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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.
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