/2/2013) 

X  X   X  X     

26.  83 câu Hỏi – Đáp về Hiến pháp và sửa đổi Hiến 

pháp (sách - ISEE) 

X   X  X  X  X  X  X  

27.  Phân biệt giữa quyền lực của Đảng và quyền lực 

của nhân dân (Nguyễn Tiến Lập)(27/3/2013) 

X         

28.  Một năm Hội nghị Diên Hồng ở Hungary (sách, 

Nguyễn Quang A) (5/3/2013) 

X         

29.  Về một vài định kiến tai hại – Nguyễn Đắc Kiên 

(6/3/2013) 

X           

3.Về quân đội (xem thêm các tài liệu/bài số 3,4,6,7,8,13,19,25) 

30.  Phản bác những luận điểm của Thượng tướng 

Nguyễn Thành Cung – Trần Trung Niên 

 X        

http://hienphap.net/2013/03/29/5063/
http://hienphap.net/2013/03/29/5063/
http://hienphap.net/2013/03/lo-trinh-xay-dung-mot-hien-phap-dan-chu-mai-thai-linh/
http://hienphap.net/2013/03/lo-trinh-xay-dung-mot-hien-phap-dan-chu-mai-thai-linh/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-chxhcn-viet-nam-mot-vai-doi-chieu-pham-vinh-cu/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-chxhcn-viet-nam-mot-vai-doi-chieu-pham-vinh-cu/
http://hienphap.net/2013/02/the-nao-la-trung-cau-dan-y-le-tran-luat/
http://hienphap.net/2013/02/the-nao-la-trung-cau-dan-y-le-tran-luat/
http://hienphap.net/2013/03/29/phan-biet-giua-quyen-luc-cua-dang-va-quyen-luc-cua-nhan-dan-nguyen-tien-lap/
http://hienphap.net/2013/03/29/phan-biet-giua-quyen-luc-cua-dang-va-quyen-luc-cua-nhan-dan-nguyen-tien-lap/
http://hienphap.net/2013/03/05/mot-nam-hoi-nghi-dien-hong-o-hungary-sach-nguyen-quang-a/
http://hienphap.net/2013/03/05/mot-nam-hoi-nghi-dien-hong-o-hungary-sach-nguyen-quang-a/
http://hienphap.net/2013/03/ve-mot-vai-dinh-kien-tai-hai-nguyen-dac-kien/
http://hienphap.net/2013/02/phan-bac-nhung-luan-diem-cua-thuong-tuong-nguyen-thanh-cung-tran-trung-nien/
http://hienphap.net/2013/02/phan-bac-nhung-luan-diem-cua-thuong-tuong-nguyen-thanh-cung-tran-trung-nien/
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(24/2/2013) 

31.  Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ 

quốc – Nguyễn Trọng Vĩnh (27/3/2013) 

 X        

32.  Quân Đội chỉ phải tuyệt đối trung thành với Tổ 

Quốc – Phạm Văn Điệp (6/3/2013) 

 X        

33.  Góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 – 

Nguyễn Thị Từ Huy (5/2/2013) 

 X  X  X  X      

34.  Dân sự kiểm soát quân sự – Michael F.Cairo 

(6/3/2013) 

 X        

4.Về phân quyền/giám sát quyền lực (xem thêm các tài liệu/bài số 3,4,6,7,8,9,13,19,24,26,33) 

35.  “Bảy xin hiến pháp ban hành Trăm điều phải có 

thần linh pháp quyền” – Nguyễn Sĩ Dũng 

(5/2/2013) 

  X        

36.  ‘Không thể vượt lên với vòng kim cô quanh đầu 

và mai rùa trên lưng’ – Nguyễn Sĩ Dũng 

(17/2/2013) 

  X  X   X    

37.  Nghĩ vào lúc Hiến pháp đang sửa đổi – Dương 

Trung Quốc (3/2/2013) 

