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1. AIPA- Tổ chức hợp tác liên nghị viện của các nước ASEAN 

Lịch sử hình thành Hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) 

bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 1977 khi các vị lãnh đạo của nghị viện năm nước 

Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Singapo và Thái Lan đạt được sự nhất trí của về 

mô hình hợp hợp tác liên nghị viện trong khu vực.
1
 Điều này không những đáp ứng 

nhu cầu về việc hợp tác liên nghị viện, mà còn thể hiện sự phản ứng của các nhà 

lập pháp đối với sự thay đổi đáng kể cục diện chính trị ở khu vực Đông Nam Á.  

  Ý tưởng thiết lập sự hợp tác liên nghị viện giữa các Quốc hội các nước 

ASEAN bắt đầu từ chuyến thăm Inđônêxia và sau đó là Singapo của Đoàn đại biểu 

Malaysia vào tháng 8 và tháng 11 năm 1973. Một năm sau, Hạ nghị viện Inđônêxia 

đã cử đặc phái viên đến Thái Lan, Philippin vào tháng 5 và tới Malaixia, Singapo 

vào tháng 9 để vận động ủng hộ việc thành lập diễn đàn liên nghị viện ASEAN và 

nhận được sự đồng tình của các nước này. 

 Có thể nói, Tổ chức hợp tác liên nghị viện các nước ASEAN (AIPO) là một 

thực thể hợp tác của nghị viện các nước thành viên ASEAN nhằm giải quyết những 

mối quan tâm chung và thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng theo các nguyên 

tắc và mục tiêu trong Điều lệ. Sự ra đời của AIPO góp phần đáp ứng nguyện vọng 

của nghị viện các nước xây dựng Đông Nam Á trở thành một khu vực hòa bình, ổn 
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định, hợp tác và phát triển bền vững của nhân dân các nước trong khu vực. Các 

nghị sĩ, với vai trò là người đại diện của nhân dân, đã tích cực tạo ảnh hưởng đến 

cộng đồng để giữ vững tinh thần hợp tác trong nhân dân ASEAN. 

 Theo Điều lệ của AIPO và nay là Hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN 

(AIPA) được đổi tên vào năm 2006, hàng năm Đại hội đồng của AIPA sẽ họp một 

lần do Nghị viện một quốc gia thành viên AIPO đăng cai tổ chức tại nước mình, 

luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh của tên các nước thành viên. Từ năm 

1978 cho đến nay, AIPA đã có 35 kỳ họp Đại hội đồng và từ 5 nước thành viên 

ban đầu, số lượng các nước tham gia AIPO cũng đã dần tăng lên, song hành cùng 

với sự lớn mạnh của ASEAN. Nghị viện các nước thành viên mới tham gia AIPO 

trước hết với tư cách là thành viên hay Quan sát viên đặc biệt sau khi gia nhập 

ASEAN. Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN và sau đó được kết nạp làm thành 

viên của AIPO; tiếp đó là Lào vào năm 1997, Campuchia vào năm 1999. Điều này 

cho thấy, có mối quan hệ chặt chẽ giữa sự mở rộng thành viên AIPO gắn liền với 

sự mở rộng của ASEAN.  

  Trong một thời gian dài, Brunây và Liên bang Myanmar không có cơ quan 

lập pháp nên được hưởng quy chế Quan sát viên đặc biệt. Kể từ khi gia nhập 

ASEAN năm 1984, Brunây tham gia các Đại hội đồng AIPO với tư cách Quan sát 

viên và trở thành Quan sát viên vĩnh viễn từ năm 1993. Đến năm 2009, tại Đại hội 

đồng AIPA lần thứ 30 tại Pattaya - Thailan đã xem xét và thông qua nghị quyết 

công nhận Hội đồng lập pháp của Brunây là thành viên chính thức của AIPA. 

Myanmar tham gia các hoạt động của AIPO với tư cách Quan sát viên Đặc biệt từ 

năm 1997 và được hưởng quy chế Quan sát viên Đặc biệt thường xuyên từ năm 

1999 và trở thành thành viên đầy đủ của AIPA tại Đại hội AIPA lần thứ 32 ở 

Campuchia (tháng 9 năm 2011) sau khi nước này ban hành Hiến pháp mới và tổ 

chức bầu cử Nghị viện. Như vậy, đến nay, Hội đồng liên nghị viện các nước Đông 

Nam Á có 10 thành viên gồm Hội đồng lập pháp Brunây, Quốc hội Campuchia, 

Quốc hội Inđônêxia, Quốc hội Lào, Nghị viện Maylaysia, Nghị viện Philippines, 

Quốc hội Singapo, Quốc hội Thái Lan, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Mianma. 

