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B浦 T姶ăPHÁP 

V影 PH蔚 BI蔭N, 
GIÁO D影C PHÁP LU一T 

V影 CÁC V遺NăA陰 CHUNG 
V陰 XÂY D衛NG PHÁP LU一T 

 

A陰 C姶愛NGăGI閏I THI 烏U 

LU一TăBANăHÀNHăV;NăB謂N QUY PH萎M PHÁP LU一T 

 

Ngày 22/6/2015, ta 委i ky偉 ho 委p th逢囲  9, Qu嘘c h瓜i kho囲a XIII đã thông qua Lu壱t 

ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t (sau đây g丑i là Lu壱t n<m 2015). Chu旭  ti 委ch 

n逢挨囲 c đã ky囲 Lê 委nh công bô囲  nga偉y 06/7/2015 và Lu壱t có hi羽u l詠c thi hành k吋 t瑛 

ngày 01/7/2016. 

I. S衛 C井N THI 蔭T BAN HÀNH LU 一T LU一Tă BANăHÀNHăV;Nă
B謂N QUY PH萎M PHÁP LU一T 

B逢噂c vào công cu瓜c đ鰻i m噂i, tr逢噂c yêu c亥u c医p bách c栄a vi羽c chuy吋n đ鰻i 

t瑛 n隠n kinh t院 t壱p trung, bao c医p, đi隠u hành ch栄 y院u b茨ng m羽nh l羽nh hành chính 

sang n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng xã h瓜i ch栄 ngh┄a, qu違n lý xã h瓜i b茨ng 

pháp lu壱t, đòi h臼i ph違i kh育n tr逢挨ng xây d詠ng h羽 th嘘ng pháp lu壱t đ亥y đ栄, th嘘ng 

nh医t, đ欝ng b瓜 đ吋 đi隠u ch雨nh m丑i m員t c栄a đ運i s嘘ng xã h瓜i. Vì v壱y, Qu嘘c h瓜i đã 

ban hành Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t n<m 1996 (đ逢嬰c s穎a đ鰻i, 

b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u vào n<m 2002, g丑i t逸t là Lu壱t n<m 1996); Lu壱t ban hành 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân, U益 ban nhân dân n<m 2004 

(g丑i t逸t là Lu壱t n<m 2004) và Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t n<m 

2008 (thay th院 Lu壱t n<m 1996 và Lu壱t s穎a đ鰻i, b鰻 sung n<m 2002, g丑i t逸t là 

Lu壱t n<m 2008). S詠 ra đ運i c栄a Lu壱t n<m 1996, Lu壱t n<m 2004 và Lu壱t n<m 

2008 đã góp ph亥n nâng cao nh壱n th泳c c栄a các c医p, các ngành 荏 Trung 逢挨ng và 

đ鵜a ph逢挨ng v隠 Ủ ngh┄a, vai trò c栄a công tác xây d詠ng pháp lu壱t, qua đó, công tác 

xây d詠ng, ban hành v<n b違n pháp lu壱t đã đ逢嬰c chu育n hóa m瓜t b逢噂c và d亥n đi 

vào n隠 n院p; quy trình xây d詠ng, ban hành v<n b違n pháp lu壱t đ逢嬰c tuân th栄 ngày 

càng t嘘t h挨n.   
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Tuy nhiên, bên c衣nh nh英ng k院t qu違 đ衣t đ逢嬰c, quá trình th詠c hi羽n các Lu壱t 

nêu trên đã b瓜c l瓜 nh英ng b医t c壱p, h衣n ch院 nh逢: (1) H羽 th嘘ng pháp lu壱t ph泳c t衣p, 

c欝ng k隠nh gây khó kh<n cho vi羽c tuân th栄, áp d映ng, thi hành; (2) Ch医t l逢嬰ng 

nhi隠u v<n b違n pháp lu壱t còn h衣n ch院, tính kh違 thi ch逢a cao; (3) Hi羽u l詠c thi hành 

c栄a h羽 th嘘ng pháp lu壱t ch逢a cao, tình tr衣ng n嬰 đ丑ng v<n b違n quy đ鵜nh chi ti院t thi 

hành lu壱t, pháp l羽nh v磯n ch逢a đ逢嬰c kh逸c ph映c tri羽t đ吋 (4) Ch逢a khuy院n khích, 

thu hút đ逢嬰c s詠 tham gia tích c詠c c栄a Nhân dân vào quá trình xây d詠ng, ban 

hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. Ngoài ra, s詠 t欝n t衣i song song 02 Lu壱t ban 

hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t trong m瓜t th運i gian dài v噂i nhi隠u quy đ鵜nh 

“vênh” nhau nh逢 khái ni羽m v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, hình th泳c v<n b違n, quy 

trình xây d詠ng, hi羽u l詠c v<n b違n… đã gây khó kh<n trong công tác xây d詠ng, ban 

hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. 

A吋 kh逸c ph映c nh英ng b医t c壱p, h衣n ch院 nêu trên, đ欝ng th運i nh茨m c映 th吋 

hóa k鵜p th運i n瓜i dung và tinh th亥n c栄a Hi院n pháp n<m 2013 thì vi羽c ban hành 

Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t là r医t c亥n thi院t.  

II. M 影C TIÊU, QUANăAI韻M CH 迂 A萎O XÂY D衛NG LU一T  

1. M映c tiêu 

T衣o khuôn kh鰻 pháp lý v噂i nhi隠u đ鰻i m噂i v隠 xây d詠ng, ban hành v<n b違n 

quy ph衣m pháp lu壱t nh茨m xây d詠ng và v壱n hành h羽 th嘘ng pháp lu壱t th嘘ng nh医t, 

đ欝ng b瓜, minh b衣ch, kh違 thi, d宇 ti院p c壱n, hi羽u l詠c và hi羽u qu違 ph映c v映 đ逸c l詠c cho 

s詠 nghi羽p phát tri吋n đ医t n逢噂c trong th運i k┻ công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa và h瓜i 

nh壱p qu嘘c t院 sâu r瓜ng.  

2.ăQuanăđi吋m ch雨 đ衣o  

Mじt là, ti院p t映c th吋 ch院 hóa Ngh鵜 quy院t s嘘 48-NQ/TW c栄a B瓜 Chính tr鵜 v隠 

Chi院n l逢嬰c xây d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ng pháp lu壱t Vi羽t Nam đ院n n<m 2010, 

đ鵜nh h逢噂ng đ院n n<m 2020 v噂i ch栄 tr逢挨ng đ挨n gi違n hóa h羽 th嘘ng pháp lu壱t; đ鰻i 

m噂i cách xây d詠ng ch逢挨ng trình và quy trình xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy 

ph衣m pháp pháp lu壱t theo h逢噂ng dân ch栄, hi羽n đ衣i, hi羽u qu違. 
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Hai là, b違o đ違m phù h嬰p v噂i tinh th亥n và n瓜i dung c栄a Hi院n pháp n<m 

2013, b違o đ違m s詠 đ欝ng b瓜 v噂i các d詠 án lu壱t v隠 t鰻 ch泳c b瓜 máy nhà n逢噂c đang 

đ逢嬰c s穎a đ鰻i, b鰻 sung ho員c xây d詠ng m噂i. 

Ba là, k院 th瑛a nh英ng n瓜i dung còn phù h嬰p c栄a Lu壱t n<m 2008, Lu壱t 

n<m 2004 và m瓜t s嘘 quy đ鵜nh c栄a Lu壱t n<m 1996.  

III. B 渦 C影C C曳A LU一T  

Lu壱t n<m 2015 g欝m 17 ch逢挨ng, 173 đi隠u, v隠 c挨 b違n, Lu壱t k院 th瑛a b嘘 c映c 

c栄a Lu壱t n<m 2008, c映 th吋 nh逢 sau: 

- Ch逢挨ng I: Nh英ng quy đ鵜nh chung g欝m 14 đi隠u (t瑛 Ai隠u 1 đ院n Ai隠u 14) 

g欝m các quy đ鵜nh v隠 ph衣m vi đi隠u ch雨nh, khái ni羽m v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, 

h羽 th嘘ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t; các nguyên t逸c xây d詠ng, ban hành v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t, tham gia góp ý ki院n xây d詠ng v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t, trách nhi羽m c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ng逢運i có th育m quy隠n trong xây d詠ng, ban 

hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t; nh英ng hành vi b鵜 nghiêm c医m và m瓜t s嘘 quy 

đ鵜nh chung khác. 

- Ch逢挨ng II: Th育m quy隠n ban hành, n瓜i dung v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t 

g欝m 16 đi隠u (t瑛 Ai隠u 15 đ院n Ai隠u 30) quy đ鵜nh v隠 th育m quy隠n ban hành v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a Qu嘘c h瓜i, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, Ch栄 t鵜ch 

n逢噂c, Chính ph栄, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang 

b瓜, H瓜i đ欝ng Th育m phán Tòa án nhân dân t嘘i cao, Chánh án Tòa án nhân dân t嘘i 

cao, Vi羽n tr逢荏ng Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao, T鰻ng ki吋m toán nhà n逢噂c, v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t liên t鵜ch và v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a H瓜i đ欝ng 

nhân dân, 曳y ban nhân dân các c医p. 

