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ĐỐI VỚI QUỐC HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ VIỆT HÀ 

2. Giới tính:    Nam 

3. Ngày sinh:  17/6/1975     

4. Nơi sinh:  Hải Phòng 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 145/SĐH, ngày  06 tháng 7 năm  2005 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 917/QĐ-KL, ngày 30/12/2010 của Khoa Luật về 

việc thay đổi trong quá trình đào tạo tiến sĩ. 

7. Tên đề tài luận án: Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 

đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. 

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 Trần Ngọc Đường 

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

- Luận án đã hình thành khái niệm, phạm trù, nội dung, nguyên tắc về thể chế hóa sự lãnh đạo của 

Đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp 

quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Đây là những vấn đề lý luận có ý nghĩa chỉ đạo về sự lãnh đạo của 

Đảng và hoạt động của Quốc hội.  

- Dựa trên cơ sở lý luận về thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng và phương thức lãnh dạo của Đảng đối 

với Quốc hội, Luận án đánh giá thực trạng của vấn đề này và đưa ra kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn 



nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội và đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội.  

- Đề xuất được hệ quan điểm và giải pháp cơ bản để tiến hành thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng và 

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) : Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành sửa đổi Hiến 

pháp năm 1992, trong đó có nội dung liên quan Đảng lãnh đạo Nhà nước nói chung và Quốc hội nói 

riêng. Đồng thời Đảng ta luôn coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo. Do vậy đề tài sẽ góp phần 

góp ý vào việc sửa đổi Hiến pháp và nghiên cứu về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của Đảng. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Nghiên cứu sâu về kỹ năng lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo, thủ đoạn lãnh đạo. 

- Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện duy nhất một đảng chính trị hoạt động và 

cầm quyền. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

- Đỗ Việt Hà, Thư ký Đề tài (2007), Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan 

Trung ương, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ. 

- Đỗ Việt Hà, Chủ nhiệm Đề tài (2009), Thực trạng và giải pháp khắc phục hiện tượng cán bộ, công 

chức chuyển công tác khỏi các cơ quan Trung ương, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ. 

- Đỗ Việt Hà (2011), “Một vài suy nghĩ về sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội”,  Tạp chí Dân chủ 

và Pháp luật (1),  tr. 27-28. 

- Đỗ Việt Hà (2012), “Một vài suy nghĩ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội”, 

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (10), tr. 7-10 và 32 

 

 

 

 

 



 

 