  X    X    

http://hienphap.net/2013/02/phan-bac-nhung-luan-diem-cua-thuong-tuong-nguyen-thanh-cung-tran-trung-nien/
http://hienphap.net/2013/02/phan-bac-nhung-luan-diem-cua-thuong-tuong-nguyen-thanh-cung-tran-trung-nien/
http://hienphap.net/2013/03/quan-doi-chi-phai-tuyet-doi-trung-thanh-voi-to-quoc-pham-van-diep/
http://hienphap.net/2013/03/quan-doi-chi-phai-tuyet-doi-trung-thanh-voi-to-quoc-pham-van-diep/
http://hienphap.net/2013/02/goy-y-cho-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-nguyen-thi-tu-huy/
http://hienphap.net/2013/02/goy-y-cho-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-nguyen-thi-tu-huy/
http://hienphap.net/2013/03/dan-su-kiem-soat-quan-su-michael-f-cairo-2/
http://hienphap.net/2013/02/bay-xin-hien-phap-ban-hanh-tram-dieu-phai-co-than-linh-phap-quyen-nguyen-si-dung/
http://hienphap.net/2013/02/bay-xin-hien-phap-ban-hanh-tram-dieu-phai-co-than-linh-phap-quyen-nguyen-si-dung/
http://hienphap.net/2013/02/khong-the-vuot-len-voi-vong-kim-co-quanh-dau-le-nhung/
http://hienphap.net/2013/02/khong-the-vuot-len-voi-vong-kim-co-quanh-dau-le-nhung/
http://hienphap.net/2013/02/nghi-vao-luc-hien-phap-dang-sua-doi-2/
http://hienphap.net/2013/02/nghi-vao-luc-hien-phap-dang-sua-doi-2/
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38.  Chủ nghĩa hợp hiến và sửa đổi Hiến pháp ở Việt 

Nam – Bùi Ngọc Sơn (10/2/2013) 

  X       

39.  Hiến pháp dân chủ: Những yêu cầu cơ bản – Bùi 

Ngọc Sơn (20/2/2013) 

  X       

40.  Chỗ đứng của Nhân dân trong Hiến pháp – 

Hoàng Xuân Phú (16/2/2013) 

  X  X   X    

41.  Chủ nghĩa hợp hiến – Greg Russel (6/2/2013)   X        

42.  Chủ nghĩa hợp hiến là gì? – Lý Ba (13/2/2013)   X       

43.  Dân chủ như một giá trị toàn cầu – Amartya Sen 

(6/2/2013) 

  X        

44.  Bàn thêm về vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992 

nhìn từ nguyên tắc chủ quyền nhân dân – 

Nguyễn Cửu Việt (16/2/2013) 

  X  X      

45.  Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực – Lê 

Hồng Hạnh (12/2/2013) 

  X  X      

46.  Từ vụ Tiên Lãng, nghĩ về sửa đổi Hiến pháp – 

Nguyễn Đăng Dung (18/2/2013) 

