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ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 

TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM 

(LIÊN HỆ QUA THỰC TIỄN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI) 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ TRỌNG LÂM                            

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 21/5/1969                                                              

4. Nơi sinh: Hải Dương 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2291/SĐH ngày 8-12-2006 của Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản gia hạn số 922/QĐ-KL ngày 30-12-2010 và văn bản số 

917/QĐ-KL ngày 28-12-2012 của Chủ nhiệm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở 

Việt Nam (Liên hệ qua thực tiễn ở Thành phố Hà Nội) 

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật             

9. Mã số: 62.38.01.01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Thị Kim Quế 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Luận án phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

đối với Nhà nước và xã hội, làm rõ tính tất yếu khách quan, những nội dung cơ bản của việc đổi mới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Luận án góp phần làm sáng rõ yêu cầu cấp thiết phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để 

giữ vững, phát huy vai trò, uy tín, sức mạnh của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

 - Luận án phân tích thực trạng sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nước, xây dựng và thực hiện pháp luật thời gian qua trong phạm vi toàn quốc và liên hệ thực tiễn ở 

Thành phố Hà Nội, nêu rõ những thành tựu và hạn chế cơ bản xét theo các nguyên tắc của nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Góp phần nghiên cứu nội dung cơ bản của việc đổi mới sự lãnh đạo của 
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Đảng đối với nhà nước, đối với hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, xây dựng văn hóa 

pháp luật, đặc biệt là lãnh đạo công tác thi hành Hiến pháp năm 2013. 

- Luận án đã đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng các 

nguyên tắc, mục tiêu của Nhà nước pháp quyền. Làm rõ trách nhiệm của Đảng trong việc xây dựng, 

hoàn thiện, tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật về bảo vệ, bảo đảm các quyền con người, quyền 

công dân.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Luận án có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn. Là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, học 

tập, tìm hiểu lý luận và thực tiễn của các cơ quan Đảng, chính quyền, các viện nghiên cứu và  trường đại 

học.   

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực cầm quyền và lãnh 

đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. 

14. Các công trình đã công bố: 
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kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam”, Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, Nhà xuất bản Chính trị quốc 

gia - Sự thật (3), tr.25-30. 

 