- Ch逢挨ng III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X và XI g欝m 115 đi隠u (t瑛 Ai隠u 31 

đ院n Ai隠u 145) quy đ鵜nh trình t詠, th栄 t映c xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m 

pháp lu壱t c栄a Qu嘘c h瓜i, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, Ch栄 t鵜ch n逢噂c, Chính ph栄, 

Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜, H瓜i đ欝ng Th育m 

phán Tòa án nhân dân t嘘i cao, Chánh án Tòa án nhân dân t嘘i cao, Vi羽n tr逢荏ng 

Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao, T鰻ng ki吋m toán nhà n逢噂c, v<n b違n quy ph衣m 
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pháp lu壱t liên t鵜ch và v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân, 曳y ban 

nhân dân các c医p. 

- Ch逢挨ng XII: Xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t theo trình 

t詠, th栄 t映c rút g丑n g欝m 4 đi隠u (t瑛 Ai隠u 146 đ院n Ai隠u 149) quy đ鵜nh v隠 các 

tr逢運ng h嬰p áp d映ng trình t詠, th栄 t映c rút g丑n; th育m quy隠n và quy trình xây 

d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t theo trình t詠, th栄 t映c rút g丑n. 

- Ch逢挨ng XIII: Hi羽u l詠c c栄a v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, nguyên t逸c áp 

d映ng, công khai v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t g欝m 8 đi隠u (t瑛 Ai隠u 150 đ院n 

Ai隠u 157) g欝m các quy đ鵜nh v隠 th運i đi吋m có hi羽u l詠c, đ<ng Công báo v<n b違n 

quy ph衣m pháp lu壱t, hi羽u l詠c tr荏 v隠 tr逢噂c, ng逢ng hi羽u l詠c, nh英ng tr逢運ng h嬰p 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t h院t hi羽u l詠c, hi羽u l詠c v隠 không gian, nguyên t逸c áp 

d映ng và vi羽c đ<ng t違i, đ逢a tin v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. 

- Ch逢挨ng XIV: Gi違i thích Hi院n pháp, lu壱t, pháp l羽nh g欝m 4 đi隠u (t瑛 Ai隠u 

158 đ院n Ai隠u 161) g欝m các quy đ鵜nh v隠 các tr逢運ng h嬰p, nguyên t逸c gi違i thích 

Hi院n pháp, lu壱t, pháp l羽nh; th育m quy隠n đ隠 ngh鵜 gi違i thích Hi院n pháp, lu壱t, pháp 

l羽nh; trình t詠, th栄 t映c gi違i thích Hi院n pháp lu壱t, pháp l羽nh; và đ鰯ng t違i, đ逢a tin 

ngh鵜 quy院t gi違i thích Hi院n pháp, lu壱t, pháp l羽nh. 

- Ch逢挨ng XV: Giám sát, ki吋m tra, x穎 lỦ v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t g欝m 

6 đi隠u (t瑛 Ai隠u 162 đ院n Ai隠u 167) g欝m các quy đ鵜nh v隠 n瓜i dung giám sát v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t; x穎 lý và th育m quy隠n x穎 lỦ v<n b違n có d医u hi羽u trái 

pháp lu壱t c栄a Qu嘘c h瓜i, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, Chính ph栄, B瓜 tr逢荏ng, Th栄 

tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜, H瓜i đ欝ng nhân dân, 曳y ban nhân dân. 

-  Ch逢挨ng XVI : H嬰p nh医t v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, pháp đi吋n h羽 

th嘘ng quy ph衣m pháp lu壱t, rà soát, h羽 th嘘ng hóa v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t 

g欝m 3 đi隠u (t瑛 Ai隠u 168 đ院n Ai隠u 170) g欝m các quy đ鵜nh v隠 h嬰p nh医t, pháp 

đi吋n h羽 th嘘ng quy ph衣m pháp lu壱t, rà soát, h羽 th嘘ng hóa v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t. 

- Ch逢挨ng XVII: Ai隠u kho違n thi hành g欝m 3 đi隠u (t瑛 Ai隠u 171 đ院n Ai隠u 

173) quy đ鵜nh th運i đi吋m có hi羽u l詠c c栄a Lu壱t, nh英ng quy đ鵜nh chuy吋n ti院p; vi羽c 
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b違o đ違m ngu欝n l詠c cho công tác xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t và trách nhi羽m c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t 

nh英ng n瓜i dung đ逢嬰c giao trong Lu壱t. 

IV. NH頴NGăAI韻M M閏I C愛ăB謂N C曳A LU一T  

1. Th嘘ng nh医t hai Lu壱t hi羽n hành v隠 banăhƠnhăv<năb違n quy ph衣m 

pháp lu壱t thành m瓜t Lu壱t 

Tr逢噂c đây, vi羽c ban hành v<n b違n pháp lu壱t đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i hai Lu壱t là 

Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t n<m 2008 và Lu壱t ban hành v<n b違n 

quy ph衣m pháp lu壱t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân, 曳y ban nhân dân n<m 2004. Tuy 

cùng đi隠u ch雨nh v隠 ho衣t đ瓜ng xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, 

nh逢ng n瓜i dung c栄a hai Lu壱t này l衣i có nh英ng quy đ鵜nh không th嘘ng nh医t, th壱m 

chí mâu thu磯n nhau. A吋 kh逸c ph映c tình hình này, trên c挨 s荏 k院 th瑛a và phát tri吋n 

02 Lu壱t hi羽n hành, Lu壱t n<m 2015 đã quy đ鵜nh th嘘ng nh医t vi羽c ban hành v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ng逢運i có th育m quy隠n ban hành 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t 荏 trung 逢挨ng và đ鵜a ph逢挨ng.   

2. V隠 khái ni羽m v<năb違n quy ph衣m pháp lu壱t và quy ph衣m pháp lu壱t  

Khái ni羽m “v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t” đã đ逢嬰c quy đ鵜nh l亥n đ亥u tiên 

trong Lu壱t n<m 1996; đ逢嬰c k院 th瑛a trong Lu壱t n<m 2008 và Lu壱t n<m 2004. 

Khái ni羽m này là c<n c泳 đ吋 các c挨 quan có th育m quy隠n phân bi羽t v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t v噂i v<n b違n hành chính và v<n b違n áp d映ng pháp lu壱t, góp ph亥n 

h衣n ch院 đáng k吋 s嘘 l逢嬰ng v<n b違n hành chính có ch泳a quy ph衣m pháp lu壱t. Tuy 

nhiên, do cách đ鵜nh ngh┄a trong Lu壱t còn n員ng v隠 h丑c thu壱t, l衣i ch逢a c映 th吋 nên 

đã gây khó kh<n, lúng túng trong vi羽c xác đ鵜nh v<n b違n nào là v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t.  

Xu医t phát t瑛 Ủ ngh┄a quan tr丑ng c栄a khái ni羽m v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t và đ吋 kh逸c ph映c h衣n ch院 t瑛 th詠c ti宇n tri吋n khai, Lu壱t n<m 2015 đã tách khái 

ni羽m “V<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t” và khái ni羽m “Quy ph衣m pháp lu壱t”, c映 th吋 

nh逢 sau:  
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- Quy ph衣m pháp lu壱t là quy t逸c x穎 s詠 chung, có hi羽u l詠c b逸t bu瓜c chung, 

đ逢嬰c áp d映ng l員p đi l員p l衣i nhi隠u l亥n đ嘘i v噂i c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân trong 

ph衣m vi c違 n逢噂c ho員c đ挨n v鵜 hành chính nh医t đ鵜nh, do c挨 quan Nhà n逢噂c, ng逢運i 

có th育m quy隠n quy đ鵜nh trong Lu壱t này ban hành và đ逢嬰c Nhà n逢噂c b違o đ違m 

th詠c hi羽n (kho違n 1 Ai隠u 3). 

- V<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t là v<n b違n có ch泳a quy ph衣m pháp lu壱t, 

đ逢嬰c ban hành theo đúng th育m quy隠n, hình th泳c, trình t詠, th栄 t映c quy đ鵜nh trong 

Lu壱t này. 

- V<n b違n có ch泳a quy ph衣m pháp lu壱t nh逢ng đ逢嬰c ban hành không đúng 

th育m quy隠n, hình th泳c, trình t詠, th栄 t映c quy đ鵜nh trong Lu壱t này thì không ph違i 

là v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t (Ai隠u 2). 