  X   X  X    

47.  Sửa đổi nhỏ, hiệu quả lớn – Phạm Duy   X  X      

http://hienphap.net/2013/02/chu-nghia-hop-hien-va-sua-doi-hien-phap-o-viet-nam-bui-ngoc-son/
http://hienphap.net/2013/02/chu-nghia-hop-hien-va-sua-doi-hien-phap-o-viet-nam-bui-ngoc-son/
http://hienphap.net/2013/02/chu-nghia-hop-hien-va-sua-doi-hien-phap-o-viet-nam-bui-ngoc-son/
http://hienphap.net/2013/02/chu-nghia-hop-hien-va-sua-doi-hien-phap-o-viet-nam-bui-ngoc-son/
http://hienphap.net/2013/02/cho-dung-cua-nhan-dan-trong-hien-phap-hoang-xuan-phu/
http://hienphap.net/2013/02/cho-dung-cua-nhan-dan-trong-hien-phap-hoang-xuan-phu/
http://hienphap.net/2013/02/chu-nghia-hop-hien-greg-russel/
http://hienphap.net/2013/02/chu-nghia-hop-hien-la-gi-ly-ba/
http://hienphap.net/2013/02/dan-chu-nhu-mot-gia-tri-toan-cau-amartya-sen/
http://hienphap.net/2013/02/ban-them-ve-van-de-sua-doi-hien-phap-1992-nhin-tu-nguyen-tac-chu-quyen-nhan-dan-nguyen-cuu-viet/
http://hienphap.net/2013/02/ban-them-ve-van-de-sua-doi-hien-phap-1992-nhin-tu-nguyen-tac-chu-quyen-nhan-dan-nguyen-cuu-viet/
http://hienphap.net/2013/02/ban-them-ve-van-de-sua-doi-hien-phap-1992-nhin-tu-nguyen-tac-chu-quyen-nhan-dan-nguyen-cuu-viet/
http://hienphap.net/2013/02/nhan-dan-la-chu-the-toi-cao-cua-quyen-luc-le-hong-hanh/
http://hienphap.net/2013/02/nhan-dan-la-chu-the-toi-cao-cua-quyen-luc-le-hong-hanh/
http://hienphap.net/2013/02/tu-vu-tien-lang-nghi-ve-sua-doi-hien-phap-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/tu-vu-tien-lang-nghi-ve-sua-doi-hien-phap-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-nho-hieu-qua-lon-mot-so-y-kien-gop-y-sua-doi-hien-phap-1992-pham-duy-nghia/
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Nghĩa(13/2/2013) 

48.  Quyền “đuổi đầy tớ” của dân – Võ Trí 

Hảo(23/2/2013) 

  X  X      

49.  Lập hiến hướng đến pháp quyền ở Việt Nam – 

Nguyễn Minh Tuấn (15/3/2013) 

  X       

50.  Tính dân chủ của Hiến pháp Việt Nam – Nguyễn 

Tiến Dũng (5/2/2013) 

  X        

51.  Tư pháp độc lập: Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn - Nguyễn Đăng Dung (7/2/2013) 

  X         

52.  Hiến pháp phải là công cụ phòng, chống tham 

nhũng - Nguyễn Đăng Dung (17/2/2013) 

  X       

53.  Nhóm lợi ích khủng – Nguyễn Trung Chính 

(4/3/2013) 

  X       

5.Về quyền con người, quyền công dân (xem thêm các tài liệu/bài số 3,4,6,7,8,9,15,19,21,25,26,33,36,39,44,45,48)   

54.  Teo dần quyền con người trong Hiến pháp – 

Hoàng Xuân Phú (1/2/2013) 

   X      

55.  Quyền cơ bản, Hiến pháp cho mới có? Nguyễn 

Sỹ Phương (6/3/2013) 

   X      

http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-nho-hieu-qua-lon-mot-so-y-kien-gop-y-sua-doi-hien-phap-1992-pham-duy-nghia/
http://hienphap.net/2013/02/quyen-duoi-day-to-cua-dan-vo-tri-hao/
http://hienphap.net/2013/02/quyen-duoi-day-to-cua-dan-vo-tri-hao/
http://hienphap.net/2013/03/lap-hien-huong-den-phap-quyen-o-viet-nam-nguyen-minh-tuan-2/
http://hienphap.net/2013/03/lap-hien-huong-den-phap-quyen-o-viet-nam-nguyen-minh-tuan-2/
http://hienphap.net/2013/02/tinh-dan-chu-cua-hien-phap-viet-nam-ntzung/
http://hienphap.net/2013/02/tinh-dan-chu-cua-hien-phap-viet-nam-ntzung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/03/nhom-loi-ich-khung-nguyen-trung-chinh/
http://hienphap.net/2013/02/teo-dan-quyen-con-nguoi-trong-hien-phap/
http://hienphap.net/2013/02/teo-dan-quyen-con-nguoi-trong-hien-phap/
http://hienphap.net/2013/02/quyen-co-ban-hien-phap-cho-moi-co-nguyen-si-phuong-2/
http://hienphap.net/2013/02/quyen-co-ban-hien-phap-cho-moi-co-nguyen-si-phuong-2/
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56.  Hiến pháp không phải để ban ơn cho nhân dân – 

