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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Hội đồng nhân dânxã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 

phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân 

dân ở địa phương là cơ quan gần dân nhất, có quan hệ trực tiếp đến 

từng người dân, là nơi gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân, là cầu 

nối chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước đến với người dân địa phương. Hội đồng nhân dân xã la ̀

kênh quan trọng để Nhân dân thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền lực 

của mình, bởi mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước có đi vào cuộc sống được hay không một phần phụ thuộc 

không nhỏ vào hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực này. Với vị 

trí, vai trò và những đóng góp quan trọng như vậy, trong giai đoạn 

hiện nay Hội đồng nhân dân xã phải được chăm lo, đổi mới, củng cố, 

hoàn thiện nhiều hơn nữa cả về tổ chức và hoạt động. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam khẳng định: “Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị 

hành chính – kinh tế đặc biệt theo luật định”. 

Tinh thần nghị quyết của Đảng đã được thể chế vào trong các 

văn bản quy phạm pháp luật, gần đây nhất là Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2015. Theo đó, đã có nhiều quy định mới về 

tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã so với Luật Tổ chức 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Tuy nhiên, sự đổi 

mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 về Hội 

đồng nhân dân xã qua đối chiếu với thực tế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay vẫn còn nhiều bất 
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cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới tổ chức và nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho các cơ quan thuộc chính quyền địa 

phương. 

Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 

phương, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của 

Nhân dân, nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan 

khác nhau, trên thực tế tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân xã ở 

nhiều địa phương trên cả nước hoạt động còn mang nặng tính hình 

thức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động không cao, dẫn đến quyền lực của 

Nhân dân không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, làm 

giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan Hội đồng.  

Trước yêu cầu đổi mới đất nước và thực trạng tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng nhân dân xã đã đặt ra một yêu cầu mang tính cấp 

bách và cần thiết là cần phải đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho Hội đồng nhân dân xã ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. Trước tình hình đó, vấn đề “Tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng nhân dân xã ở Việt Nam hiện nay” được nghiên cứu sinh 

chọn làm đề tài luận án Tiến sĩ Luật học có ý nghĩa lý luận và thực 

tiễn cấp bách. 

2.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các quan điểm khoa học về tổ chức và hoạt động của chính 

quyền địa phương; hệ thống quy định của pháp luật về tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; những vấn đề lý luận và thực 

tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; kinh nghiệm tổ 

chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ở một số quốc gia trên thế 

giới. 
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2.2. Phạm vi nghiên cứu 

-Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu các quy định của pháp luật 

và thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã  

- Phạm vi về không gian: Tại lãnh thổ Việt Nam. 

- Phạm vi về thời gian: Bắt đầu từ nhiệm kỳ 2016 – 2021 của 

Hội đồng nhân dân xã cho đến nay. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề xuất các quan 

điểm, giải pháp nhằm góp phần đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Hội đồng nhân dân xã ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án có nhiệm vụ tiến hành phân loại, đánh giá khách quan 

khoa học các công trình đã nghiên cứu liên quan đến Hội đồng nhân 

dân xã. Tập hợp, đánh giá các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng nhân dân xã ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá 

đúng thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã ở Việt 

Nam, xác định những kết quả, thành tựu và làm rõ những hạn chế, 

yếu kém, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém hiện nay của 

Hội đồng nhân dân xã. Xác định các quan điểm và giải pháp, đề xuất 

các kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng hiệu quả hoạt động 

của Hội đồng nhân dân xã ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận và cách tiếp cận 

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và 

pháp luật, quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân 
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dân là cơ sở lý luận của luận án. Luận án tiếp thu có chọn lọc các tư 

tưởng lập pháp tiến bộ của các nước trên thế giới  

Cách tiếp cận để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài đặt 

ra như sau: Tiếp cận chức năng, tiếp cận hệ thống, tiếp cận liên 

ngành, tiếp cận luật so sánh,tiếp cận lịch sử. 