 Việc thông qua Điều lệ của AIPA vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 thay thế 

cho Điều lệ AIPO trước kia đánh dấu việc chuyển đổi từ Tổ chức Liên nghị viện 

ASEAN (AIPO) thành Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA). Nhận xét về sự 



kiện này, Chủ tịch Quốc hội Inđônêxia cho rằng sự chuyển đổi từ AIPO sang AIPA 

không chỉ đơn thuần là chuyển đổi từ ngữ, mà có ý nghĩ sâu sắc, thể hiện nguyện 

vọng của các dân tộc ASEAN mong muốn AIPO ngày càng hoạt động hiệu quả hơn. 

Việc cải tiến cơ cấu tổ chức của AIPA như Chủ tịch, Ban chấp  hành, ủy ban thường 

trực cũng như việc tăng cường vai trò của Tổng thư ký AIPA trong Quy chế mới sẽ 

đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức trong tương lai,
2
cho thấy AIPA đang 

hướng đến một mô hình hợp tác liên nghị viện hoạt động hiệu quả và hợp tác chặt 

chẽ hơn giữa nghị viện các nước ASEAN. 

 Đại hội đồng là cơ quan cao nhất trong AIPA. Điều lệ của tổ chức này quy 

định Đại hội đồng là cơ quan hoạch định chính sách của AIPA và họp mỗi năm ít 

nhất một lần, trừ khi Ban Chấp hành quyết định khác.  

 Đại hội đồng AIPA bao gồm các đoàn đại biểu của mỗi nghị viện thành 

viên, theo đó, số lượng mỗi đoàn đại biểu tham gia Đại hội đồng có không quá 15 

người, do Chủ tịch Quốc hội hoặc người đại diện của Chủ tịch dẫn đầu, trong đó có 

ít nhất ba thành viên của đoàn là nữ nghị sĩ. Để đảm bảo tính liên tục, khi có thể, 

các Nghị viện thành viên sẽ cố gắng cử ít nhất là năm thành viên nghị viện mình 

tham dự hai kỳ họp Đại hội đồng liên tiếp. Đại hội đồng có thể mời các Quan sát 

viên đặc biệt, các quan sát viên và khách mời tham dự các kỳ họp.  

  Đại hội đồng AIPA họp thường niên do nghị viện nước đăng cai được lựa 

chọn theo cơ chế luân phiên abc giữa các quốc gia thành viên trừ khi Đại hội đồng 

có quyết định khác.
3
 Trong trường hợp nước chủ nhà không thể tổ chức kỳ họp Đại 

hội đồng thì Ban chấp hành sẽ họp quyết định địa điểm. Cho đến nay, đã có 8 quốc 

gia tổ chức các kỳ Đại hội đồng gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan đã tổ chức 6 

kỳ; Malaysia, Philippines đã tổ chức 5 kỳ, Việt Nam và Campuchia đã tổ chức 2 kỳ 

và Làotổ chức 1 kỳ.  

 Chương trình nghị sự thảo luận tại Đại hội đồng AIPA do Ban Chấp hành 

xem xét và quyết định theo nguyên tắc đồng thuận. Tuy nhiên, các đề nghị, kiến 

nghị khác cũng có thể được thảo luận ngay tại phiên họp toàn thể nếu Đại hội đồng 
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nhất trí trên nguyên tắc đồng thuận sau khi kiến nghị được trình bày tóm tắt. Đại 

hội đồng có thể thông qua các sáng kiến về chính sách, đề xuất sáng kiến lập pháp 

về những vấn đề cùng quan tâm dưới dạng nghị quyết. Các quyết định của Đại hội 

đồng về bất cứ vấn đề nào phải được sự đồng thuận của tất cả các đoàn đại biểu 

tham dự hội nghị. Những vấn đề không nhận được sự đồng thuận sẽ bị bỏ qua và 

không được đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng. 

 Thông thường, tại mỗi kỳ Đại hội đồng AIPA có các phiên họp toàn thể và 

các phiên họp của các ủy ban chuyên đề của Đại hội đồng. Tại các phiên họp của 

Ủy ban chuyên đề, mỗi nước thành viên AIPA có thể đề xuất các sáng kiến của 

mình để thảo luận. Nước chủ nhà Đại hội đồng sẽ chuẩn bị dự thảo nghị quyết về 

từng vấn đề được thảo luận tại Ủy ban. Dự thảo nghị quyết đó được Ủy ban thông 

qua khi nhận được sự nhất trí của nghị sĩ đại diện cho nghị viện các nước thành 

viên AIPA tham gia vào Ủy ban đó theo nguyên tắc đồng thuận. Tiếp đến, dự thảo 

nghị quyết được Ủy ban trình với Đại hội đồng tại phiên họp toàn thể và phải được 

sự nhất trí hoàn toàn của các Đoàn đại biểu nghị viện thì nghị quyết đó mới trở 

thành nghị quyết của Đại hội đồng.  