Nguyễn Như Phát (6/2/2013) 

   X      

57.  Khẩu khí “ông chủ” trong Hiến Pháp – Nguyễn 

Ngọc Lanh (11/2/2013) 

   X      

58.  Hiến pháp có nên ghi ‘theo quy định của pháp 

luật’? Khánh Duy (4/3/2013) 

   X       

59.  Dự thảo sửa đổi HP 1992: Nó cứ thế nào ấy! Vũ 

Lịch Nguyên (4/3/2013) 

   X      

60.  Khi quyền hiến định của người dân bị giới hạn 

“theo quy định của pháp luật” – Đặng Minh 

Tuấn (12/2/2013) 

   X      

61.  Quyền biểu tình: Nên quy định thế nảo? – 

Nguyễn Minh Tuấn (15/3/2013) 

   X      

62.  “Dân chủ” và “Tự do” giảm: Đếm từ trong hiến 

pháp 1946-2013 – Nguyễn Văn Tuấn  

(10/3/2013) 

   X       

63.  Để có một bản Hiến pháp thực sự văn minh, dân 

chủ – Nguyễn Minh Thuyết (27/2/2013) 

   X       

http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-khong-phai-de-ban-on-cho-nhan-dan-nguyen-nhu-phat/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-khong-phai-de-ban-on-cho-nhan-dan-nguyen-nhu-phat/
http://hienphap.net/2013/02/11/khau-khi-ong-chu-trong-hien-phap-nguyen-ngoc-lanh/
http://hienphap.net/2013/02/11/khau-khi-ong-chu-trong-hien-phap-nguyen-ngoc-lanh/
http://hienphap.net/2013/03/hien-phap-co-nen-ghi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-khanh-duy/
http://hienphap.net/2013/03/hien-phap-co-nen-ghi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-khanh-duy/
http://hienphap.net/2013/03/du-thao-sua-doi-hp-1992-no-cu-the-nao-ay-vu-lich-nguyen/
http://hienphap.net/2013/03/du-thao-sua-doi-hp-1992-no-cu-the-nao-ay-vu-lich-nguyen/
http://hienphap.net/2013/02/12/khi-quyen-hien-dinh-cua-nguoi-dan-bi-gioi-han-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-dang-minh-tuan-2/
http://hienphap.net/2013/02/12/khi-quyen-hien-dinh-cua-nguoi-dan-bi-gioi-han-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-dang-minh-tuan-2/
http://hienphap.net/2013/02/12/khi-quyen-hien-dinh-cua-nguoi-dan-bi-gioi-han-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-dang-minh-tuan-2/
http://hienphap.net/2013/03/15/quyen-bieu-tinh-nen-quy-dinh-the-nao-nguyen-minh-tuan/
http://hienphap.net/2013/03/15/quyen-bieu-tinh-nen-quy-dinh-the-nao-nguyen-minh-tuan/
http://hienphap.net/2013/02/tu-tinh-trang-tham-chieu-vong-ban-ve-cach-xay-dung-cac-dieu-khoan-trong-hien-phap-mot-cach-hop-logic-nguyen-dang-thanh-2/
http://hienphap.net/2013/02/tu-tinh-trang-tham-chieu-vong-ban-ve-cach-xay-dung-cac-dieu-khoan-trong-hien-phap-mot-cach-hop-logic-nguyen-dang-thanh-2/
http://hienphap.net/2013/02/de-co-mot-ban-hien-phap-thuc-su-van-minh-dan-chu-nguyen-minh-thuyet/
http://hienphap.net/2013/02/de-co-mot-ban-hien-phap-thuc-su-van-minh-dan-chu-nguyen-minh-thuyet/
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6.Về sở hữu đất đai, kinh tế nhà nước  (xem thêm các tài liệu/bài số 3,4,6,7,8,9,11,19,25,26,33,46,47) 