3. V隠 th育m quy隠n, hình th泳căv<năb違n quy ph衣m pháp lu壱t 

V噂i ch栄 tr逢挨ng ti院p t映c tinh g丑n h羽 th嘘ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, 

Lu壱t n<m 2015 gi違m m瓜t s嘘 hình th泳c v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, đ欝ng th運i 

quy đ鵜nh rõ ràng, c映 th吋 và ch員t ch胤 h挨n v隠 n瓜i dung ban hành các hình th泳c 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, c映 th吋 nh逢 sau: 

3.1. Vｚ hình thとc v<n bＶn quy phＴm pháp luｆt  

So v噂i Lu壱t n<m 2008 và Lu壱t n<m 2004, Lu壱t n<m 2015 gi違m đ逢嬰c 05 

lo衣i v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t bao g欝m: (1) Ngh鵜 quy院t liên t鵜ch gi英a U益 ban 

th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i ho員c gi英a Chính ph栄 v噂i c挨 quan trung 逢挨ng c栄a t鰻 ch泳c 

chính tr鵜 - xã h瓜i (tr瑛 ngh鵜 quy院t liên t鵜ch gi英a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i 

ho員c Chính ph栄 v噂i Aoàn ch栄 t鵜ch 曳y ban trung 逢挨ng M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t 

Nam); (2) Thông t逢 liên t鵜ch gi英a các B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang 

b瓜; (3) Ch雨 th鵜 c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh; (4) Ch雨 th鵜 c栄a 曳y ban nhân dân 

c医p huy羽n; (5) Ch雨 th鵜 c栄a 曳y ban nhân dân c医p xã. Tuy nhiên, đ吋 phù h嬰p v噂i 

quy đ鵜nh c栄a Hi院n pháp n<m 2013, Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung hình th泳c v<n b違n 

quy ph衣m pháp lu壱t c栄a chính quy隠n đ挨n v鵜 hành chính - kinh t院 đ員c bi羽t. Theo 

quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 3 Lu壱t n<m 2015, h羽 th嘘ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t bao 

g欝m: 
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“1. Hi院n pháp. 

2. B瓜 lu壱t, lu壱t (sau đây g丑i chung là lu壱t), ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i; 

3. Pháp l羽nh, ngh鵜 quy院t c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i; Ngh鵜 quy院t liên 

t鵜ch gi英a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i v噂i Aoàn ch栄 t鵜ch 曳y ban Trung 逢挨ng 

M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam; 

4. L羽nh, quy院t đ鵜nh c栄a Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 

5. Ngh鵜 đ鵜nh c栄a Chính ph栄; Ngh鵜 quy院t liên t鵜ch gi英a Chính ph栄 v噂i 

Aoàn ch栄 t鵜ch 曳y ban Trung 逢挨ng M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam; 

6. Quy院t đ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄;  

7. Ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng th育m phán Tòa án nhân dân t嘘i cao;  

8. Thông t逢 c栄a Chánh án Tòa án nhân dân t嘘i cao; Thông t逢 c栄a Vi羽n 

tr逢荏ng Vi羽n Ki吋m sát nhân dân t嘘i cao; Thông t逢 c栄a B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 

quan ngang b瓜; Thông t逢 liên t鵜ch gi英a Chánh án Tòa án nhân dân t嘘i cao v噂i 

Vi羽n tr逢荏ng Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao; gi英a B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 

quan ngang B瓜 v噂i Chánh án Tòa án nhân dân t嘘i cao, Vi羽n tr逢荏ng Vi羽n ki吋m 

sát nhân dân t嘘i cao; Quy院t đ鵜nh c栄a T鰻ng Ki吋m toán Nhà n逢噂c; 

9. Ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 

逢挨ng (sau đây g丑i chung là c医p t雨nh); 

10. Quy院t đ鵜nh c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh; 

11. V<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a chính quy隠n đ挨n v鵜 hành chính - 

kinh t院 đ員c bi羽t; 

12. Ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân huy羽n, qu壱n, th鵜 xã, thành ph嘘 

thu瓜c t雨nh và đ挨n v鵜 hành chính t逢挨ng đ逢挨ng (sau đây g丑i chung là c医p huy羽n); 

13. Quy院t đ鵜nh c栄a 曳y ban nhân dân c医p huy羽n; 

14. Ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân xã, ph逢運ng, th鵜 tr医n (sau đây g丑i 

chung là c医p xã); 

15. Quy院t đ鵜nh c栄a 曳y ban nhân dân c医p xã”. 

3.2. Vｚ thｂm quyｚn ban hành, nじi dung v<n bＶn quy phＴm pháp luｆt 



8 

 

Trên c挨 s荏 quy đ鵜nh c栄a Hi院n pháp 2013 và các Lu壱t v隠 t鰻 ch泳c b瓜 máy 

(Lu壱t t鰻 ch泳c Qu嘘c h瓜i, Lu壱t t鰻 ch泳c Chính ph栄, Lu壱t t鰻 ch泳c Tòa án nhân dân, 

Lu壱t t鰻 ch泳c Vi羽n ki吋m sát nhân dân, Lu壱t t鰻 ch泳c chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng, 

Lu壱t ki吋m toán nhà n逢噂c, Lu壱t M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam...), Lu壱t n<m 2015 

đã xác đ鵜nh l衣i n瓜i dung ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a nhi隠u c挨 

quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có th育m quy隠n ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, c映 

th吋 nh逢 sau: 

- A嘘i v噂i lu壱t, ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i: Lu壱t n<m 2015 quy đ鵜nh rõ ràng, 

c映 th吋 nh英ng n瓜i dung Qu嘘c h瓜i ph違i ban hành lu壱t và nh英ng n瓜i dung Qu嘘c h瓜i 

ban hành ngh鵜 quy院t (Ai隠u 15). Theo đó, Qu嘘c h瓜i ban hành lu壱t đ吋 quy đ鵜nh v隠 

t鰻 ch泳c, b瓜 máy nhà n逢噂c, chính sách c挨 b違n ti隠n t羽 qu嘘c gia, ngân sách nhà 

n逢噂c, chính sách c挨 b違n v隠 v<n hóa, giáo d映c, y t院, khoa h丑c, công ngh羽, môi 

tr逢運ng, quy隠n con ng逢運i, quy隠n và ngh┄a v映 c挨 b違n c栄a công dân, chính sách 

đ嘘i ngo衣i, qu嘘c phòng, an ninh qu嘘c gia….; ban hành ngh鵜 quy院t đ吋 quy đ鵜nh 

vi羽c th詠c hi羽n thí đi吋m m瓜t s嘘 chính sách m噂i thu瓜c th育m quy隠n quy院t đ鵜nh c栄a 

Qu嘘c h瓜i nh逢ng ch逢a có lu壱t đi隠u ch雨nh ho員c khác v噂i quy đ鵜nh c栄a lu壱t hi羽n 

hành; t衣m ng逢ng ho員c kéo dài th運i h衣n áp d映ng toàn b瓜 ho員c m瓜t ph亥n lu壱t, 

ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i đáp 泳ng các yêu c亥u c医p bách v隠 phát tri吋n kinh t院 - xã 

h瓜i, b違o đ違m quy隠n con ng逢運i, quy隠n công dân; quy đ鵜nh v隠 tình tr衣ng kh育n c医p, 

các bi羽n pháp đ員c bi羽t khác b違o đ違m qu嘘c phòng và an ninh qu嘘c gia. 

- A嘘i v噂i pháp l羽nh, ngh鵜 quy院t c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i (Ai隠u 16): 

so v噂i Lu壱t n<m 2008, Lu壱t n<m 2015 không quy đ鵜nh “c泳ng” vi羽c pháp l羽nh sau 

m瓜t th運i gian th詠c hi羽n ph違i trình Qu嘘c h瓜i xem xét, quy院t đ鵜nh ban hành lu壱t; 

đ欝ng th運i, b鰻 sung m瓜t s嘘 n瓜i dung 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i ban hành ngh鵜 

quy院t, g欝m: (1) T衣m ng逢ng ho員c kéo dài th運i h衣n áp d映ng toàn b瓜 ho員c m瓜t 

ph亥n pháp l羽nh, ngh鵜 quy院t c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i đáp 泳ng các yêu c亥u 

c医p bách v隠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i; (2) Bãi b臼 pháp l羽nh, ngh鵜 quy院t c栄a 曳y 

ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i. 
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- A嘘i v噂i l羽nh, quy院t đ鵜nh c栄a Ch栄 t鵜ch n逢噂c (Ai隠u 17): so v噂i Lu壱t n<m 

2008, th育m quy隠n ban hành l羽nh, quy院t đ鵜nh c栄a Ch栄 t鵜ch n逢噂c đ逢嬰c quy đ鵜nh 

rõ ràng h挨n, g欝m: T鰻ng đ瓜ng viên ho員c đ瓜ng viên c映c b瓜, công b嘘, ba斡i bo旭  tình 

tr衣ng kh育n c医p c<n c泳 vào ngh鵜 quy院t c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i; công b嘘, 

bãi b臼 tình tr衣ng kh育n c医p trong c違 n逢噂c ho員c 荏 t瑛ng đ鵜a ph逢挨ng trong tr逢運ng 

h嬰p 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i không th吋 h丑p đ逢嬰c và nh英ng v医n đ隠 khác 

thu瓜c th育m quy隠n c栄a Ch栄 t鵜ch n逢噂c. 

- A嘘i v噂i ngh鵜 đ鵜nh c栄a Chính ph栄 (Ai隠u 19): Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung m瓜t 

s嘘 n瓜i dung Chính ph栄 ban hành ngh鵜 đ鵜nh đ吋 quy đ鵜nh: (1) Các bi羽n pháp c映 th吋 

đ吋 t鰻 ch泳c thi hành Hi院n pháp, lu壱t, ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i, pháp l羽nh, ngh鵜 

quy院t c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, l羽nh, quy院t đ鵜nh c栄a Ch栄 t鵜ch n逢噂c; (2) 

Nh英ng v医n đ隠 liên quan đ院n nhi羽m v映, quy隠n h衣n c栄a hai b瓜, c挨 quan ngang b瓜 

tr荏 lên.  

