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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________ 

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011 

 
KI ẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN 

Về việc giải thích Điều 88 “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Bộ luật hình sự năm 1999. 

 
Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội 

 
Tôi, Hà Huy Sơn – Luật sư Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ thuộc Đoàn 
luật sư thành phố Hà Nội, địa chỉ 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. 
 
Căn cứ Điều 53, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, qui định: 
“Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo 
luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan 
Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.” 
 
Căn cứ khoản 3, Điều 91, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 
qui định: 
“U ỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
 Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;” 
 
Căn cứ  khoản 3, Điều 7, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, qui định: 
“U ỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
 Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;” 
 
Nội dung Điều 88 “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam”, Bộ luật hình sự năm 1999, trong đó các khái niệm: 

- “hành vi nhằm chống Nhà nước”; 
- “Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân”; 
- “Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt 

gây hoang mang trong nhân dân”; 
- “Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung 

chống Nhà nước”  
 
không rõ ràng, khó xác định. Để giúp các công dân, các cơ quan nhà nước, 
các luật sư… hiểu được chính xác, rõ ràng, hạn chế việc hiểu sai hoặc lợi 
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dụng sự không rõ ràng của Điều 88 vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhà nước và công dân. Ranh giới giữa “tuyên truyền chống Nhà nước”  và 
“không phải là tuyên truyền chống Nhà nước”  rất mỏng mảnh, dễ dẫn tới 
bắt giữ, khởi tố, truy tố, kết án oan sai.  
 
Thực tế trong những năm gần đây có nhiều người bị tòa án kết tội bởi Điều 
88, đã để lại nhiều băn khoăn, chưa thuyết phục đối với những người quan 
tâm trong nước và quốc tế. Trong tình hình hiện nay, vấn đề chủ quyền của 
quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi thế lực bành trướng phương Bắc, 
Đảng và Nhà nước cần tập hợp trí tuệ và sức lực của toàn dân. 
 
Vì vậy, tôi kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cần phải giải thích rõ Điều 
88, Bộ luật hình sự năm 1999 để phân biệt  “ Ý kiến, kiến nghị xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc với Đảng và Nhà nước” với “Hành vi tuyên truyền chống 
Nhà nước”. 
 
Trân trọng cám ơn, 
 

        Người làm đơn 
 
 
  
 
 
                                                                             Luật sư Hà Huy Sơn 
 
 