64.  “Công thổ quốc gia” hay sự “sáng tạo” kì quặc 

về sở hữu? Nguyễn Quang A(10/2/2013) 

    X     

65.  Đa sở hữu đất đai: Tại sao không? Nguyễn Văn 

Phú (5/3/2013) 

    X     

66.  Chính sách đất đai đang vì ai? Hồ Đăng Hòa, Lê 

Thị Quỳnh Trâm, Phạm Duy Nghĩa và Malcolm 

F. McPherson (10/2/2013) 

    X     

67.  Sở hữu đất đai: Vấn đề và lựa chọn – Bùi Văn 

Huyền (6/3/2013) 

    X     

68.  Ông chủ thật sự của đất đai Việt Nam là ai? 

Đoàn Vương Thanh (28/3/2013) 

    X     

69.  “Sở hữu toàn dân” là chơi khăm nhân dân? Võ 

Trinh(29/3/2013) 

    X     

70.  Về quyền sở hữu đất đai trong Dự thảo sửa đổi 

Hiến pháp 1992 – Nguyễn Thị Cúc (10/3/2013) 

    X     

71.  Thu hồi đất: Khi nào và bằng cách nào? – 

Nguyễn Ngọc Điện(26/3/2013) 

    X     

http://hienphap.net/2013/02/cong-tho-quoc-gia-hay-su-sang-tao-ki-quac-ve-so-huu-nguyen-quang-a-2/
http://hienphap.net/2013/02/cong-tho-quoc-gia-hay-su-sang-tao-ki-quac-ve-so-huu-nguyen-quang-a-2/
http://hienphap.net/2013/03/da-so-huu-dat-dai-tai-sao-khong-nguyen-van-phu/
http://hienphap.net/2013/03/da-so-huu-dat-dai-tai-sao-khong-nguyen-van-phu/
http://hienphap.net/2013/02/chinh-sach-dat-dai-dang-vi-ai-ho-dang-hoa-le-thi-quynh-tram-pham-duy-nghia-va-malcolm-f-mcpherson/
http://hienphap.net/2013/02/chinh-sach-dat-dai-dang-vi-ai-ho-dang-hoa-le-thi-quynh-tram-pham-duy-nghia-va-malcolm-f-mcpherson/
http://hienphap.net/2013/02/chinh-sach-dat-dai-dang-vi-ai-ho-dang-hoa-le-thi-quynh-tram-pham-duy-nghia-va-malcolm-f-mcpherson/
http://hienphap.net/2013/02/so-huu-dat-dai-van-de-va-lua-chon-bui-van-huyen/
http://hienphap.net/2013/02/so-huu-dat-dai-van-de-va-lua-chon-bui-van-huyen/
http://hienphap.net/2013/03/28/ong-chu-that-su-cua-dat-dai-viet-nam-la-ai-doan-vuong-thanh/
http://hienphap.net/2013/03/28/ong-chu-that-su-cua-dat-dai-viet-nam-la-ai-doan-vuong-thanh/
http://hienphap.net/2013/03/29/so-huu-toan-dan-la-choi-kham-nhan-dan-vo-trinh/
http://hienphap.net/2013/03/29/so-huu-toan-dan-la-choi-kham-nhan-dan-vo-trinh/
http://hienphap.net/2013/03/10/ve-quyen-so-huu-dat-dai-trong-du-thao-sua-doi-hien-phap-nam-1992-nguyen-thi-cuc/
http://hienphap.net/2013/03/10/ve-quyen-so-huu-dat-dai-trong-du-thao-sua-doi-hien-phap-nam-1992-nguyen-thi-cuc/
http://hienphap.net/2013/03/26/thu-hoi-dat-khi-nao-va-bang-cach-nao-nguyen-ngoc-dien/
http://hienphap.net/2013/03/26/thu-hoi-dat-khi-nao-va-bang-cach-nao-nguyen-ngoc-dien/
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72.  Chế độ kinh tế trong hiến pháp các nước và hiến 

pháp Việt Nam - Nguyễn Đăng Dung 

(17/2/2013) 