- A嘘i v噂i v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân, 曳y ban nhân 

dân c医p t雨nh: A吋 kh逸c ph映c quy đ鵜nh dàn tr違i, thi院u rõ ràng trong th育m quy隠n ban 

hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân, 曳y ban nhân dân các 

c医p trong Lu壱t n<m 2004, Lu壱t n<m 2015 đã phân đ鵜nh rõ th育m quy隠n ban hành 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a chính quy隠n c医p t雨nh, bao g欝m: (1) Quy đ鵜nh chi 

ti院t nh英ng v医n đ隠 đ逢嬰c giao; (2) T鰻 ch泳c, b違o đ違m thi hành Hi院n pháp và pháp 

lu壱t t衣i đ鵜a ph逢挨ng; (3) Quy院t đ鵜nh nh英ng v医n đ隠 c映 th吋 t衣i đ鵜a ph逢挨ng. N瓜i dung 

ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh và quy院t đ鵜nh c栄a 曳y ban nhân dân 

c医p t雨nh đ逢嬰c quy đ鵜nh c映 th吋 t衣i Ai隠u 27 và Ai隠u 28. 

Ngoài ra, Lu壱t n<m 2015 c┡ng gi噂i h衣n n瓜i dung ban hành v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t c栄a m瓜t s嘘 ch栄 th吋 sau đây: 

- 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i ho員c Chính ph栄 và Aoàn Ch栄 t鵜ch 曳y ban 

trung 逢挨ng M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam ban hành ngh鵜 quy院t liên t鵜ch đ吋 quy 

đ鵜nh chi ti院t nh英ng v医n đ隠 đ逢嬰c lu壱t giao (Ai隠u 18);  

- Chánh án Tòa án nhân dân t嘘i cao và Vi羽n tr逢荏ng Vi羽n ki吋m sát nhân 

dân t嘘i cao; B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜 và Chánh án Tòa án nhân 
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dân t嘘i cao, Vi羽n tr逢荏ng Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao ban hành thông t逢 liên 

t鵜ch đ吋 quy đ鵜nh v隠 vi羽c ph嘘i h嬰p gi英a các c挨 quan này trong vi羽c th詠c hi羽n 

trình t詠, th栄 t映c t嘘 t映ng (Ai隠u 25);  

- H瓜i đ欝ng nhân dân c医p huy羽n, c医p xã ban hành ngh鵜 quy院t, 曳y ban nhân 

dân c医p huy羽n, c医p xã ban hành quy院t đ鵜nh đ吋 quy đ鵜nh nh英ng v医n đ隠 đ逢嬰c lu壱t 

giao (Ai隠u 30). 

4. V隠 trách nhi羽m c栄a c挨ăquan,ăt鰻 ch泳c,ăng逢運i có th育m quy隠n trong 

xây d詠ng,ăbanăhƠnhăv<năb違n quy ph衣m pháp lu壱t 

Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung 01 đi隠u v隠 trách nhi羽m c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c, 

ng逢運i có th育m quy隠n tham gia vào quá trình xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t t瑛 khâu l壱p đ隠 ngh鵜 xây d詠ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, ch栄 

trì, tham gia so衣n th違o, th育m đ鵜nh, th育m tra, ch雨nh lý, trình d詠 án, d詠 th違o đ院n 

ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t (Ai隠u 7), c映 th吋 nh逢 sau: 

(1) A嘘i v噂i các c挨 quan, t鰻 ch泳c, ng逢運i có th育m quy隠n trình, so衣n th違o d詠 

án d詠 th違o v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t: 

- C挨 quan, t鰻 ch泳c, ng逢運i có th育m quy隠n trình d詠 án, d詠 th違o v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t ch鵜u trách nhi羽m v隠 ti院n đ瓜 trình và ch医t l逢嬰ng d詠 án, d詠 th違o 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t do mình trình; 

- C挨 quan, t鰻 ch泳c ch栄 trì so衣n th違o v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t ch鵜u 

trách nhi羽m tr逢噂c c挨 quan, t鰻 ch泳c, ng逢運i có th育m quy隠n trình ho員c c挨 quan, t鰻 

ch泳c, ng逢運i có th育m quy隠n ban hành v<n b違n v隠 ti院n đ瓜 so衣n th違o, ch医t l逢嬰ng 

d詠 án, d詠 th違o v<n b違n đ逢嬰c phân công so衣n th違o.  

(2) A嘘i v噂i c挨 quan th育m đ鵜nh, th育m tra; c挨 quan t鰻 ch泳c tham gia góp ý 

ki院n: 

- C挨 quan th育m đ鵜nh ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c c挨 quan, t鰻 ch泳c, ng逢運i có 

th育m quy隠n trình ho員c c挨 quan, ng逢運i có th育m quy隠n ban hành v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t v隠 k院t qu違 th育m đ鵜nh đ隠 ngh鵜 xây d詠ng v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t, d詠 án, d詠 th違o v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. 
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- C挨 quan th育m tra ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c c挨 quan có th育m quy隠n ban 

hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t v隠 k院t qu違 th育m tra d詠 án, d詠 th違o v<n b違n 

quy ph衣m pháp lu壱t. 

- C挨 quan, t鰻 ch泳c, ng逢運i có th育m quy隠n đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 tham gia góp ý 

ki院n v隠 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, d詠 th違o v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t ch鵜u trách nhi羽m v隠 n瓜i dung và th運i h衣n tham gia góp ý ki院n. 

(3) A嘘i v噂i c挨 quan ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t: 

- Qu嘘c h瓜i, H瓜i đ欝ng nhân dân và c挨 quan khác, ng逢運i có th育m quy隠n 

ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t ch鵜u trách nhi羽m v隠 ch医t l逢嬰ng v<n b違n 

do mình ban hành. 

- C挨 quan, ng逢運i có th育m quy隠n ch鵜u trách nhi羽m v隠 vi羽c ch壱m ban hành 

v<n b違n quy đ鵜nh chi ti院t thi hành lu壱t, ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i, pháp l羽nh, ngh鵜 

quy院t c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, l羽nh, quy院t đ鵜nh c栄a Ch栄 t鵜ch n逢噂c. 

Ngoài ra, Lu壱t n<m 2015 quy đ鵜nh trong tr逢運ng h嬰p d詠 th違o v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t không b違o đ違m v隠 ch医t l逢嬰ng, ch壱m ti院n đ瓜, không b違o đ違m 

tính h嬰p hi院n, tính h嬰p pháp, tính th嘘ng nh医t c栄a v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t thì 

ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c ch栄 trì so衣n th違o, c挨 quan th育m đ鵜nh, c挨 quan 

trình, c挨 quan th育m tra và c挨 quan ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t trong 

ph衣m vi nhi羽m v映, quy隠n h衣n c栄a mình ph違i ch鵜u trách nhi羽m v隠 vi羽c không 

hoàn thành nhi羽m v映 và tùy theo m泳c đ瓜 mà x穎 lỦ theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t 

v隠 cán b瓜, công ch泳c và quy đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t có liên quan. 

5. V隠 các hành vi b鵜 nghiêm c医m trong xây d詠ng,ăbanăhƠnhăv<năb違n quy 

ph衣m pháp lu壱t 
Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung 01 đi隠u quy đ鵜nh v隠 các hành vi b鵜 nghiêm c医m 

(Ai隠u 14), bao g欝m các hành vi sau:  

- Ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t trái v噂i Hi院n pháp, trái v噂i v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a c挨 quan nhà n逢噂c c医p trên;  

- Ban hành v<n b違n không thu瓜c h羽 th嘘ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t; 
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- Ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t không đúng th育m quy隠n, hình 

th泳c, trình t詠, th栄 t映c quy đ鵜nh trong Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t; 

- Quy đ鵜nh th栄 t映c hành chính trong các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a 

Chánh án Tòa án nhân dân t嘘i cao, Vi羽n tr逢荏ng Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao; 

B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜; T鰻ng Ki吋m toán Nhà n逢噂c; H瓜i đ欝ng 

nhân dân, 曳y ban nhân dân các c医p, đ挨n v鵜 hành chính -  kinh t院 đ員c bi羽t, tr瑛 

tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c giao trong lu壱t. 