 Theo Điều lệ AIPA thì Chủ tịch Nghị viện nước đăng cai kỳ họp Đại hội 

đồng sẽ là Chủ tịch AIPA, đồng thời là Chủ tịch Đại hội đồng. Các trưởng Đoàn 

nghị viện thành viên khác là các Phó Chủ tịch Đại hội đồng. Trong trường hợp Chủ 

tịch AIPA không thể điều hành Đại hội đồng vì một lý do nào đó, một trong các 

Phó Chủ tịch sẽ điều hành Đại hội đồng. Nhiệm kỳ của Chủ tịch AIPA thường là 

một nămbắt đầu ngay sau khi bế mạc kỳ họp Đại hội đồng này và kéo dài cho tới 

khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng tiếp theo. 

 Chủ tịch AIPA có trách nhiệm thúc đẩy các mục tiêu và nguyên tắc của 

AIPA, hợp tác với Nghị viện các nước thành viên ASEAN nhằm tăng cường thể 

chế nghị viện và vai trò của các nghị sĩ trong các vấn đề của khu vực ASEAN. 

 Chủ tịch AIPA đồng thời là Chủ tịch Ban Chấp hành, có quyền triệu tập Hội 

nghị Ban chấp hành vào thời gian và tại địa điểm cần thiết. Chủ tịch AIPA điều 

khiển các cuộc họp của Ban Chấp hành. Các Phó Chủ tịch do các Nghị viện thành 

viên AIPA đề cử hỗ trợ Chủ tịch trong việc điều hành. 



 Chủ tịch AIPA khi được mời sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và 

có quyền mời Chủ tịch Uỷ ban Thường trực ASEAN hoặc đại diện tham dự Đại 

hội đồng AIPA và các hội nghị AIPA khác. 

Ban Chấp hành 

 Theo quy định tại Điều 10 Điều lệ của AIPA, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Ban chấp hành gồm có 8 điểm là: 

  (i) xem xét và giới thiệu tư cách thành viên để kết nạp vào AIPA và việc 

tham gia của Quan sát viên Đặc biệt và các Quan sát viên khác;  

 (ii) đề xuất các sáng kiến mới về hoạt động của AIPA;  

 (iii) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng thông qua; 

 (iv) Chuẩn bị chương trình nghị sự và chương trình làm việc theo đề xuất 

của các Nghị viện thành viên để trình Đại hội đồng thông qua;  

 (v) Kiến nghị thành lập các Uỷ ban Thường trực, Uỷ ban Nghiên cứu, Uỷ 

ban đặc biệt nếu xét thấy cần thiết;  

 (vi) Chỉ đạo, điều hành và giám sát công việc của Ban Thư ký Thường trực;  

 (vii) Đề xuất bổ nhiệm nhân sự của Ban Thư ký Thường trực và  

 (viii) ban hành các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành. 

 Như vậy, Ban Chấp hành thực chất là cơ quan tham mưu của AIPA. Tham 

dự cuộc họp này có các Đoàn đại biểu các nước thành viên AIPA với thành phần 

không quá 3 nghị sĩ do Chủ tịch Quốc hội hoặc người được Chủ tịch Quốc hội 

nước đó ủy nhiệm thay mặt làm trưởng đoàn. Tất cả các thành viên của Ban chấp 

hành phải là nghị sĩ. Tuy nhiên, có thực tế, trong một thời gian dài, Trưởng Đoàn 

đại biểu của hai Quan sát viên đặc biệt Brunây và Myanmar cũng được mời dự 

phiên họp của Ban chấp hành.  

 Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành bắt đầu ngay khi bế mạc kỳ họp Đại hội đồng 

và tiếp tục cho đến khi kết thúc kỳ họp đại hội đồng tiếp theo. 

Các uỷ ban 

 Theo quy định của Điều lệ AIPA, Đại hội đồng có thể thành lập các Uỷ ban 

Thường trực, Uỷ ban Nghiên cứu và Uỷ ban Đặc biệt hoặc Tiểu ban của một ủy 



ban thường trực về những vấn đề cụ thể nhằm thực hiện các nghị quyết của Đại hội 

đồng, phù hợp với tôn chỉ và mục đích của AIPA.
4
 

 Các Ủy ban thường trực 

 Tại các kỳ họp Đại hội đồng, sau khi chương trình nghị sự được Đại hội 

đồng thông qua, các nội dung trong chương trình sẽ được thảo luận cụ thể tại các 

phiên họp của Ủy ban thường trực - Standing Committee(hay còn được gọi là Ủy 

ban chuyên môn) để trình Đại hội đồng thông qua thành các nghị quyết và Thông 

cáo chung tại phiên toàn thể cuối cùng của Đại hội đồng.  

 Trong cơ chế hoạt động hiện nay của AIPA tại Đại hội đồng có 7 ủy ban 

thường trực, gồm (i) Ủy ban Chính trị; (ii) Ủy ban Kinh tế; (iii) Ủy ban Xã hội; (iv) 

Ủy ban Tổ chức; (v) Ủy ban đối thoại với các bên quan sát viên; (vi) Hội nghị nữ 

nghị sĩ AIPA (WAIPA) và (vii) Ủy ban Thông cáo chung. 