    X     

7.Về xây dựng hiến pháp và trưng cầu ý dân  (xem thêm các tài liệu/bài số 3,4,6,7,8,9,13,15,19,23,24,26,36,37,40,46)     

73.  Sửa đổi Hiến pháp: Mấy điều nghĩ ngợi – Bùi 

Đức Lại (20/2/2013) 

     X    

74.  Mấy ý kiến chung về sửa Hiến pháp – Bùi Đức 

Lại (20/2/2013) 

     X     

75.  Thư gửi những người quan tâm sửa đổi Hiến 

pháp – Bùi Đức Lại (27/2/2013) 

     X     

76.  Lương thiện, điều không thể thiếu khi tham gia 

xây dựng Hiến pháp – Bùi Đức Lại (6/3/2013) 

     X     

77.  Đưa thảo luận Hiến pháp về đúng vị trí - Bùi 

Đức Lại (1/3/2013) 

     X    

78.  Hiến pháp là gì – Nguyễn Đắc Kiên (2/2/2013)      X    

79.  Tại sao hiến pháp năm 1946 lại dân chủ nhất? 

Nguyễn Đắc Kiên (13/2/2013) 

     X     

http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-may-dieu-nghi-ngoi-bui-duc-lai/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-may-dieu-nghi-ngoi-bui-duc-lai/
http://hienphap.net/2013/02/may-y-kien-chung-ve-sua-hien-phap-bui-duc-lai/
http://hienphap.net/2013/02/may-y-kien-chung-ve-sua-hien-phap-bui-duc-lai/
http://hienphap.net/2013/02/thu-gui-nhung-nguoi-quan-tam-sua-doi-hien-phap-bui-duc-lai/
http://hienphap.net/2013/02/thu-gui-nhung-nguoi-quan-tam-sua-doi-hien-phap-bui-duc-lai/
http://hienphap.net/2013/03/luong-thien-dieu-khong-the-thieu-khi-tham-gia-xay-dung-hien-phap-bui-duc-lai/
http://hienphap.net/2013/03/luong-thien-dieu-khong-the-thieu-khi-tham-gia-xay-dung-hien-phap-bui-duc-lai/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-nen-de-cap-ve-dang-the-nao/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-nen-de-cap-ve-dang-the-nao/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-la-gi/
http://hienphap.net/2013/02/tai-sao-hien-phap-nam-1946-lai-dan-chu-nhat-nguyen-dac-kien/
http://hienphap.net/2013/02/tai-sao-hien-phap-nam-1946-lai-dan-chu-nhat-nguyen-dac-kien/
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80.  Sửa đổi hiến pháp trước hết cần làm gì? Nguyễn 

Đăng Dung (16/2/2013) 

     X    

81.  Hãy tìm cho mình một chỗ đứng trong Hến - 

Nguyễn Đăng Dung (16/3/2013) 

     X     

82.  Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý – 

Nguyễn Quang A (2/2/2013) 

     X    

83.  “Phi chính trị hóa quân đội” nghĩa là gì hả ông 

Nguyễn Phú Trọng? – Nguyễn Quang A 

(8/3/2013) 

     X    

84.  Hiến pháp là nền tảng, còn nền tảng của Hiến 

pháp? Nguyễn Sĩ Phương(1/2/2013) 

     X     

85.  Hiến pháp nào cho Việt Nam: Nhìn ra thế giới – 

Nguyễn Đức Lam (7/2/2013) 

     X     

86.  “Hiến pháp nào cho Việt Nam?” – Nguyễn Tiến 

Dũng(5/2/2013) 

     X     

87.  Thay đổi Hiến pháp và nhu cầu của xã hội – 

Nguyễn Thị Hường (3/2/2013) 