6. V隠 ch逢挨ngătrìnhăxơyăd詠ng lu壱t, pháp l羽nh 

Theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t n<m 2008 thì ch逢挨ng trình xây d詠ng lu壱t, pháp 

l羽nh g欝m ch逢挨ng trình xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh nhi羽m k┻ Qu嘘c h瓜i và ch逢挨ng 

trình xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh h茨ng n<m. Tuy nhiên, th詠c ti宇n tri吋n khai th詠c 

hi羽n cho th医y ch逢挨ng trình xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh nhi羽m k┻ Qu嘘c h瓜i là quá 

dài, khó kh違 thi và th逢運ng xuyên ph違i đi隠u ch雨nh đ吋 phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n kinh 

t院 - xã h瓜i phát tri吋n c栄a đ医t n逢噂c. Vì v壱y, Lu壱t n<m 2015 không quy đ鵜nh v隠 

Ch逢挨ng trình xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh nhi羽m k┻ Qu嘘c h瓜i mà ch雨 gi英 l衣i quy 

đ鵜nh v隠 Ch逢挨ng trình xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh h茨ng n<m. Ch逢挨ng trình xây 

d詠ng lu壱t, pháp l羽nh h茨ng n<m đ逢嬰c quy đ鵜nh l欝ng ghép v噂i quy trình xây d詠ng 

chính sách v噂i nhi隠u đi吋m m噂i đ瓜t phá. 

7. B鰻 sung quy trình xây d詠ng chính sách  

Lu壱t n<m 2008 và Lu壱t n<m 2004 quy đ鵜nh v隠 quy trình xây d詠ng v<n 

b違n, t瑛 đ隠 xu医t sáng ki院n, so衣n th違o, xem xét cho đ院n ban hành và công b嘘 v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t, nh逢ng ch逢a tách b衣ch gi英a quy trình phân tích chính 

sách và quy trình so衣n th違o v<n b違n. Do v壱y, Lu壱t n<m 2015 đã b鰻 sung quy 

trình ho衣ch đ鵜nh, phân tích chính sách tr逢噂c khi so衣n th違o v<n b違n quy ph衣m 

pháp lu壱t theo h逢噂ng tách b衣ch v噂i quy trình so衣n th違o v<n b違n. Quy trình xây 

d詠ng chính sách đ逢嬰c áp d映ng đ嘘i v噂i lu壱t, pháp l羽nh và m瓜t s嘘 lo衣i ngh鵜 đ鵜nh 

c栄a Chính ph栄, ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh.  

7.1. Quy trình xây dばng chính sách trong luｆt, pháp lうnh 
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Quy trình xây d詠ng chính sách c栄a lu壱t, pháp l羽nh đ逢嬰c l欝ng ghép vào 

quy trình l壱p d詠 ki院n ch逢挨ng trình xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh h茨ng n<m, g欝m 

các b逢噂c chính sau đây: 

B⇔ずc 1: Lｆp đｚ nghお xây dばng luｆt, pháp lうnh 

Thと nhＸt, c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i ti院n hành ho員c yêu c亥u c挨 

quan có th育m quy隠n ti院n hành: T鰻ng k院t vi羽c thi hành pháp lu壱t, kh違o sát, đánh 

giá th詠c tr衣ng quan h羽 xã h瓜i liên quan đ院n đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh; 

nghiên c泳u khoa h丑c, thông tin, t逢 li羽u, đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hoà xã h瓜i 

ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên có liên quan; xây d詠ng n瓜i dung c栄a chính 

sách trong d詠 án lu壱t, pháp l羽nh, các gi違i pháp đ吋 th詠c hi羽n chính sách, đánh giá 

tác đ瓜ng c栄a chính sách, các gi違i pháp và lý do c栄a vi羽c l詠a ch丑n chính sách; d詠 

ki院n ngu欝n l詠c, đi隠u ki羽n b違o đ違m cho vi羽c thi hành lu壱t, pháp l羽nh.  

Thと  hai, chu育n b鵜 h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh quy đ鵜nh t衣i 

Ai隠u 29, h欝 s挨 g欝m: (1) T運 trình đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh; (2) Báo cáo 

đánh giá tác đ瓜ng c栄a chính sách trong đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh; (3) 

Báo cáo t鰻ng k院t vi羽c thi hành pháp lu壱t ho員c đánh giá th詠c tr衣ng quan h羽 xã h瓜i 

liên quan đ院n đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh; (4) B違n t鰻ng h嬰p và gi違i trình, 

ti院p thu ý ki院n c栄a B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映, B瓜 Ngo衣i giao, B瓜 T逢 pháp và Ủ 

ki院n c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c khác; b違n ch映p ý ki院n góp Ủ; (5) A隠 c逢挨ng d詠 

th違o lu壱t, pháp l羽nh. 

Ai吋m nh医n quan tr丑ng c栄a quy trình chính sách chính là trách nhi羽m 

đánh giá tác đ瓜ng c栄a chính sách. Lu壱t n<m 2015 dành 01 đi隠u (Ai隠u 35) đ吋 

quy đ鵜nh v隠 trách nhi羽m, n瓜i dung đánh giá tác đ瓜ng c栄a chính sách trong đ隠 

ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh. Theo đó, c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i 

trình đ隠 ngh鵜, c挨 quan đ逢嬰c đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i yêu c亥u và c挨 quan đ隠 xu医t 

chính sách m噂i trong quá trình so衣n th違o, th育m đ鵜nh, th育m tra, xem xét, cho ý 

ki院n d詠 án lu壱t, pháp l羽nh có trách nhi羽m đánh giá tác đ瓜ng c栄a chính sách. 

N瓜i dung đánh giá tác đ瓜ng ph違i nêu rõ: v医n đ隠 c亥n gi違i quy院t; m映c tiêu c栄a 

chính sách; gi違i pháp đ吋 th詠c hi羽n chính sách; tác đ瓜ng tích c詠c, tiêu c詠c c栄a 
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chính sách; chi phí, l嬰i ích c栄a các gi違i pháp; so sánh chi phí, l嬰i ích c栄a các 

gi違i pháp; l詠a ch丑n gi違i pháp c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c và lý do c栄a vi羽c l詠a ch丑n; 

đánh giá tác đ瓜ng th栄 t映c hành chính, tác đ瓜ng v隠 gi噂i (n院u có). A吋 b違o đ違m 

ch医t l逢嬰ng c栄a báo cáo đánh giá tác đ瓜ng, Lu壱t n<m 2015 quy đ鵜nh th栄 t映c b逸t 

bu瓜c l医y ý ki院n góp ý và ph違n bi羽n báo cáo. 

Thと ba, t鰻 ch泳c l医y ý ki院n các c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan v隠 đ隠 ngh鵜, 

ki院n ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh; đ<ng t違i báo cáo t鰻ng k院t, báo cáo đánh giá 

tác đ瓜ng c栄a chính sách trên C鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a Qu嘘c h瓜i đ嘘i v噂i đ隠 

ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, H瓜i đ欝ng dân 

t瓜c, 曳y ban c栄a Qu嘘c h瓜i, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i, C鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a Chính 

ph栄 đ嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh c栄a Chính ph栄, C鰻ng thông tin 

đi羽n t穎 c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c có đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh (th運i gian đ<ng 

t違i ít nh医t là 30 ngày); t鰻ng h嬰p, nghiên c泳u, ti院p thu, gi違i trình các ý ki院n góp ý; 

đ<ng t違i báo cáo ti院p thu, gi違i trình trên c鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a c挨 quan, t鰻 

ch泳c l壱p đ隠 ngh鵜. 

Bên c衣nh đó, đ吋 b違o đ違m tính h嬰p lý v隠 ngu欝n l詠c tài chính, ngu欝n nhân 

l詠c, tính t逢挨ng thích v噂i đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà Vi羽t Nam là thành viên, tính h嬰p 

hi院n, h嬰p pháp, th嘘ng nh医t c栄a đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh v噂i h羽 th嘘ng 

pháp lu壱t, Ai隠u 36 c栄a Lu壱t quy đ鵜nh b逸t bu瓜c l医y ý ki院n B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i 

v映, B瓜 Ngo衣i giao, B瓜 T逢 pháp.  

B⇔ずc 2: Thｂm đおnh đｚ nghお xây dばng luｆt, pháp lうnh (Aiｚu 39) 

Khác v噂i Lu壱t n<m 2008, Lu壱t n<m 2015 quy đ鵜nh vi羽c b逸t bu瓜c th育m đ鵜nh 

đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh và giao B瓜 T逢 pháp ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i B瓜 Tài 

chính, B瓜 N瓜i v映, B瓜 Ngo衣i giao và các c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan th育m đ鵜nh 

tr逢噂c khi trình Chính ph栄. Th運i h衣n, h欝 s挨 và n瓜i dung th育m đ鵜nh đ逢嬰c quy đ鵜nh 

t衣i Ai隠u này.  

B⇔ずc 3: Trình Chính phて đｚ nghお xây dばng luｆt, pháp lうnh (Aiｚu 40) 

C挨 quan l壱p đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh có trách nhi羽m trình Chính 

ph栄 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh ch壱m nh医t 20 ngày, tr逢噂c ngày t鰻 ch泳c 
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phiên h丑p c栄a Chính ph栄. H欝 s挨 trình g欝m các tài li羽u quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 37 c栄a 

Lu壱t; Báo cáo th育m đ鵜nh đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh; Báo cáo gi違i trình, 

ti院p thu ý ki院n th育m đ鵜nh và các tài li羽u khác (n院u có).  

B⇔ずc 4: Chính phて xem xét, thông qua đｚ nghお xây dばng luｆt, pháp lうnh 

(Aiｚu 41, Aiｚu 42 và Aiｚu 43) 

Chính ph栄 s胤 t鰻 ch泳c phiên h丑p đ吋 xem xét các đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, 

pháp l羽nh và ra ngh鵜 quy院t v隠 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh v噂i các chính 

sách đã đ逢嬰c thông qua.  