4.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: Phân 

tích, so sánh, thống kê, tổng hợp, lịch sử, điều tra xã hội học, hệ 

thống hóa, mô hình hóa,… 

5.Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Luận án đã đưa ra khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 

đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. Làm rõ sự khác 

biệt giữa xã với phường và thị trấn, sự khác biệt ngay trong chính các 

xã nông thôn với nhau. Luận án đã nhận diện đầy đủ nội hàm tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã theo các quy định pháp luật 

hiện hành ở Việt Nam. Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện về 

thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt sau khi ban hành Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 18/NQ-

TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII. Đã chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế tồn tại trong tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ vừa qua, xác định 

những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, tồn tại. Luận án đã đưa 

ra những quan điểm, những giải pháp đổi mới cụ thể về tổ chức và 

nâng cao hiệu quả hoạt động cho Hội đồng nhân dân xã trong giai 

đoạn hiện nay. 
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6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án góp phần bổ sung, hoàn chỉnh và làm phong phú hơn 

các luận điểm khoa học, xây dựng chính quyền địa phương, Hội đồng 

nhân dân các cấp thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa 

phương. Luận án trực tiếp xây dựng căn cứ lý luận cho quá trình đổi 

mới hệ thống chính trị, cải cách và nâng cao hiệu quả hoạt động cho 

bộ máy nhà nước nói chung, đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng nhân dân xã ở Việt Nam nói riêng. 

6.2.Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để các cơ quan 

có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các quy định pháp luật về Hội đồng 

nhân dân xã. Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các hoạt 

động học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học về chính quyền địa 

phương. Luận án là cẩm nang của Hội đồng nhân dân các xã trên 

phạm vi toàn quốc trong quá trình đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu 

quả hoạt động. 

7.Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, 

Phụ lục, nội dung luận án được cấu trúc gồm 4 chương, như sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài luận án. 

Chương 2: Những vấn đề lý luận về Hội đồng nhân dân xã. 

Chương 3: Thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân 

dân xã ở Việt Nam hiện nay. 

Chương 4: Quan điểm, giải pháp đổi mới tổ chức và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã ở Việt Nam hiện nay. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ 

TÀI LUẬN ÁN 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu đề taì luận án 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

1.1.1.1. Những vấn đề ly ́luận về vị trí, tính chất, vai trò, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã 

Các công trình nghiên cứu về cơ bản đều thống nhất cho rằng, 

Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và Hội đồng nhân dân xã nói 

riêng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy nhà nước, trong 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  

1.1.1.2. Những yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng nhân dân, mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với tổ 

chức Đảng, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc  

Các tác giả đã phân tích các đặc trưng về làng xã nông thôn 

Việt Nam, đã chỉ ra những điểm khác biệt giữa nông thôn và đô thị, 

phân tích những đặc trưng, điểm khác biệt ngay trong những xã nông 

thôn. 

1.1.1.3. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương của các quốc 

gia khác trên thế giới 

Các nhà khoa học đã tập trung vào việc nghiên cứu các mô 

hình tổ chức Hội đồng địa phương và chính quyền địa phương trên 

thế giới.  

1.1.1.4. Tình hiǹh nghiên cứu những vâń đề về thực trạng tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã liên quan đến đê ̀ tài 

luận án 
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Các nhà khoa học đã đánh giá thực trạng việc tổ chức Hội 

đồng nhân dân các cấp, qua đó đã chỉ ra những bất cập, những hạn 

chế trong tổ chức, những yếu kém trong hoạt động của Hội đồng 

nhân dân các cấp hiện nay. 

1.1.1.5. Tình hiǹh nghiên cứu những vấn đề về giaỉ pháp đổi 

mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân xã  

Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều phương hướng, quan điểm, 

giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động cho 

Hội đồng nhân dân các cấp. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

1.1.2.1.Công trình nghiên cứu về chính quyền địa phương của 

Hoa Kỳ 

Đây là những tác phẩm bàn về nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề về 

tổ chức bộ máy nhà nước Hoa Kỳ, từ lịch sử hình thành nước Mỹ đến 

việc hình thành chính quyền địa phương. 

1.1.2.2.Công trình nghiên cứu về chính quyền địa phương của 

Liên bang Nga 

Các tác giả đã đi vào tìm hiểu về chế độ tự quản của chính 

quyền địa phương liên bang Nga. 