     X     

88.  Sửa hiến pháp: Cởi nút thắt cho cải cách – Võ      X     

http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/sua-doi-hien-phap-truoc-het-can-lam-gi-nguyen-dang-dung/
http://hienphap.net/2013/02/lay-y-kien-nhan-dan-va-trung-cau-dan-y/
http://hienphap.net/2013/02/lay-y-kien-nhan-dan-va-trung-cau-dan-y/
http://hienphap.net/2013/03/phi-chinh-tri-hoa-quan-doi-nghia-la-gi-ha-ong-nguyen-phu-trong-nguyen-quang-a/
http://hienphap.net/2013/02/lay-y-kien-nhan-dan-va-trung-cau-dan-y/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-la-nen-tang-con-nen-tang-cua-hien-phap/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-la-nen-tang-con-nen-tang-cua-hien-phap/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-nao-cho-viet-nam-nhin-ra-the-gioi-nguyen-duc-lam/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-nao-cho-viet-nam-nhin-ra-the-gioi-nguyen-duc-lam/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-nao-cho-viet-nam-gs-nguyen-tien-dung-2/
http://hienphap.net/2013/02/hien-phap-nao-cho-viet-nam-gs-nguyen-tien-dung-2/
http://hienphap.net/2013/02/thay-doi-hien-phap-va-nhu-cau-cua-xa-hoi/
http://hienphap.net/2013/02/thay-doi-hien-phap-va-nhu-cau-cua-xa-hoi/
http://hienphap.net/2013/02/sua-hien-phap-coi-nut-that-cho-cai-cach-vo-tri-hao/
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Trí Hảo(23/2/2013) 

89.  Toàn dân xây dựng Hiến pháp: Hội nghị Diên 

hồng trong thời đại mới – Nguyễn Thanh Hà 

(22/3/2013) 

     X    

90.  “Tâm” và “Tầm” trong góp ý xây dựng Hiến 

pháp – Nguyễn Văn Minh (10/2/2013) 

     X     

91.  Thế nào là trưng cầu dân ý? Lê Trần Luật 

(24/3/2013) 

     X    

92.  Góp ý và ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 

có vô ích không? Nguyễn Thị Từ Huy 

(17/3/2013) 

     X    

8.Về bảo hiến (xem thêm các tài liệu/bài số 3,4,6,7,8,19,22,26)        

93.  Bàn về tài phán hiến pháp và thẩm quyền của cơ 

quan tài phán hiến pháp ở Việt Nam – Trương 

Đắc Linh (5/3/2013) 

      X   

94.  Mấy ý kiến về Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo 

sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Vũ Thư (20/3/2013) 

      X   

95.  Tòa án hiến pháp, điều khác biệt với thế giới –       X   

http://hienphap.net/2013/02/sua-hien-phap-coi-nut-that-cho-cai-cach-vo-tri-hao/
http://hienphap.net/2013/03/22/toan-dan-xay-dung-hien-phap-hoi-nghi-dien-hong-trong-thoi-dai-moi-nguyen-thanh-ha/
http://hienphap.net/2013/03/22/toan-dan-xay-dung-hien-phap-hoi-nghi-dien-hong-trong-thoi-dai-moi-nguyen-thanh-ha/
http://hienphap.net/2013/03/22/toan-dan-xay-dung-hien-phap-hoi-nghi-dien-hong-trong-thoi-dai-moi-nguyen-thanh-ha/
http://hienphap.net/2013/02/tam-va-tam-trong-gop-y-xay-dung-hien-phap-nguyen-van-minh/
http://hienphap.net/2013/02/tam-va-tam-trong-gop-y-xay-dung-hien-phap-nguyen-van-minh/
http://hienphap.net/2013/02/the-nao-la-trung-cau-dan-y-le-tran-luat/
http://hienphap.net/2013/02/gop-y-va-ky-kien-nghi-sua-doi-hien-phap-1992-co-vo-ich-khong-nguyen-thi-tu-huy/
http://hienphap.net/2013/02/gop-y-va-ky-kien-nghi-sua-doi-hien-phap-1992-co-vo-ich-khong-nguyen-thi-tu-huy/
http://hienphap.net/2013/02/05/ban-ve-tai-phan-hien-phap-va-tham-quyen-cua-co-quan-tai-phan-hien-phap-o-viet-nam-truong-dac-linh/
http://hienphap.net/2013/02/05/ban-ve-tai-phan-hien-phap-va-tham-quyen-cua-co-quan-tai-phan-hien-phap-o-viet-nam-truong-dac-linh/
http://hienphap.net/2013/02/05/ban-ve-tai-phan-hien-phap-va-tham-quyen-cua-co-quan-tai-phan-hien-phap-o-viet-nam-truong-dac-linh/
http://hienphap.net/2013/03/20/may-y-kien-ve-hoi-dong-hien-phap-trong-du-thao-sua-doi-hien-phap-nam-1992-vu-thu/
http://hienphap.net/2013/03/20/may-y-kien-ve-hoi-dong-hien-phap-trong-du-thao-sua-doi-hien-phap-nam-1992-vu-thu/
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Vũ Đức Khiển (20/3/2013) 