Trên c挨 s荏 ngh鵜 quy院t c栄a Chính ph栄, b瓜, c挨 quan ngang b瓜 đ隠 ngh鵜 xây 

d詠ng lu壱t, pháp l羽nh hoàn thi羽n h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh và g逢旭 i 

Bô 委 T逢 pha囲p đê旭 lâ 委p đ隠 ngh鵜 c栄a Chính ph栄 v隠 ch逢挨ng tri偉nh xây d逢 委ng luâ 委t, pha囲p 

lê 委nh. A嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh không do Chính ph栄 trình và ki院n 

ngh鵜 v隠 lu壱t, pháp l羽nh thì tr逢噂c khi trình U益 ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, c挨 quan, 

t鰻 ch泳c, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh g穎i h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 

xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh và v<n b違n ki院n ngh鵜 v隠 lu壱t, pháp l羽nh đ吋 Chính ph栄 

cho ý ki院n. 

B⇔ずc 5: Gぬi hげ s¬ đｚ nghお xây dばng luｆt, pháp lうnh trình づy ban th⇔ぜng 

vつ Quぐc hじi (Aiｚu 46) 

Lu壱t n<m 2015 gi英 nguyên quy đ鵜nh c栄a Lu壱t n<m 2008 v隠 th運i h衣n g穎i 

h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh trình 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i. Theo 

đó, ch壱m nh医t vào ngày 01 tháng 3 c栄a n<m tr逢噂c, đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp 

l羽nh ph違i đ逢嬰c g穎i đ院n 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i đ吋 l壱p d詠 ki院n ch逢挨ng 

trình xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh h茨ng n<m c栄a Qu嘘c h瓜i, đ欝ng th運i đ逢嬰c g穎i đ院n 

曳y ban pháp lu壱t đ吋 th育m tra.  

B⇔ずc 6: Thｂm tra đｚ nghお xây dばng luｆt, pháp lうnh (Aiｚu 47) 

曳y ban pháp lu壱t t壱p h嬰p và ch栄 trì th育m tra đ隠 ngh鵜 v隠 ch逢挨ng trình xây 

d詠ng lu壱t, pháp l羽nh c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i. N瓜i dung th育m 

tra t壱p trung vào s詠 c亥n thi院t ban hành, ph衣m vi, đ嘘i t逢嬰ng đi隠u ch雨nh, chính 
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sách c挨 b違n c栄a v<n b違n, tính th嘘ng nh医t, tính kh違 thi, th泳 t詠 逢u tiên, th運i đi吋m 

trình, đi隠u ki羽n b違o đ違m đ吋 xây d詠ng và thi hành v<n b違n.  

B⇔ずc 7: づy ban th⇔ぜng vつ Quぐc hじi xem xét đｚ nghお xây dばng luｆt, pháp 

lうnh đあ lｆp dば kiｘn ch⇔¬ng trình xây dばng luｆt, pháp lうnh (Aiｚu 48) 

C<n c泳 vào đ隠 ngh鵜 xây d逢 委ng luâ 委t, pháp l羽nh c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ衣i 

bi吋u Qu嘘c h瓜i, ki院n ngh鵜 v隠 lu壱t, pháp l羽nh c栄a đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i, Ủ ki院n th育m 

tra c栄a 曳y ban pháp lu壱t, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i l壱p d詠 ki院n ch逢挨ng trình 

xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh trình Qu嘘c h瓜i xem xét, quy院t đ鵜nh. 

B⇔ずc 8: Quぐc hじi xem xét, thông qua dば kiｘn ch⇔¬ng trình xây dばng luｆt, 

phaＢ p lê Ｄnh (Aiｚu 49) 

Qu嘘c h瓜i xem xét, thông qua ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i v隠 ch逢挨ng trình 

xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh; trong ngh鵜 quy院t nêu rõ tên d詠 án lu壱t, pháp l羽nh và 

th運i gian d詠 ki院n trình Qu嘘c h瓜i, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i xem xét, thông 

qua d詠 án đó. 

7.2. Quy trình xây dばng chính sách trong nghお đおnh cてa Chính phて 

Quy trình xây d詠ng chính sách trong ngh鵜 đ鵜nh c栄a Chính ph栄 đ逢嬰c áp 

d映ng đ嘘i v噂i vi羽c xây d詠ng, ban hành ngh鵜 đ鵜nh quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 và kho違n 3 

Ai隠u 19 bao g欝m các b逢噂c sau đây: 

B⇔ずc 1: Lｆp đｚ nghお xây dばng nghお đおnh 

C挨 quan đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh có trách nhi羽m t鰻ng k院t vi羽c thi hành 

pháp lu壱t, đánh giá các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t hi羽n hành có liên quan đ院n đ隠 

ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh; kh違o sát, đánh giá th詠c tr衣ng quan h羽 xã h瓜i liên quan; 

t鰻 ch泳c nghiên c泳u thông tin, t逢 li羽u, đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hoà xã h瓜i ch栄 

ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên có liên quan đ院n đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh; xây 

d詠ng n瓜i dung c栄a chính sách trong đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh; đánh giá tác 

đ瓜ng c栄a chính sách; d詠 ki院n ngu欝n l詠c, đi隠u ki羽n b違o đ違m cho vi羽c thi hành ngh鵜 

đ鵜nh sau khi đ逢嬰c Chính ph栄 thông qua; t鰻 ch泳c l医y Ủ ki院n đ嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây 

d詠ng ngh鵜 đ鵜nh (th運i h衣n l医y Ủ ki院n ít nh医t 30 ngày) và chu育n b鵜 h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xây 

d詠ng ngh鵜 đ鵜nh theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 87 c栄a Lu壱t này. 
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B⇔ずc 2: Thｂm đおnh đｚ nghお xây dばng nghお đおnh (Aiｚu 88) 

B瓜 T逢 pháp ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映, B瓜 Ngo衣i giao 

và các c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan th育m đ鵜nh đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh.  

N瓜i dung th育m đ鵜nh t壱p trung vào các v医n đ隠 sau: (1) S詠 c亥n thi院t ban 

hành; đ嘘i t逢嬰ng, ph衣m vi đi隠u ch雨nh c栄a ngh鵜 đ鵜nh; (2) S詠 phù h嬰p v噂i đ逢運ng 

l嘘i, ch栄 tr逢挨ng c栄a A違ng, chính sách c栄a Nhà n逢噂c; (3) Tính h嬰p hi院n, tính h嬰p 

pháp, tính th嘘ng nh医t v噂i h羽 th嘘ng pháp lu壱t, tính kh違 thi c栄a n瓜i dung chính 

sách và các gi違i pháp th詠c hi羽n chính sách; (4) Tính t逢挨ng thích v噂i đi隠u 逢噂c 

qu嘘c t院 có liên quan mà C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên; (5) 

S詠 c亥n thi院t, tính h嬰p lỦ, chi phí tuân th栄 các th栄 t映c hành chính; vi羽c l欝ng ghép 

v医n đ隠 bình đ鰯ng gi噂i trong đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh; (6) Vi羽c tuân th栄 trình 

t詠, th栄 t映c l壱p đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh. 

B⇔ずc 3: Chính phて xem xét, thông qua đｚ nghお xây dばng nghお đおnh (Aiｚu 89) 

Trên c挨 s荏 h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh do các B瓜, c挨 quan ngang b瓜 

trình, Chính ph栄 s胤 xem xét, thông qua t瑛ng chính sách trong ngh鵜 đ鵜nh t衣i 

phiên h丑p c栄a Chính ph栄.  

7.3. Quy trình xây dばng chính sách cてa nghお quyｘt cてa Hじi đげng nhân 

dân cＸp tえnh 

Quy trình xây d詠ng chính sách trong ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân 

c医p t雨nh đ逢嬰c áp d映ng đ嘘i v噂i vi羽c xây d詠ng, ban hành ngh鵜 quy院t quy đ鵜nh t衣i 

kho違n 2, 3 và 4 Ai隠u 27, g欝m các b逢噂c sau đây: 

B⇔ずc 1: Lｆp đｚ nghお xây dばng nghお quyｘt  

C挨 quan đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t ph違i t鰻ng k院t vi羽c thi hành pháp 

lu壱t, đánh giá các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t hi羽n hành có liên quan đ院n đ隠 ngh鵜 

xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh; kh違o sát, đánh giá th詠c tr衣ng quan h羽 xã h瓜i liên quan; t鰻 

ch泳c nghiên c泳u thông tin, t逢 li羽u, đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hoà xã h瓜i ch栄 

ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên có liên quan đ院n đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh; xây 

d詠ng n瓜i dung c栄a chính sách trong đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh; đánh giá tác 

đ瓜ng c栄a chính sách; d詠 ki院n ngu欝n l詠c, đi隠u ki羽n b違o đ違m cho vi羽c thi hành 
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ngh鵜 đ鵜nh sau khi đ逢嬰c H瓜i đ欝ng nhân dân thông qua; t鰻 ch泳c l医y ý ki院n; đ<ng 

t違i đ亥y đ栄 h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh trên C鰻ng thông tin đi羽n t穎 

c栄a t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng trong th運i h衣n ít nh医t 30 ngày đ吋 l医y 

ý ki院n c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan và đ嘘i t逢嬰ng ch鵜u s詠 tác đ瓜ng tr詠c ti院p 

c栄a các chính sách. 