 Các đoàn thành viên AIPA cử đại biểu tham gia vào các Ủy ban thường trực. 

Chủ tịch và Báo cáo viên (Raporteur) của các Ủy ban thường trực thường là những 

nghị sĩ có trách nhiệm trong từng lĩnh vực chuyên môn của Nghị viện nước đăng 

cai tổ chức kỳ họp Đại hội đồng, trừ khi Ban chấp hành có sự lựa chọn khác. Điều 

đáng lưu ý là tại mọi phiên họp của Ủy ban thường trực của AIPA cũng như trong 

hoạt động của AIPA, chỉ có các Nghị sĩ Quốc hội mới có quyền phát biểu. Các 

chuyên gia theo từng lĩnh vực có thể được mời trình bày, báo cáo thêm nếu Ủy ban 

có nhu cầu.  

 Hội nghị nữ nghị sĩ AIPA 

 Thúc đẩy bình đẳng nam nữ và tạo điều kiện cho các nữ nghị sĩ tham gia 

thảo luận tại các diễn đàn của AIPA là vấn đề được tổ chức này quan tâm. Tuy 

vậy, phải 11 năm sau khi được thành lập, cuộc họp đầu tiên của các nữ nghị sĩ mới 

được tổ chức vào ngày 26 tháng 8 năm 1998 theo sáng kiến của Đoàn đại biểu 

Quốc hội Việt Nam và Malaysia. Cùng với việc đổi tên AIPO thành AIPA, Hội 

nghị Nữ nghị sĩ AIPO (WAIPO) cũng đã đổi tên thành Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA). 

Kể từ cuộc họp đầu tiên, Hội nghị nữ nghị sĩ được tiến hành như một cơ cấu hoạt 

động thường niên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA và được tiến hành trước khi 

Đại hội đồng chính thức khai mạc. 
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 Mục tiêu hoạt động của WAIPA là nhằm tăng cường sự hiện diện và tham 

gia của phụ nữ trong đời sống chính trị, xã hội bằng cách tăng số lượng các đại 

biểu nữ trong các sự kiện của AIPA; tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong 

nghị viện các nước ASEAN; đảm bảo các vấn đề có liên quan đặc biệt tới phụ nữ 

được đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA; kiến nghị các chủ đề 

tại các Ủy ban Nghiên cứu của AIPA và tổ chức các hội nghị phục vụ cho các mục 

tiêu đó; tổ chức các hội nghị thường niên vào thời gian diễn ra các phiên Đại hội 

đồng; xây dựng mạng lưới giữa các nữ nghị sĩ trong ASEAN; thiết lập mối quan hệ 

với các tổ chức phụ nữ và các hội nghị của phụ nữ khác trong khuôn khổ các tổ 

chức quốc tế như Hiệp hội Nghị viện Khối thịnh vượng chung và Liên minh nghị 

viện thế giới. Cũng như các Uỷ ban chuyên đề khác của AIPA, báo cáo của Hội 

nghị WAIPA được trình bày trước Đại hội đồng để thảo luận và thông qua.  

 Ủy ban Nghiên cứu, Ủy ban đặc biệt 

 Ủy ban Nghiên cứu (Study Committee) có nhiệm vụ nghiên cứu và thảo luận 

sâu về các vấn đề cụ thể, trong khi Ủy ban Đặc biệt tập trung vào các chuyên đề 

lập pháp có liên quan thuộc mối quan tâm chung của các nước thành viên AIPA. 

 Ủy ban nghiên cứu thực hiện một đề án nghiên cứu cụ thể nhất định được 

các nước thành viên AIPA nhất trí ghi trong một nghị quyết hoặc Thông cáo chung 

của Đại hội đồng. Trong trường hợp này đề án nghiên cứu có thể kéo dài 1-2 năm 

hoặc lâu hơn, sau đó sẽ trình kết quả ra Đại hội đồng; Ủy ban nghiên cứu giải 

thểkhi kết thúc dự án. 

 Việc thành lập Uỷ ban Nghiên cứu được căn cứ theo Nghị quyết số 

08GA/85/Org thông qua tại Đại hội đồng AIPO lần thứ 8 và Khoản 5 Điều 10 của 

Điều lệ AIPA, theo đó, điều kiện thành lập Uỷ ban Nghiên cứu gồm các nội dung 

như xác định mục đích hoạt động và thành viên của Uỷ ban Nghiên cứu; quy chế, 

thời gian hoạt động và tài chính cho hoạt động của Ủy ban theo quy định tại điều 

16 của Điều lệ AIPA. 