96.  Những vấn đề để ngỏ trong Dự thảo Hiến pháp – 

Đặng Minh Tuấn (12/2/2013) 

      X   

9.Các vấn đề khác (xem thêm các tài liệu/bài số 1,2,5,26,33) 

97.  Từ tình trạng tham chiếu vòng bàn về cách xây 

dựng các điều khoản trong Hiến pháp một cách 

hợp logic – Nguyễn Đăng Thành (27/2/2013) 

       X  

98.  Cần thay đổi quốc hiệu? Nguyễn Ngọc Lanh 

(19/2/2013) 

       X  

99.  Độ dài của lời mở đầu – Trần Trung Niên 

(22/2/2013) 

       X  

100.  Việc hiến định “vị thế ngôn ngữ quốc gia” của 

tiếng Việt ở Việt Nam: Một vấn đề cần tiếp tục 

nghiên cứu – Nguyễn Thị Thanh Bình 

(8/2/2013) 

       X  

 

http://hienphap.net/2013/02/12/nhung-van-de-de-ngo-trong-du-thao-hien-phap-dang-minh-tuan/
http://hienphap.net/2013/02/12/nhung-van-de-de-ngo-trong-du-thao-hien-phap-dang-minh-tuan/
http://hienphap.net/2013/02/tu-tinh-trang-tham-chieu-vong-ban-ve-cach-xay-dung-cac-dieu-khoan-trong-hien-phap-mot-cach-hop-logic-nguyen-dang-thanh-2/
http://hienphap.net/2013/02/tu-tinh-trang-tham-chieu-vong-ban-ve-cach-xay-dung-cac-dieu-khoan-trong-hien-phap-mot-cach-hop-logic-nguyen-dang-thanh-2/
http://hienphap.net/2013/02/tu-tinh-trang-tham-chieu-vong-ban-ve-cach-xay-dung-cac-dieu-khoan-trong-hien-phap-mot-cach-hop-logic-nguyen-dang-thanh-2/
http://hienphap.net/2013/02/can-thay-doi-quoc-hieu-nguyen-ngoc-lanh/
http://hienphap.net/2013/02/do-dai-cua-loi-mo-dau-tran-trung-nien/
http://hienphap.net/2013/02/08/viec-hien-dinh-vi-the-ngon-ngu-quoc-gia-cua-tieng-viet-o-viet-nam-mot-van-de-can-duoc-tiep-tuc-nghien-cuu/
http://hienphap.net/2013/02/08/viec-hien-dinh-vi-the-ngon-ngu-quoc-gia-cua-tieng-viet-o-viet-nam-mot-van-de-can-duoc-tiep-tuc-nghien-cuu/
http://hienphap.net/2013/02/08/viec-hien-dinh-vi-the-ngon-ngu-quoc-gia-cua-tieng-viet-o-viet-nam-mot-van-de-can-duoc-tiep-tuc-nghien-cuu/
http://hienphap.net/2013/02/08/viec-hien-dinh-vi-the-ngon-ngu-quoc-gia-cua-tieng-viet-o-viet-nam-mot-van-de-can-duoc-tiep-tuc-nghien-cuu/
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