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Thưa quý bà, quý ông... 

 

Việc tôi có mặt ở đây hôm nay thay mặt cho ngài Đại sứ Franz Jessen để phát biểu 

tại Hội thảo quan trọng này là một nhiệm vụ quan trọng và niềm vinh hạnh của tôi. 

Tôi hy vọng Hội thảo của chúng ta sẽ đóng góp tích cực cho công tác lập pháp của 

Quốc hội Việt Nam. 

 

Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội vì sự hợp tác và ủng hộ 

nhiệt tình của họ đối với việc tổ chức Hội thảo này. Chúng tôi cũng hy vọng rằng 

với sự ủng hộ của Văn phòng Quốc hội, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục có cơ hội 

chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm tốt nhất của mình, góp phần tăng cường sự 

hiểu biết lẫn nhau tốt hơn giữa hai bên. 

 

Chúng tôi rất vui mừng khi có mặt tại Hội thảo cùng chúng ta hôm nay là hai 

chuyên gia, diễn giả: TS. Helen Xanthaki và GS. Norbert Reich. Tôi rất mong 

quý vị sẽ tận dụng cơ hội hai chuyên gia có mặt ở đây để hiểu rõ hơn những nỗ lực 

của các thành viên EU trong việc sử dụng chuyển hóa luật như là một công cụ xây 

dựng pháp luật. 

 

Cuộc Hội thảo ngày hôm nay là bước đi quan trọng đầu tiên trong sự hợp tác của 

Phái đoàn Liên minh châu Âu với Văn phòng Quốc hội. Sự ủng hộ của Phái đoàn 

cho các hoạt động của Văn phòng Quốc hội sẽ không chỉ dừng ở đây mà sẽ tiếp tục 

trong năm 2015 thông qua các hoạt động hỗ trợ ví dụ như tăng cường năng lực của 

Thư viện Quốc hội. 

 

Chuyển hóa luật là một chủ đề hay và chủ đề của các cuộc thảo luận không ngừng 

của các học giả, nhà làm luật. Chuyển hóa luật là một nguồn của luật, chính thức 

hay không chính thức từ những ngày đầu có luật pháp, như từ thời Luật La Mã. 

 

Hệ thống pháp luật của EU và các nước thành viên EU phải thích nghi với sự thay 

đổi luôn luôn của xã hội.  Liên minh châu Âu có kiến thức sâu cả về lý thuyết và 

thực tiễn chuyển hóa luật. Liên minh là tổ chức đi đầu trong việc thúc đẩy các giải 



pháp chính sách và lập pháp vượt ra khỏi ranh giới truyền thống của hệ thống 

thông luật và dân luật hay giữa các nước phát triển và đang phát triển. EU - được 

đặc trưng bởi một hệ thống lập pháp độc đáo - đã chứng tỏ là một nguồn luật dồi 

dào, một môi trường pháp lý năng động, trong đó sự hài hòa hóa của các bộ luật – 

một hình thức của chuyển hóa luật – đã trở thành một thực tiễn phổ biến. 

 

Quá trình hài hòa hóa pháp luật ở châu Âu đã tạo ra những chuẩn mực chung bảo 

đảm cho sự nhất quán của luật pháp. Những chuẩn mực và cách làm của Thị 

trường chung châu Âu có thể được nhắc đến như một ví dụ thành công của chủ đề 

mà chúng ta sẽ bàn thảo ngày hôm nay. 

 

Tôi tin rằng việc chia sẻ kinh nghiệm của châu Âu trong lĩnh vực này sẽ có giá trị 

đối với các nhà lập pháp Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh của Hiến pháp mới 

2013. Do đó tôi rất vui mừng thấy sự có mặt đông đủ của quý vị ở đây hôm nay, 

một bằng chứng về tầm quan trọng của chủ đề này. 

 

Liên minh châu Âu coi Quốc hội Việt Nam là thể chế chủ chốt trong quá trình chèo 

lái tiến trình hiện đại hóa đất nước của Việt Nam. Những luật sẽ được thông qua 

trong năm 2015 và 2016 như Luật Báo chí, Luật về hội, Bộ luật hình sự sẽ đóng 

vai trò quan trọng đưa Việt Nam tới thịnh vượng, tự do, tôn trọng nhân quyền – 

được quy định trong Hiến pháp cũng như là cơ sở cho mối quan hệ EU-Việt Nam. 

 

Trong bối cảnh như vậy, tôi hy vọng rằng Hội thảo này sẽ là hoạt động đầu tiên 

trong sự hợp tác sâu rộng giữa các tổ chức của Liên minh châu Âu và Quốc hội 

Việt Nam. 

 

Tôi tin rằng, đó là nhu cầu chung đưa chúng ta cùng nhau đến đây hôm nay và tôi 

mong đợi chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận hiệu quả, thẳng thắn, giúp chúng ta 

hiểu nhau hơn tại Hội thảo này. Tôi xin chúc Hội thảo thành công. Xin cảm ơn vì 

sự chú ý lắng nghe của quý vị. 

 
 