1.1.2.3.Công trình nghiên cứu về chính quyền địa phương ở 

các nước Châu Âu 

Các tác giải đã đề cập một cách khá toàn diện cả về phương 

diện lý luận lẫn thực tiễn về chế độ bầu cử, các thiết chế về cơ quan 

đại diện của Nhân dân, các nguyên tắc và cách thức tổ chức chính 

quyền địa phương ở các nước châu Âu và trên thế giới. 

1.1.2.4. Công trình nghiên cứu về chính quyền địa phương của 

Nhật Bản 
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Các tác giả cho rằng việc thành lập chính quyền tự trị, tự quản 

địa phương là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của đất 

nước Nhật Bản. Việc cải cách chính trị ở Nhật bản sẽ kéo theo sự 

phát triển về kinh tế - xã hội của các địa phương.  

 1.2. Nhận xét về tình hình nghiên cứu va ̀những vâń đề đặt 

ra cần nghiên cứu của đề tài luận án 

1.2.1. Nhận xet́ chung 

Việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 

được nhiều chủ thể quan tâm, tập trung nghiên cứu. Các kết quả 

nghiên cứu đã có những tiếng nói chung song vẫn còn nhiều ý kiến 

khác nhau liên quan đến việc đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả 

hoạt động cho Hội đồng nhân dân các cấp. 

1.2.2. Những vấn đề đã được giải quyết, luận án cần kế thừa 

và phát triên̉ 

Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân các 

cấp, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

nhân dân các cấp. Thực trạng các quy định của pháp luật, các phương 

hướng, giải pháp được đưa ra nhằm đổi mới việc tổ chức và nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho chính quyền địa phương và Hội đồng nhân 

dân các cấp nói chung. 

1.2.3. Những vấn đề chưa được giải quyết triệt để, luận án 

cần tiếp tục nghiên cứu lam̀ sáng to ̉

Sự lúng túng trong việc lựa chọn mô hình cho chính quyền địa 

phương, sự khác biệt căn bản giữa nông thôn và đô thị, sự khác biệt 

ngay trong lòng các xã nông thôn. Vẫn có nhiều ý kiến khác nhau 

trong việc xác định vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp. 
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1.2.4. Những vấn đề chưa được giaỉ quyết, luận án cần đặt 

ra nghiên cứu 

Những vấn đề về khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; các yếu tố tác động đến tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; thực trạng tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng nhân dân xã; phương hướng, giải pháp đổi mới tổ 

chức và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Hội đồng nhân dân xã. 

1.3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyêt́ nghiên cứu đề tài luận 

án 

1.3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi chính của luận án: Cần phải có những giải pháp nào để 

đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân 

dân xã ở Việt Nam hiện nay?  

1.3.2. Giả thuyết nghiên cứu của luận án 

Để thích ứng với sự thay đổi, phát triển của xã hội, tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng nhân dân xã cần được tinh gọn, đa dạng về 

mô hình, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quá trình hoạt động. 

Kết luận Chương 1 

Những đề tài nghiên cứu độc lập về tổ chức và hoạt động riêng 

cho Hội đồng nhân dân xã còn ít, chưa có đề tài nghiên cứu về tổ 

chức và hoạt động riêng cho Hội đồng nhân dân xã trên phạm vi cả 

nước. 
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Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN XÃ 

 

2.1. Khái niệm, đặc điêm̉ tổ chức và hoaṭ động của Hôị 

đồng nhân dân xã 

2.1.1. Khái niệm, vị trí, tính chất của Hội đồng nhân dân xã 

Hội đồng nhân dân xã luôn được coi là cơ quan đại diện cho ý 

chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. 

Về tính chất của Hội đồng nhân dân xã, Hội đồng nhân dân xã 

được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đồng 

thời là cơ quan có tính chất đại diện của Nhân dân địa phương.  