 Đại hội đồng cũng có thể thành lập Ủy ban đặc biệt (Ad-hoc Committee) có 

nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu và kiến nghị các giải pháp để giải quyết một vấn đề 

nào đó trình Đại hội đồng quyết định. Những vấn đề được nghị viện thành viên đề 

xuất cần phải nghiên cứu mang tính chuyên đề thì Đại hội đồng ra nghị quyết riêng 

hoặc ghi trong Thông cáo chung. Trong trường hợp đó, Nghị viện thành viên đề xuất 



sáng kiến có trách nhiệm tổ chức hội nghị về chuyên đề đó;  thông báo kết quả 

nghiên cứu đến các thành viên AIPA; đồng thời phải có báo cáo ra Đại hội đồng 

trong kỳ họp tiếp theo. Ủy ban này sẽ giải thể ngay sau khi hội nghị bàn về chuyên 

đề đó kết thúc vấn đề và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng.  

 Nhóm nghị sĩ AIPA 

 

Ý tưởng thành lập một cơ chế làm việc để xây dựng các sáng kiến pháp luật, 

hình thành nên cơ quan tư vấn để tham mưu trong lĩnh vực này và tạo sự tương tác 

thường xuyên giữa các nước thành viên AIPA cũng như giữa AIPA và ASEAN đã 

được nêu tại cuộc họp của Uỷ ban chính trị của Đại hội đồng AIPA 28 ở Kuala 

Lumpur vào tháng 8 năm 2007. Qua các cuộc thảo luận, Đại hội đồng AIPA 28 đã 

ra nghị quyết chỉ rõ sự cần thiết phải thiết lập Nhóm nghị sĩ AIPA (AIPA Caucus) 

gồm nghị sĩ các nước thành viên để hình thành cơ cấu làm việc nhằm tăng cường 

liên kết, trao đổi thông tin để triển khai các sáng kiến về lập pháp chung nhằm hài 

hoà hoá pháp luật giữa các nước thành viên AIPA. Đại hội đồng AIPA-28 chỉ rõ
5
 

thành viên của Nhóm nghị sĩ AIPA gồm 3 đại biểu đại diện cho mỗi nghị viện 

thành viên; mỗi nước quan sát viên cử 1 đại diện và Ban thư ký AIPA là cơ quan 

giúp việc cho hoạt động của Nhóm. Nghị viện các nước thành viên sẽ chi tiền đi 

lại, ăn ở cho đại diện mình trong khi nước chủ nhà chịu trách nhiệm bố trí cơ sở vật 

chất, thiết bị cho cuộc họp.
6
 

 Mục đích của việc thành lập Nhóm nghị sĩ AIPA, như phát biểu của Chủ 

tịch Quốc hội Malaixia, ông Tan Sri Datuk Seri Utama Pandikar Amin bin Haji 

Mula, là phải thiết lập Nhóm nghị sĩ AIPA như một cơ cấu phát triển các sáng kiến 

về lập pháp nhằm hài hoà hoá luật pháp của các nước ASEAN, tăng cường hơn 

nữa sự hợp tác trong việc thực thi nhằm hướng tới Cộng đồng ASEAN. Nhóm nghị 

sĩ AIPA tổ chức các hội nghị để tạo diễn đàn trao đổi thường xuyên giữa các nước 

thành viên AIPA, giữa các quan sát viên đặc biệt, cũng như giữa AIPA và ASEAN. 

Nhiệm vụ chung là đưa ra những sáng kiến về sự tham gia hiệu quả hơn và có hệ 

thống hơn của AIPA vào các hoạt động của ASEAN.  

 Nhóm nghị sĩ AIPA họp theo sự chỉ đạo của Chủ tịch AIPA và kết quả của 

các cuộc họp này được trình lên Ban chấp hành xem xét để tiếp đó báo cáo với Đại 
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hội đồng thông qua. Nhóm nghị sỹ AIPA (AIPA Caucus) được thành lập tại Đại 

hội đồng AIPA-28 ở Malaixia gồm các nghị sĩ đại diện cho nghị viện các nước. 

Bắt đầu từ  cuộc họp đầu tiên vào 4 năm 2009 ở Kuala Lumpur, Malaixia, đến nay, 

Nhóm nghị sĩ AIPA đã tổ chức 4 hội nghị  họp do các nước thành viên AIPA đăng 

cai chủ trì tại Singapo, Philippin và Tháilan.  

Các kiến nghị, đề xuất của Nhóm nghị sĩ AIPA đã bước đầu nâng cao nhận 

thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hài hòa hóa pháp luật trong các nước 

ASEAN, là bước chuẩn bị để AIPA đẩy mạnh hoạt động này.  

Ban thư ký AIPA 

 Kể từ Đại hội đồng AIPO lần thứ nhất tại Singapo năm 1978, sự cần thiết 

phải thành lập Ban Thư ký thường trực luôn là chủ đề được thảo luận tại mỗi kỳ 

Đại hội đồng. Tại Đại hội đồng AIPO lần thứ 11 tại Singapore năm 1990, văn bản 

về Ban Thư ký Thường trực AIPO đặt tại Jakarta đã được ký kết, quy định chi tiết 

cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Ban Thư ký AIPO, trong đó có cả vấn đề 

nhân sự.  

