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QUỐC HỘI MỸ VÀ QUỐC HỘI VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ THAM CHIẾU 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Văn         

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 26/07/1966                                                         

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2291/SĐH ngày 08/12/2006 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài Luận án tiến sĩ theo Quyết định số 392/QĐ-

KL, ngày 08/12/2008 của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

 7. Tên đề tài Luận án: “Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam – Những vấn đề tham chiếu”  

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 Nguyễn Đăng Dung 

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án 

(i) Phát hiện và giải thích nguyên nhân của những tương đồng, khác biệt giữa Quốc hội Mỹ và Quốc hội 

Việt Nam;  

(ii) Phát hiện những hạt nhân hợp lí, tiến bộ, hạn chế điển hình và qui luật vận động của Quốc hội Mỹ và 

Quốc hội Việt Nam;  

(iii) Kiến nghị về việc hoàn thiện Quốc hội Việt Nam theo yêu cầu xây dựng NNPQ XHCN trên cơ sở 

tham khảo kinh nghiệm Quốc hội Mỹ.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

(i) Luận án góp phần hoàn thiện các cơ sở lí luận về Quốc hội và Hiến pháp trong quá trình xây dựng NNPQ 

XHCN Việt Nam;  

(ii) Kết quả  Luận án có thể làm tài liệu nghiên cứu, học tập và giảng dạy về Hiến pháp tại Việt Nam và nước 

ngoài; 
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(iii) Kết quả Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo tại Việt Nam và nước ngoài đối với các thành 

viên Quốc hội, cơ quan nhà nước, đảng phái chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, nhóm lợi ích và cá nhân trực 

tiếp hay gián tiếp tham gia qui trình lập pháp và giám sát;  

(iv) Các kiến nghị của Luận án sẽ góp phần vào việc hoàn thiện Quốc hội Việt Nam trong tiến trình xây dựng 

NNPQ XHCN.  

13. Những định hướng nghiên cứu tiếp theo 

 Kết quả của Luận án đã mở ra một số hướng nghiên cứu mới như:  

(i) Ảnh hưởng của tư tưởng và chủ nghĩa hiến pháp đối với Việt Nam;  

(ii) Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng NNPQ 

XHCN;  

(iii) Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam;  

(iv) Hiến định và luật hóa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội Việt Nam;  

(v) Cơ sở pháp lý cho nhóm lợi ích và vận động hành lang ở Việt Nam;  

 (vi) Đổi mới qui trình lập hiến, lập pháp và hoạch định chính sách ở Việt Nam. 

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

1. Nguyễn Quốc Văn (2005), “Sự hạn chế quyền lực của Quốc hội Hoa Kỳ”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp 

(12), tr. 54-59. 

2. Nguyễn Quốc Văn (2006), “Cải cách hành chính ở Việt Nam phục vụ hội nhập WTO”, Tạp chí Công an 

nhân dân (1), tr. 68-71. 

3. Nguyễn Quốc Văn và Nguyễn Minh Tuấn (2006), “Những giá trị tích cực của Nho giáo trong Bộ luật Hồng 

Đức”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (1), tr. 14-19. 

4. Nguyễn Quốc Văn (2006), “Các nhóm lợi ích và vận động hành lang trong nền chính trị Hoa Kỳ”, Tạp chí 

Nghiên cứu Lập pháp (01), tr. 98-93. 

5. Nguyễn Quốc Văn (2006), “Chức năng đại diện của Quốc hội”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (12), tr. 25-

27. 
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6. Nguyễn Quốc Văn (2010), “Đảng phái chính trị và Quốc hội Mỹ”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (24), tr. 

56-60. 

7. Nguyễn Quốc Văn (2012), “Tham chiếu một số nội dung về hoạt động giám sát của Quốc hội Mỹ và Quốc 

hội Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (16), tr. 56-64.  

8. Nguyễn Quốc Văn (2012), “Một số vấn đề tham chiếu về vị trí pháp lý của Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt 

Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (10), tr. 54-64.  

9. Nguyễn Quốc Văn (2012), “Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam với đảng phái chính trị - một góc nhìn 

tham chiếu”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (12), tr. 19-27. 

10. Nguyễn Quốc Văn (2013), “Về việc hoàn thiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam”, Tạp chí 

Thanh tra (02-03), tr. 18-20 và tr. 8-9 

11. Nguyễn Quốc Văn (2009), “Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và khả năng đáp ứng của 

Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (7), tr. 15-24. 

12. Nguyễn Quốc Văn (2009), “Chế định Thu hồi tài sản trong Công ước liên hợp quốc về chống tham 

nhũng và khả năng đáp ứng của Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (5), tr. 52-56. 

13. Nguyễn Quốc Văn (2011), “Cơ chế đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (13), tr. 25-33. 