2.1.2. Khái niệm tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân 

xã 

 Tổ chức của Hội đồng nhân dân xã có thể được hiểu là cách 

thức hình thành nên Hội đồng nhân dân xã. 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã là hoạt động có mục 

đích, nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng nhân dân xã  

2.1.3. Đặc điểm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân 

dân xã 

2.1.3.1. Đặc điểm về tổ chức của Hội đồng nhân dân xã 

Giữa các đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri và bản thân các 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã có mối quan hệ làng xóm, gia 

đình,dòng tộc lâu đời. Dưới Hội đồng nhân dân xã không hình thành 

thêm bất kỳ một cơ quan Hội đồng nào khác. Cơ cấu tổ chức của Hội 

đồng nhân dân xã đơn giản hơn so với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 

cấp huyện,  
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2.1.3.2. Đặc điểm về hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 

Là cấp chính quyền trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân, các nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã hạn chế, đối tượng giám sát 

của Hội đồng nhân dân xã ít hơn, có phạm vi hẹp hơn so với Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, Hội đồng nhân dân xã có tính 

độc lập tương đối với các cơ quan nhà nước cấp trên. Hoạt động của 

Hội đồng nhân dân xã hiện nay vận động theo xu hướng tăng cường 

sự tham gia của Nhân dân vào hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. 

2.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân 

dân xã 

2.2.1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng 

pháp luật 

Việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã cũng 

phải tuân theo những nguyên tắc chung, tuân theo các quy định của 

Hiến pháp và pháp luật. 

2.2.2. Tập trung dân chủ 

Tập trung dân chủ được thể hiện cả trong tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng nhân dân xã. 

2.2.3. Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám 

sát của Nhân dân 

Các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các hoạt động của Hội 

đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội 

đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã phải rõ ràng, công 

khai và đặt dưới sự giám sát của Nhân dân. 

2.2.4. Làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số 
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Chế độ làm việc của Hội đồng nhân dân xã được thực hiện 

thông qua các kỳ họp, trong mỗi kỳ họp sẽ có nhiều phiên họp, phiên 

họp của Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo chế độ hội nghị. 

2.3. Các yếu tố ảnh hươn̉g đến tổ chức va ̀ hoạt động của 

Hội đồng nhân dân xa ̃

2.3.1. Đặc thù về kết cấu dân cư và xã hội nông thôn 

Về vị trí địa lý; kết cấu dân cư; văn hóa; ý thức chính trị của 

người dân 

2.3.2. Đặc thù kinh tế ở các xã nông thôn 

Làng xã nông thôn là vùng sinh sống và làm việc của một cộng 

đồng dân cư chủ yếu là nông dân, với sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp là chủ yếu, mang nặng tính thuần nông.  

2.4. Tổ chức và hoạt động của cơ quan Hội đồng địa 

phương của một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho 

Việt Nam 

2.4.1. Tổ chức và hoạt động của cơ quan Hội đồng địa 

phương ở một số nước trên thế giới 

2.4.1.1. Mô hình Hội đồng địa phương của Nhật Bản 

Được xác định là cơ quan đại diện cho Nhân dân ở địa phương, 

hoạt động theo hình thức tự quản, tự trị. 

2.4.1.2.Mô hình Hội đồng xã của Cộng hòa Pháp 

Hoạt động theo nguyên tắc tự quản, đề cao tính tự quyết của 

địa phương, nhưng vẫn bảo đảm được quyền lợi của quốc gia.  

2.4.1.3. Mô hình Hội đồng xã của Cộng hòa liên bang Đức 

Việc tổ chức chính quyền xã ở Đức theo mô hình tự quản, tự 

chịu trách nhiệm của chính quyền xã trước Nhân dân, trước pháp 

luật. 
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2.4.1.4. Hôị đồng địa phương ở Hàn Quốc 

Được tổ chức theo hình thức tự quản nhưng Hội đồng địa 

phương phải tuân thủ mệnh lệnh, chỉ thị và hoàn thành các công việc 

trực tiếp do chính quyền cấp trên giao.  

2.4.2. Một số nhận xét và những kinh nghiêṃ cho Việt Nam 

trong việc đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoaṭ động của Hội 

đồng nhân dân xã 

Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã của 

các nước trên thế giới rất đa dạng, trong tổ chức và hoạt động có tính 

độc lâp̣ tương đối, đối với các cơ nhà nước cấp trên và trung ương, 

vừa là cơ quan quyền lực vừa la ̀ cơ quan hành phaṕ và lập pháp, 

được tổ chức và hoạt động theo mô hình tự quản hoặc tự trị. 

