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Tài liệu này tóm tắt những sửa đổi quan trọng nhất  trong Dự thảo 2013 so với bản Hiến 
pháp 1992 hiện hành. Đây là tài liệu không chính thức, được đưa ra để giúp cho những 
người có ít thời gian nghiên cứu, tìm  hiểu hiến pháp nắm được những thông tin cơ bản 
nhất trước khi tham gia góp ý vào bản Dự thảo Hiến pháp 2013. 
 
1. Quy định về ngôn ngữ 
1.1. So với Điều 5 Hiến pháp 1992 hiện hành, Dự thảo 2013 có thêm quy định “Ngôn 

ngữ quốc gia là tiếng Việt.” 
1.2. Dự thảo 2013 bỏ Điều 133 trong Hiến pháp 1992 hiện hành: “Toà án nhân dân bảo 

đảm cho công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc các dân tộc 
quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trước Toà án.” 
 

2. Quy định về quyền con người 
Điều 15 Dự thảo 2013 bổ sung thêm quy định về việc hạn chế quyền con người, 
quyền công dân, mà Điều 50 Hiến pháp 1992 hiện hành không có. Cụ thể quy định 
bổ sung như sau: “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.” 
 

3. Quy định về các lực lượng vũ trang 
So với Điều 45 Hiến pháp 1992 hiện hành, Điều 70 Dự thảo 2013 thêm quy định là 
các lực lượng vũ trang phải 1. ”tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam”, 
2. “bảo vệ Đảng, Nhà nước”, 3. “thực hiện nghĩa vụ quốc tế”  
 

4. Quy định về giáo dục 
Điều 42 Dự thảo 2013 chỉ giữ lại quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học 
tập” của Điều 59 Hiến pháp 1992, xoá bỏ các quy định còn lại về giáo dục, quan 
trọng nhất là bỏ quy định “Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.”  
 

5. Quy định về sở hữu đất đai 
Điều 58 Dự thảo 2013 có thêm 1 quy định mà Điều 17 và 18 Hiến pháp 1992 hiện 
hành không có, đó là: “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.” 
 

6. Quy định về Hội đồng Hiến pháp 
Điều 120 Dự thảo 2013 đưa ra quy định mới về việc thành lập Hội đồng Hiến 
pháp, có chức năng kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp; kiến 
nghị Quốc hội xem xét lại văn bản quy phạm pháp luật của mình khi phát hiện 
có vi phạm Hiến pháp; yêu cầu các cơ quan nhà nước sửa đổi, bổ sung văn bản 
quy phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ văn 
bản vi phạm Hiến pháp; kiểm tra tính hợp hiến của điều ước quốc tế. 


