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Ngày 28-11-2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp mới, với 97,59% (486/488) đại biểu có mặt 
bỏ phiếu tán thành. Hiến pháp năm 2013 có nhiều quy định mới so với Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ 
sung năm 2001. Các nội dung của Hiến pháp năm 2013 được thực hiện thông qua hoạt động rà soát, 
sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật của Nhà nước đồng thời với hoạt động giải 
thích, bình luận khoa học từ giới học giả, các nhà nghiên cứu. Mục đích của cuốn sách này là cung cấp 
một cái nhìn tổng quát và khoa học về những nội dung quy định cơ bản của Hiến pháp năm 2013 phục 
vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy về Hiến pháp, đồng thời để tuyên truyền, phổ biến 
Hiến pháp cũng như cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạt động xây dựng pháp luật. 

Nhóm tác giả của cuốn sách này là tập thể các giảng viên Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội – trung 
tâm nghiên cứu mạnh về Luật Hiến pháp ở Việt Nam. Mặc dù đã rất nỗ lực, cuốn sách này chắc vẫn còn 
những điểm khiếm khuyết. Nhóm tác giả thấy rằng, cần phải tiếp tục hoàn thiện cuốn sách này trong các 
lần tái bản sau nhằm mục tiêu có các nội dung bình luận đa chiều hơn, gắn bình luận từng điều khoản 
với bối cảnh, thực tiễn thực thi Hiến pháp năm 2013. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý, phê bình 
của các bạn đọc và những người quan tâm. 

Cuốn sách này gồm phần dẫn nhập và 9 chương: 

Chương I: Chế độ chính trị 

Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường 

Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc 

Chương V: Quốc hội 

Chương VI: Chủ tịch nước 

Chương VII: Chính phủ 

Chương VIII: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 



Chương IX: Chính quyền địa phương 

Chương X: Hội đồng bầu cử Quốc gia, Kiểm toán nhà nước 

Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sử đổi Hiến pháp 

 