B⇔ずc 2: Thｂm đおnh đｚ nghお xây dばng nghお quyｘt (Aiｚu 115) 

S荏 T逢 pháp ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i S荏 Tài chính, S荏 N瓜i v映 và các c挨 quan, 

t鰻 ch泳c có liên quan th育m đ鵜nh đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t. Th運i h衣n th育m đ鵜nh 

đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t là m逢運i l<m ngày, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨. Báo 

cáo th育m đ鵜nh ph違i th吋 hi羽n rõ ý ki院n c栄a S荏 T逢 pháp v隠 n瓜i dung th育m đ鵜nh và 

v隠 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng nghi 委 quyê囲t đ栄 đi隠u ki羽n ho員c ch逢a đ栄 đi隠u ki羽n trình 曳y ban 

nhân dân c医p t雨nh xem xét, quy院t đ鵜nh. N瓜i dung th育m đ鵜nh đ逢嬰c vi羽n d磯n theo 

n瓜i dung th育m đ鵜nh đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh. 

B⇔ずc 3: Thông qua chính sách trong đｚ nghお xây dばng nghお quyｘt (Aiｚu 

116) 

- A嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t do 曳y ban nhân dân c医p t雨nh trình 

thì 曳y ban nhân dân có trách nhi羽m xem xét, th違o lu壱n t壱p th吋 và bi吋u quy院t 

theo đa s嘘 đ吋 thông qua chính sách trong t瑛ng đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t. 

- A嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t do c挨 quan, t鰻 ch泳c khác trình thì 

c挨 quan, t鰻 ch泳c đó có trách nhi羽m thông qua chính sách trong đ隠 ngh鵜 xây 

d詠ng ngh鵜 quy院t. 

B⇔ずc 4: Xem xét đｚ nghお xây dばng nghお quyｘt và phân công c¬ quan, tご 

chとc chて trì soＴn thＶo (Aiｚu 117, Aiｚu 118) 

C挨 quan, t鰻 ch泳c đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t trình Th逢運ng tr詠c H瓜i đ欝ng 

nhân dân h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t. Th逢運ng tr詠c H瓜i đ欝ng nhân dân 

xem xét đ隠 ngh鵜; n院u ch医p thu壱n thì phân công c挨 quan trình d詠 th違o ngh鵜 quy院t 

và quy院t đ鵜nh th運i h衣n trình H瓜i đ欝ng nhân dân d詠 th違o ngh鵜 quy院t; c挨 quan trình 

có trách nhi羽m phân công c挨 quan ch栄 trì so衣n th違o, c挨 quan ph嘘i h嬰p so衣n th違o.  
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8.ăA鰻i m噂i quy trình xây d詠ng, banăhƠnhăv<năb違n pháp lu壱t c栄a m瓜t s嘘 

c挨ăquan,ăng逢運i có th育m quy隠n khác 

8.1. Quy trình xây dばng, ban hành quyｘt đおnh cてa Thて t⇔ずng Chính 

phて, thông t⇔ cてa Bじ tr⇔ぞng, Thて tr⇔ぞng c¬ quan ngang bじ 

T衣i Ch逢挨ng V, Lu壱t n<m 2015 dành riêng M映c 3 (t瑛 Ai隠u 97 đ院n Ai隠u 

100) đ吋 quy đ鵜nh quy trình xây d詠ng, ban hành quy院t đ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng Chính 

ph栄, M映c 4 (t瑛 Ai隠u 101 đ院n Ai隠u 104) đ吋 quy đ鵜nh quy trình xây d詠ng, ban 

hành thông t逢 c栄a B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜 v噂i nhi隠u đi吋m m噂i, 

ch員t ch胤 h挨n: 

a) A嘘i v噂i quy trình xây d詠ng, ban hành quy院t đ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng Chính 

ph栄, Ai隠u 97 c栄a Lu壱t n<m 2015 đã quy đ鵜nh rõ nhi羽m v映 c栄a c挨 quan ch栄 trì 

so衣n th違o và n瓜i dung, h欝 s挨 th育m đ鵜nh đ嘘i v噂i d詠 th違o quy院t đ鵜nh c栄a Th栄 

t逢噂ng Chính ph栄. 

b) A嘘i v噂i quy trình xây d詠ng, ban hành thông t逢 c栄a B瓜 tr逢荏ng, Th栄 

tr逢荏ng c挨 quan ngang B瓜: Nh茨m góp ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng c栄a thông t逢, 

h衣n ch院 tình tr衣ng “l衣m phát” ban hành thông t逢 và tình tr衣ng “khép kín” trong 

quy trình ban hành thông t逢, Lu壱t đã b鰻 sung m瓜t s嘘 c挨 ch院 m噂i đ吋 ki吋m soát t嘘t 

h挨n ch医t l逢嬰ng c栄a thông t逢, c映 th吋 nh逢 sau:  

- Trong quá trình so衣n th違o, b瓜, c挨 quan ngang b瓜 ph違i l医y ý ki院n đ嘘i 

t逢嬰ng ch鵜u s詠 tác đ瓜ng tr詠c ti院p c栄a v<n b違n, nêu nh英ng v医n đ隠 c亥n xin ý ki院n 

phù h嬰p v噂i t瑛ng đ嘘i t逢嬰ng l医y ý ki院n và xác đ鵜nh c映 th吋 đ鵜a ch雨 ti院p nh壱n ý ki院n; 

t鰻ng h嬰p, nghiên c泳u, gi違i trình ti院p thu các ý ki院n góp ý; đánh giá tác đ瓜ng v<n 

b違n, đánh giá th栄 t映c hành chính trong v<n b違n trong tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c giao quy 

đ鵜nh th栄 t映c hành chính; 

- A嘘i v噂i thông t逢 có quy đ鵜nh 違nh h逢荏ng tr詠c ti院p đ院n quy隠n, ngh┄a v映, 

l嬰i ích c栄a ng逢運i dân, doanh nghi羽p ho員c có liên quan đ院n nhi隠u ngành, nhi隠u 

l┄nh v詠c thì B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜 thành l壱p H瓜i đ欝ng t逢 v医n 

th育m đ鵜nh có s詠 tham gia c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 có liên quan, các chuyên 
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gia, nhà khoa h丑c đ吋 th育m đ鵜nh d詠 th違o thông t逢. N瓜i dung và h欝 s挨 th育m đ鵜nh 

đ逢嬰c quy đ鵜nh c映 th吋 t衣i Ai隠u 102. 

8.2. Quy trình xây dばng, ban hành lうnh, quyｘt đおnh cてa Chて tおch n⇔ずc 

Lu壱t n<m 2015 c挨 b違n k院 th瑛a quy đ鵜nh c栄a Lu壱t n<m 2008, tuy nhiên, 

b鰻 sung quy đ鵜nh: “Ch栄 t鵜ch n逢噂c có th吋 yêu c亥u c挨 quan đ隠 ngh鵜 xây d詠ng l羽nh, 

quy院t đ鵜nh th違o lu壱n v隠 nh英ng v医n đ隠 quan tr丑ng c栄a d詠 th違o l羽nh, quy院t đ鵜nh c栄a 

Ch栄 t鵜ch n逢噂c” (kho違n 3 Ai隠u 81).  

8.3. Quy trình xây dばng ban hành nghお quyｘt liên tおch 

B鰻 sung quy đ鵜nh “Tr逢噂c khi ban hành, d詠 th違o ngh鵜 quy院t liên t鵜ch gi英a 曳y 

ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i v噂i Aoàn Ch栄 t鵜ch 曳y ban Trung 逢挨ng M員t tr壱n T鰻 qu嘘c 

Vi羽t Nam ph違i đ逢嬰c H瓜i đ欝ng dân t瓜c, 曳y ban c栄a Qu嘘c h瓜i th育m tra; d詠 th違o ngh鵜 

quy院t liên t鵜ch gi英a Chính ph栄 v噂i Aoàn Ch栄 t鵜ch 曳y ban Trung 逢挨ng M員t tr壱n T鰻 

qu嘘c Vi羽t Nam ph違i đ逢嬰c B瓜 T逢 pháp th育m đ鵜nh” (kho違n 4 Ai隠u 109). 

8.4. Quy trình xây dばng, ban hành nghお quyｘt cてa Hじi đげng nhân dân 

cＸp huyうn  

B鰻 sung quy đ鵜nh “Phòng T逢 pháp có trách nhi羽m th育m đ鵜nh d詠 th違o ngh鵜 

quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân c医p huy羽n tr逢噂c khi trình 曳y ban nhân dân c医p 

huy羽n” (kho違n 1 Ai隠u 134). 