  Chức năng, nhiệm vụ của Ban Thư ký AIPA được xác định là văn phòng 

hành chính và trung tâm thông tin về các công việc và hoạt động của AIPA; là cơ 

quan điều phối hoạt động và là kênh thông tin liên lạc giữa AIPA và ASEAN cũng 

như với các tổ chức khu vực và quốc tế khác. Ban thư ký AIPA có nhiệm vụ chuẩn 

bị báo cáo hoạt động hàng năm, bao gồm cả báo cáo tài chính để Uỷ ban Chấp 

hành thông qua và trình lên Đại hội đồng xem xét; chuẩn bị dự toán ngân sách 

hàng năm của Ban Thư ký Thường trực báo cáo Uỷ ban Chấp hành trình lên Đại 

hội đồng phê chuẩn; gửi báo cáo hàng năm và các báo cáo quyết toán tài chính liên 

quan đến năm tài chính hiện hành từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 6 và dự 

toán ngân sách liên quan đến năm tài chính kế tiếp gửi các Nghị viện thành viên 

chậm nhất là 30 ngày trước khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng; chịu trách nhiệm 

đảm bảo an ninh cho hoạt động của Ban thư ký. Ban thư ký còn là cơ quan lưu giữ 

tất cả các tài liệu của AIPA; làm công tác tổng hợp và rà soát các văn kiện liên 

quan đến các hoạt động của nghị viện phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của 

AIPA; lập sổ sách kế toán về (i) tất cả các khoản thu hoặc chi của AIPA; (ii) tất cả 

các khoản mua bán hàng hóa AIPA; (iii) các tài sản và khoản nợ của AIPA. Trong 

hoạt động của mình, Ban thư ký có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, thủ tục do 



AIPA ban hành, các nghị quyết của Đại hội đồng và các Uỷ ban và thực hiện tất cả 

các nhiệm vụ do Đại hội đồng giao phó.Theo quy định tại Điều lệ AIPA, các văn 

kiện của Đại hội đồng, cùng với tất cả các tài liệu chính thức liên quan được lưu tại 

Ban Thư ký AIPA. 

 Ngoài Ban thư ký thường trực ở Jakarta, các thành viên AIPA còn tổ chức 

văn phòng/bộ phận giúp việc cho nghị viện nước mình tham gia vào hoạt động của 

AIPA. Thông thường, mỗi văn phòng này có cán bộ giữ mối liên hệ với Ban thư ký 

thường trực ở Jakarta; theo dõi về tình hình hoạt động và sự tham gia vào AIPA. 

Các văn phòng này còn chuẩn bị các báo cáo công tác theo yêu cầu của Ban thư ký 

AIPA, đặc biệt là về việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng, ít nhất là hai 

tháng trước khi diễn ra kỳ họp Đại hội đồng tiếp theo. 

2. AIPA và vấn đề hài hòa hóa pháp luật 

 Theo kế hoạch hợp tác liên nghị viện, hài hòa hóa pháp luật giữa các nước 

ASEAN là một trong những nội dung quan trọng, một định hướng lớn đã đạt được 

sự đồng thuận của AIPA. AIPA đã bàn thảo và thống nhất về ý tưởng hài hòa hóa 

pháp luật nhằm tạo cho ngôi nhà chung ASEAN cơ sở pháp lý để thúc đẩy liên kết 

nội khối. “AIPA đồng thuận với việc tập trung hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, hài 

hòa hóa pháp luật giữa các nước thành viên trên một số lĩnh vực nhằm hỗ trợ 

Chính phủ các nước ASEAN thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp 

phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực”
7
 

Mục tiêu của việc hài hòa hóa pháp luật là nhằm xác lập những tiêu chuẩn 

pháp lý chung thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả khu vực. AIPA đã có những 

nỗ lực bước đầu trong việc thúc đẩy vấn đề này. Cụ thể, tại Đại hội đồng AIPO lần 

thứ 27 ở Philipin đã thông qua Nghị quyết về sáng kiến lập pháp chung về cải thiện 

tiêu chuẩn chất lượng và số lượng sản phẩm nông nghiệp. Tiếp đó, AIPA-28 tổ 

chức tại Malaixia đã thông qua hai nghị quyết về hài hòa hóa pháp luật nhằm đấu 

tranh chống hiểm họa ma túy và buôn bán người. Tại Đại hội đồng AIPA-30 ở 

Thái Lan năm 2009, AIPA đã xem xét và ban hành Nghị quyết về hài hóa hóa pháp 

luật trong việc bắt giữ và tịch thu tài sản trong các vụ ma túy, kiểm soát hóa chất 
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và tiền chất.Những tiến bộ đạt được trong vấn đề này là tiền đề quan trọng cho việc 

thúc đẩy hoạt động hài hòa hóa pháp luật, trước hết cần tập trung vào những lĩnh 

vực dễ đạt được sự đồng thuận chung.  