Kết luận Chương 2 

Chương 2 của luận án đã đi vào phân tích làm rõ những vấn đề 

lý luận về tổ chưć và hoaṭ động của Hội đồng nhân dân xã. Việc 

nghiên cứu các vấn đề lý luận nêu trên sẽ tạo ra khung lý thuyết về 

điều chỉnh pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân 

dân xã, để có căn cứ đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành và đề 

xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng nhân dân xã. 
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Chương 3. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

3.1. Thực trạng tổ chức của Hôị đồng nhân dân xã 

3.1.1. Các quy định của pháp luật về tổ chức của Hội đồng 

nhân dân xã  

3.1.1.1. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

 Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được 

thực hiện theo nguyên tắc số dân và vị trí địa lý.Về tiêu chuẩn của đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã, hiện nay không có quy định riêng về tiêu 

chuẩn cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã.  

3.1.1.2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã chỉ có 2 thành viên, trong 

đó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thường kiêm bí thư Đảng ủy xã, 

chỉ có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã hoạt động chuyên trách. 

3.1.1.3. Các Ban của Hội đồng nhân dân xã 

Hội đồng nhân dân xã có Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội. 

Mỗi Ban gồm có Trưởng Ban, một Phó Trưởng Ban và các ủy viên.  

3.1.1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã 

Hội đồng nhân dân xã theo quy định tại Điều 33 Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương năm 2015 có 8 nhóm trên 7 lĩnh vực khác 

nhau của đời sống xã hội ở xã. 

3.1.2. Thực tiễn tổ chức của Hội đồng nhân dân xã 

3.1.2.1. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Còn nhiều những hạn chế tồn tại về cơ cấu, thành phần, tiêu 

chuẩn, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã.  
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3.1.2.2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã còn bộc lộ những hạn chế 

tồn tại ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Hội đồng 

nhân dân xã, trình độ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã còn hạn chế. 

3.1.2.3. Các Ban của Hội đồng nhân dân xã 

Các Ban của Hội đồng nhân dân xã chưa thực hiện tốt các chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, dẫn đến hoạt động của Hội 

đồng nhân dân xã chưa có nhiều chuyển biến trong hơn một năm qua.  

3.2. Thực trạng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 

3.2.1. Các quy định của pháp luật về hoạt động của Hội đồng 

nhân dân xã 

3.2.1.1. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã 

Hội đồng nhân dân xã họp mỗi năm ít nhất hai kỳ,Hội đồng 

nhân dân xã có thể họp bất thường khi Thường trực Hội đồng nhân 

dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dânxã hoặc ít nhất một phần ba tổng số 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã yêu cầu. 

3.2.1.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã 

Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp 

luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân. 

3.2.1.3. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã 

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã phải thực hiện chế độ tiếp xúc 

cử tri ít nhất mỗi năm một lần, báo cáo với cử tri về hoạt động của 

mình và của Hội đồng nhân dân xã nơi mình là đại biểu, trả lời những 

yêu cầu và kiến nghị của Nhân dân.  
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3.2.2. Thực trạng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 

3.2.2.1. Thực trạng về kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã 

Các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã còn mang nặng tính thủ 

tục, tính hình thức, kỳ họp chưa thực sự là diễn đàn của Nhân dân 

3.2.2.2.Thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân xã 

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã nói chung còn 

nặng về hình thức, chưa thực chất, hiệu quả giám sát chưa cao. 

3.2.2.3.Thực trạng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã 

Hoạt động tiếp xúc cử tri hiện nay vẫn còn những hạn chế tồn 

tại, mang tính hình thức và khó đạt được hiệu quả như mong muốn. 

3.3. Đánh gia ́chung về thực trạng tô ̉chức va ̀hoaṭ động của 

Hội đồng nhân dân xa ̃

3.3.1. Ưu điêm̉  

Trong quá trình hoạt động thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình về cơ bản Hội đồng nhân dân xã đã thể hiện được vị trí, vai 

trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. 