Đối với Quốc hội nói riêng và với AIPA nói chung là tập trung xây dựng các 

khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác, liên kết và tiến trình hội nhập khu vực của các 

nước thành viên AIPA, hài hòa hóa pháp luật nhằm bảo đảm quá trình liên kết nội 

khối, hỗ trợ chính phủ các nước ASEAN thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Đây là định 

hướng lớn tuy đã đạt được sự ủng hộ của các nước thành viên AIPA qua việc thành 

lập Nhóm nghị sĩ AIPA, thực chất là Ủy ban chuyên đề của AIPA nhằm tư vấn cho 

AIPA trong việc thảo luận và ban hành các nghị quyết về các vấn đề mà AIPA 

quan tâm. Các cuộc họp của Ủy ban chuyên đề này  đã đạt được những kết quả 

nhất định nhưng cần mở rộng việc hài hòa hóa pháp luật trong những lĩnh vực khác 

nhằm tạo cho ASEAN các cơ sở pháp lý cần thiết cho việc triển khai quá trình liên 

kết ngày càng vững bền hơn.   

Hài hòa hóa pháp luật cũng là nhiệm vụ phức tạp bởi pháp luật của các nước 

thường có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, phản ánh điều kiện thực tế về 

chính trị, kinh tế, xã hội của quốc gia đó. Hơn nữa, lập pháp cũng là hoạt động 

phức tạp và tốn nhiều công sức. Tuy là một công việc phức tạp song hài hòa hóa 

pháp luật là một định hướng có tính hiện thực cao bởi đây chính là bước đi cần 

thiết để gỡ bỏ những quy định không tương thích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

tăng cường hợp tác giữa các nước.Hơn thế nữa, hài hòa hóa pháp luật xuất phát từ 

nhu cầu của mỗi quốc gia trong việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững 

hòa bình, ổn định của đất nước và là yêu cầu để khu vực đạt đến sự phát triển thịnh 

vượng và bền vững. 

Hài hòa hóa pháp luật vừa là nội dung hoạt động của AIPA, vừa là định 

hướng phát triển hoạt động của tổ chức này trong thời gian tới gắn với vai trò, chức 

năng của AIPA là cơ chế hợp tác liên nghị viện duy nhất của khu vực. Những điều 

kiện thuận lợi đó là tiền đề quan trọng cho việc mở rộng hoạt động hài hòa hóa 

pháp luật đối với những lĩnh vực khác mà AIPA 31 đang tiếp tục hướng đến. Vấn 

đề đặt ra là Nghị viện các nước thành viên AIPA phải nỗ lực trong việc tổ chức rà 

soát và sửa đổi, tiệm cận với những yêu cầu chung trong việc hài hòa hóa pháp luật 



để tạo ra sự tương tích, đồng bộ trong những quy định khác nhau của pháp luật các 

nước.  

Có thể thấy rằng, hài hòa hóa pháp luật giữa các nước ASEAN là một trong 

những chủ đề ngày càng được bàn thảo tại các diễn đàn của AIPA xuất phát từ yêu 

cầu tăng cường hội nhập của mỗi quốc gia và tăng tính thực thi các nghị quyết của 

AIPA. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ hết sức phức tạp bởi chưa có định chuẩn 

chung và không có sự tương thích trong pháp luật của các nước, ngay cả về cùng 

một vấn đề. Hơn nữa, lập pháp là hoạt động phức tạp bị chi phối bởi chính sách đối 

ngoại và đối nội của mỗi nước.  

3.  Triển vọng của hài hòa hóa pháp luật ở ASEAN và sự tham gia của AIPA 

   Hiện nay, cơ cấu tổ chức cũng như phương thức hoạt động của AIPA cho 

thấy đây là một diễn đàn được tổ chức hàng năm luôn phiên giữa nghị viện các 

nước trong khu vực để đối thoại về những vấn đề mà AIPA quan tâm. AIPA chưa 

phải là nghị viện chung của các nước ASEAN và hoạt động thường xuyên như 

Nghị viện châu Âu. Trong Điều lệ của AIPA chỉ quy định ngắn gọn: “Đại hội đồng 

có thể thông qua các sáng kiến về mặt chính sách, cung cấp thông tin cho việc định 

hình chính sách và đề xuất các sáng kiến lập pháp về những vấn đề quan tâm 

chung nhằm đưa ra các khuyến nghị để chính phủ các nước ASEAN cân nhắc.”
8
 

  Trên thực tế, AIPA đã thông qua hàng trăm nghị quyết về nhiều lĩnh vực 

như an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn 

của các nước ASEAN. Tuy vậy, các nghị quyết này chỉ mang tính khuyến nghị và 

hiện tại, cơ chế theo dõi, đánh giáviệc thực hiện còn chưa đầy đủ nên hiệu lực và 

hiệu quả thi hành các nghị quyết này còn thấp.Do thiếu cơ chế bắt buộc thi hành 

nên kết quả là việc thực thi các nghị quyết của AIPA rất tùy thuộc vào sự tích cực, 

chủ động của nghị viện các nước trong thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các 

nghị quyết; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa dung các nghị 

quyết của AIPA. 

 Với việc được phê chuẩn, Hiến chương ASEAN chính là văn bản hướng dẫn 

hành động cho các nước ASEAN trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Hiến chương là cơ sở pháp lý thể hiện tầm nhìn và quyết tâm chính trị mạnh mẽ 
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của các nước ASEAN về mục tiêu xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ và vững 

mạnh hơn, thúc đẩy mục tiêu hòa bình và phát triển của cả khu vực cũng như từng 

nước thành viên. Trong Hiến chương, Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á (AIPA) được quy định tại Phụ lục 2 với tiêu đề : “Các bên đối tác 

với ASEAN”, theo đó, AIPA được nhìn nhận là một trong số nhiều bên đối tác của 

ASEAN, trong đó có (i) nghị viện (chỉ nêu tên AIPA); (ii) các tổ chức kinh tế; (iii) 

các tổ chức và viện nghiên cứu; (iv) các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký hoạt 

động; và (v) các bên đối tác khác của ASEAN. 

  Mặt khác, trong Điều lệ của AIPA lại có hẳn một chương - Chương VIII 

quy định về “Quan hệ đối tác với ASEAN”, theo đó, “AIPA sẽ thiết lập sự giao 

thiệp và tham vấn thường xuyên với ASEAN để bảo đảm sự gắn kết và hợp tác 

giữa các chính phủ ASEAN, nghị viện các quốc gia ASEAN và những bên có liên 

quan trong ASEAN, cũng như tăng cường mối quan hệ đối tác giữa các cơ quan 

ASEAN.Chủ tịch và Tổng Thư ký AIPA đại diện cho AIPA phải tuân thủ các định 

hướng chính sách của Đại hội đồng khi thực hiện quan hệ và các hoạt động với 

ASEAN.”
9
 

  Có thể thấy rằng, trong Hiến chương ASEAN chưa có những quy định  thể 

hiện rõ ràng địa vị pháp lý, vai trò của AIPA như là tổ chức hợp tác liên nghị viện 

lớn nhất ở khu vực. Mối quan hệ giữa AIPA và ASEAN hiện vẫn chưa được xác 

định trong một văn bản pháp lý chính thức. Trong quá trình soạn thảo Hiến chương 

ASEAN, các đại biểu đến từ nghị viện các nước trong khu vực có chung quan điểm 

rằng, Hiến chương ASEAN là mối quan tâm của tất cả các nước thành viên AIPO 

nên AIPO cần đóng góp trong việc hoàn thiện văn bản quan trọng này.
10

 

   Trên thực tế, mối quan hệ giữa ASEAN và AIPA được triển khai theo 

hướng AIPA chủ động đề xuất vấn đề tăng cường sự phối hợp hoạt động, đối thoại 

giữa hai tổ chức. Cho đến nay đã có nhiều cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN 

và AIPA trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN. Qua các cuộc gặp gỡ này, các 

nghị sỹ đến từ AIPA đã nhiều lần đề nghị về việc tăng cường hợp tác giữa hai tổ 

chức ASEAN và AIPA như cần tiếp tục tổ chức các cuộc họp không chính thức 

giữa các nhà lãnh đạo của hai bên; có sự tham dự lẫn nhau của Chủ tịch ASEAN 
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tại các kỳ Đại hội đồng AIPA và ngược lại; tăng cường trao đổi thông tin, quan hệ 

công tác giữa Ban thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN.
11

 Tuy nhận được sự 

đồng tình của các nhà lãnh đạo ASEAN nhưng đến nay vẫn không có một văn bản 

pháp lý nào được ký kết giữa AIPA và ASEAN chính thức hóa mối quan hệ giữa 

hai tổ chức này.   

Cuối cùng, hài hòa hóa pháp luật là một công việc chuyên môn sâu, cần 

được tiến hành liên tục, lâu dài. Điều này đòi hỏi cần phải tiến hành đồng bộ các 

nhóm giải pháp sau: 

(i) nghị viện các quốc gia phải nỗ lực trong việc tổ chức rà soát và sửa đổi 

các quy định hiện hành; hạn chế sự khác biệt giữa pháp luật các nước.  

(ii) AIPA cũng như nghị viện của các quốc gia thành viên cần lựa chọn lĩnh 

vực ưu tiên và xây dựng định chuẩn chung để tiến hành hài hòa hóa pháp luật.Từ 

đó, hoạt động này cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn bằng việc áp dụng các biện 

pháp đồng bộ như (i) đề xuất các sáng kiến lập pháp chung; (ii) mở rộng lĩnh vực 

cần hài hòa hóa;  

(iii) nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm nghị sĩ AIPA để (iv) định ra quy 

chuẩn trong việc hài hòa hóa pháp luật trong các nước ASEAN. 
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