3.3.2. Hạn chê ́

 Việc xác định vị trí, tính chất, chức năng, nhiêm vụ, quyền 

hạn của Hội đồng nhân dân xã chưa thực sự phù hợp với đặc thù của 

chính quyền xã tại cơ sở, các quy định của pháp luật về chức năng, 

nhiệm vu, quyền hạn cho Hội đồng nhân dân xã không rõ ràng, rập 

khuôn máy móc giữa. Cách thức tổ chức Hội đồng nhân dân xã rập 

khuôn theo một mô hình. Việc tổ chức Hội đồng nhân dân xã còn 

cồng kềnh, nặng về cơ cấu, thành phần tham gia. Kỳ họp của Hội 

đồng nhân dân xã còn mang nặng tính thủ tục, tính hình thức.  



17 

3.4. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân xã với Đảng ủy, 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và Ủy ban nhân dân xã 

3.4.1. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân xã với Đảng ủy 

Hội đồng nhân dân xã phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của 

Đảng ủy xã. 

3.4.2. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân xã với Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức thành viên 

Mặt trận tổ quốc đống vai trò quan trọng trong việc tổ chức 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và tham gia các hoạt động 

của Hội đồng nhân dân xã.  

3.4.3. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân xã với Ủy ban 

nhân dân xã 

Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân 

xã là mối quan hệ giữa cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương với 

cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã.  

Kết luận chương 3 

Chương 3 của luận án đã tập trung vào việc nghiên cứu, đánh 

giá các quy định của pháp luật cũng như thực trạng tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng nhân dân xã trên thực tế trong giai đoạn hiện nay. 

Thông qua việc đánh giá luận án đã chỉ ra những thành tựu mà các 

quy định của pháp luật cũng như thực tế việc tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng nhân dân xã đã đạt được. Đồng thời cũng chỉ rõ những 

tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn 

chế. 
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Chương 4. QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ 

CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

4.1. Quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

nhân dân xã 

4.1.1. Đa dạng hóa mô hình tổ chức và hình thức hoạt động 

của Hội đồng nhân dân xã cho phù hợp với từng loại xã 

Phải xây dựng Hội đồng nhân dân xã theo nhu cầu mới của xã 

hội và phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hóa - xã 

hội của từng vùng, miền, từng loại xã.  

4.1.2. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Hội 

đồng nhân dân xã, tiến tới tự quản 

Giảm bớt sự phụ thuộc của chính quyền xã, Hội đồng nhân dân 

xã về tổ chức và hoạt động đối với cơ quan nhà nước cấp trên với 

trung ương. 

4.1.3. Đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân và 

kiểm soát có hiệu quả việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

nhân dân xã 

Việc đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Hội 

đồng nhân dân xã phải đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực phải thuộc 

về Nhân dân.  

4.1.4. Việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 

phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. 

Việc đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Hội 

đồng nhân dân xã có thể diễn ra theo nhiều phương án khác nhau, 

nhưng một nguyên tắc mang tính bắt buộc phải tuân theo đó là bảo 
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đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với việc tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng nhân dân xã. 

4.2. Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân 

dân xã 

4.2.1. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động 

Hội đồng nhân dân xã 

4.2.1.1. Xác định lại vị trí, tính chất của Hội đồng nhân dân xã 

 Khi quy định về vị trí, tính chất của Hội đồng nhân dân xã 

trong tương lai cần phải xác định Hội đồng nhân dân xã là cơ đại diện 

cho Nhân dân, cơ quan tự quản của địa phương.  

4.2.1.2. Đa dạng hóa mô hình tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng nhân dân xã 

Phải bảo đảm sự đa dạng về mô hình cho phù hợp với đặc thù 

của từng loại xã,  

4.2.1.3. Thiết kế lại mô hình cũng như mối quan hệ giữa Hội 

đồng nhân dân xã với Ủy ban nhân dân xã 

Chuyển Ủy ban nhân dân xã thành cơ quan chấp hành, cơ quan 

thường trực của Hội đồng nhân dân xã. 

Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân 

dân xã nên tính đến các yếu tố đặc thù, đến yếu tố tự quản vốn có của 

làng xã.  

4.2.1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã  

Phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã 

khác với Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện, Hội 

đồng nhân dân phường và thị trấn. 

4.2.1.5. Cần ban hành một Luật riêng về chính quyền xã 
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Nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội nảy sinh trong nội bộ 

của Hội đồng nhân dân xã, giữa Hội đồng nhân dân xã với Ủy ban 

nhân dân xã và giữa chính quyền xã với các cơ quan nhà nước cấp 

trên với các tổ chức khác.  

4.2.2. Giải pháp về tổ chức của Hội đồng nhân dân xã 

4.2.2.1.Đối với công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. 

Cần đổi mới công tác hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử 

làm đại biểu Hội đồng nhân dân xã, tăng tỷ lệ đại biểu là Nhân dân 

nằm ngoài hệ thống chính trị, thu hút những người trẻ tuổi 

4.2.2.2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Việc quy định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã phải 

căn cứ vào: Diện tích tự nhiên, vị trí địa lý, dân số và sự phát triển 

kinh tế - xã hội, khối lượng công việc của từng loại xã, số lượng làng 

trong xã… Đại biểu Hội đồng nhân dân xã phải có những tiêu chuẩn 

khác với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, xã phải 

khác với phường, thị trấn. 

4.2.2.3. Đối với Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân 

dân xã 

Cần phải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực 

Hội đồng nhân dân riêng cho từng cấp Hội đồng, quy định riêng về 

tiêu chuẩn, trình độ của thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã. 

4.2.2.4. Giao cho Hội đồng nhân dân xã tự quyết định một số 

vấn đề về công tác tổ chức của chính quyền xã 

Hội đồng nhân dân xã có quyền tự quyết định số lượng cán bộ 

của chính quyền xã. 

4.2.3. Giải pháp về hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 
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4.2.3.1. Về kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã 

Cần phải tăng số lượng kỳ họp lên 4 kỳ và cải tiến và nâng cao 

chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân xã.  

4.2.3.2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã 

Cần xây dựng và ban hành Luật giám sát của Hội đồng nhân 

dân.  

4.2.3.3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân xã 

Cần tăng cường tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, nơi cư trú, 

nơi làm việc, theo chuyên đề. 

4.2.3.4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 

Cần xây dựng hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát của Đảng 

ủy xã đối với Hội đồng nhân dân xã.  

4.2.3.5. Tăng cường vai trò của Mặt trận tổ quốc trong việc 

tham gia giám sát, phản biện đối với Hội đồng nhân dân xã 

Cần đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội 

của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã với Hội đồng nhân dân xã.  

Kết luận chương 4 

Các kiến nghị tại chương 4 tập trung vào 3 hướng chính. Hướng 

thứ nhất, là những kiến nghị, giải pháp xây dựng mới các văn bản quy 

phạm pháp luật; hướng thứ hai là các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện 

các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tổ chức của Hội 

đồng nhân dân xã; hướng thứ ba là các kiến nghị, giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên thực tế, cả ba nhóm 

giải pháp này tạo thành những giải pháp, kiến nghị hoàn chỉnh, đồng 

bộ và toàn diện góp phần đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho Hội đồng nhân dânxã. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Luận án đã tiến hành phân tích những vấn đề lý luận về Hội 

đồng nhân dân xã,  đánh giá khách quan các quy định của pháp luật, 

đánh giá đúng thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân 

dân xã trên thực tế, chỉ ra những thành tựu, tồn tại, hạn chế và những 

nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế. Đồng thời đưa ra những 

quan điểm, kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về Hội đồng 

nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay, cũng như những giải pháp 

nhằm đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Hội đồng 

nhân dân xã trên thực tế hoạt động. Đây là những giải pháp đồng bộ, 

phù hợp, có tính khả thi, có đủ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để 

khẳng định những kiến nghị, những giải pháp này có thể thực hiện 

được trên thực tế. 