9. S穎aăđ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 quyăđ鵜nh v隠 so衣n th違o, th育măđ鵜nh, th育m 

tra, xem xét, thông qua v<năb違n quy ph衣m pháp lu壱t 

- B鰻 sung trách nhi羽m c栄a thành viên ban so衣n th違o d詠 án lu壱t, pháp l羽nh, 

d詠 th違o ngh鵜 quy院t. Theo đó, thành viên ban so衣n th違o có nhi羽m v映 tham d詠 đ亥y 

đ栄 các cu瓜c h丑p c栄a Ban so衣n th違o và ch鵜u trách nhi羽m v隠 ch医t l逢嬰ng, tính h嬰p 

hi院n, h嬰p pháp, tính kh違 thi đ嘘i v噂i các n瓜i dung đ逢嬰c phân công trong d詠 th違o 

v<n b違n và ti院n đ瓜 xây d詠ng d詠 th違o v<n b違n; tr逢運ng h嬰p vì lý do khách quan mà 

không tham d詠 đ逢嬰c thì ph違i có ý ki院n góp ý b茨ng v<n b違n (kho違n 4 Ai隠u 54); 

- Ch雨nh s穎a n瓜i dung th育m đ鵜nh, th育m tra theo h逢噂ng b鰻 sung nh英ng n瓜i 

dung c亥n thi院t t壱p trung th育m đ鵜nh, th育m tra (đi隠u ki羽n b違o đ違m v隠 ngu欝n nhân 

l詠c, tài chính đ吋 b違o đ違m thi hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t; vi羽c l欝ng ghép 
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v医n đ隠 bình đ鰯ng gi噂i trong d詠 th違o v<n b違n,…); l逢嬰c b臼 m瓜t s嘘 n瓜i dung 

không phù h嬰p ho員c không c亥n thi院t nh逢 th育m đ鵜nh tính kh違 thi c栄a d詠 th違o 

v<n b違n, s詠 c亥n thi院t ban hành, đ嘘i t逢嬰ng, ph衣m vi đi隠u ch雨nh c栄a d詠 th違o v<n 

b違n (kho違n 3 Ai隠u 58, Ai隠u 65); 

- Kh鰯ng đ鵜nh rõ giá tr鵜 pháp lý c栄a v<n b違n th育m đ鵜nh, th育m tra: báo cáo 

th育m đ鵜nh, th育m tra ngoài vi羽c th吋 hi羽n rõ ý ki院n v隠 nh英ng n瓜i dung th育m đ鵜nh, 

th育m tra thì còn ph違i th吋 hi羽n rõ ý ki院n v隠 vi羽c d詠 án, d詠 th違o đ栄 ho員c ch逢a đ栄 

đi隠u ki羽n trình. Trong tr逢運ng h嬰p B瓜 T逢 pháp k院t lu壱n d詠 án, d詠 th違o ch逢a đ栄 

đi隠u ki羽n trình Chính ph栄 thì tr違 l衣i h欝 s挨 cho c挨 quan ch栄 trì so衣n th違o đ吋 ti院p 

t映c ch雨nh lý, hoàn thi羽n d詠 án, d詠 th違o (kho違n 4 Ai隠u 58); tr逢運ng h嬰p c挨 quan 

ch栄 trì th育m tra có ý ki院n d詠 án, d詠 th違o ch逢a đ栄 đi隠u ki羽n trình 曳y ban th逢運ng 

v映 Qu嘘c h瓜i, Qu嘘c h瓜i thì báo cáo 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i xem xét tr違 l衣i 

h欝 s挨 cho c挨 quan trình d詠 án, d詠 th違o đ吋 ti院p t映c ch雨nh lý, hoàn thi羽n d詠 án, 

d詠 th違o (Ai隠u 67); 

- B鰻 sung quy trình xem xét, thông qua d詠 án lu壱t t衣i ba k┻ h丑p Qu嘘c h瓜i 

đ嘘i v噂i các d詠 án lu壱t l噂n, nhi隠u đi隠u, kho違n có tính ch医t ph泳c t衣p (Ai隠u 76). 

Trình t詠 xem xét, th違o lu壱n t衣i k┻ h丑p th泳 nh医t và k┻ h丑p th泳 ba đ逢嬰c th詠c hi羽n 

theo quy đ鵜nh t逢挨ng 泳ng v隠 trình t詠 xem xét, thông qua d詠 án lu壱t, d詠 th違o ngh鵜 

quy院t t衣i hai k┻ h丑p. Trong th運i gian gi英a k┻ h丑p th泳 nh医t và k┻ h丑p th泳 hai, c挨 

quan, t鰻 ch泳c, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i trình d詠 án lu壱t có trách nhi羽m ch栄 trì nghiên 

c泳u, gi違i trình, ti院p thu, ch雨nh lý d詠 th違o Lu壱t và t鰻 ch泳c l医y ý ki院n Nhân dân v隠 

d詠 án lu壱t theo quy院t đ鵜nh c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i (n院u có); 

- Nâng cao vai trò c栄a Chính ph栄 trong quy trình xem xét, thông qua d詠 

án lu壱t, pháp l羽nh, d詠 th違o ngh鵜 quy院t t衣i k┻ h丑p Qu嘘c h瓜i, phiên h丑p 曳y ban 

th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i: “Tr逢運ng h嬰p c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i trình d詠 

án, d詠 th違o có ý ki院n khác ho員c Chính ph栄 có ý ki院n khác đ嘘i v噂i d詠 án, d詠 th違o 

không do Chính ph栄 trình thì Chính ph栄, c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i 

báo cáo Qu嘘c h瓜i, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i xem xét, quy院t đ鵜nh” (kho違n 7 

Ai隠u 74, kho違n 3 Ai隠u 75, kho違n 1 Ai隠u 77). 
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- H欝 s挨 trình d詠 án, d詠 th違o v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t: đ吋 b違o đ違m th詠c 

hi羽n ti院t ki羽m, tránh lãng phí trong vi羽c in 医n các t衣i li 羽u trong h欝 s挨 trình d詠 án, 

d詠 th違o v<n b違n, Lu壱t n<m 2015 quy đ鵜nh vi羽c in và g穎i b違n gi医y đ嘘i v噂i t運 

trình, d詠 th違o v<n b違n, báo cáo th育m đ鵜nh, báo cáo th育m tra; các tài li羽u khác 

đ逢嬰c g穎i b茨ng b違n đi羽n t穎.  

10. M荏 r瓜ng dân ch栄, t<ngă c逢運ng tính công khai, minh b衣ch trong 

xây d詠ng v<năb違n quy ph衣m pháp lu壱t 

Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung nhi隠u quy đ鵜nh h嬰p lỦ, c映 th吋 h挨n v隠 vi羽c l医y Ủ 

ki院n đ吋 t衣o đi隠u ki羽n cho Nhân dân tham gia vào quá trình xây d詠ng v<n b違n 

quy ph衣m pháp lu壱t m瓜t cách th詠c ch医t, hi羽u qu違 h挨n. N瓜i dung này đ逢嬰c th吋 

hi羽n d逢噂i m瓜t s嘘 đi吋m chính nh逢 sau:  

Mじt là, đ嘘i v噂i lu壱t, pháp l羽nh, ngh鵜 đ鵜nh c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh t衣i các 

kho違n 2 và 3 Ai隠u 19, ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh quy đ鵜nh t衣i 

các kho違n 2, 3 và 4 Ai隠u 27, vi羽c l医y Ủ ki院n đ逢嬰c coi là th栄 t映c b逸t bu瓜c trong c違 

giai đo衣n đ隠 ngh鵜 xây d詠ng chính sách và giai đo衣n so衣n th違o. Th運i h衣n đ<ng t違i 

đ吋  l医y Ủ ki院n ít nh医t 30 ngày v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng chính sách và ít nh医t 60 ngày 

v噂i d詠 án, d詠 th違o v<n b違n. A嘘i v噂i ngh鵜 đ鵜nh quy đ鵜nh chi ti院t, quy院t đ鵜nh c栄a 

Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, thông t逢 c栄a B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜,... 

thì vi羽c l医y Ủ ki院n đ逢嬰c th詠c hi羽n khi đã có d詠 th違o v<n b違n (th運i h衣n đ<ng t違i ít 

nh医t 60 ngày).  

Hai là, quy đ鵜nh c挨 quan, t鰻 ch泳c l医y Ủ ki院n ph違i xác đ鵜nh rõ đ鵜a ch雨 đ<ng 

t違i, ti院p nh壱n Ủ ki院n góp Ủ. Theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 36 thì báo cáo t鰻ng 

k院t, báo cáo đánh giá tác đ瓜ng c栄a chính sách trong đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp 

l羽nh ph違i đ<ng t違i trên C鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a Qu嘘c h瓜i đ嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây 

d詠ng lu壱t, pháp l羽nh do 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, H瓜i đ欝ng dân t瓜c, các 曳y 

ban c栄a Qu嘘c h瓜i, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i trình; trên C鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a Chính 

ph栄 đ嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh do Chính ph栄 trình và trên C鰻ng 

thông tin đi羽n t穎 c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c l壱p đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh. 
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Bà là, ngoài vi羽c l医y Ủ ki院n đ嘘i t逢嬰ng ch鵜u s詠 tác đ瓜ng tr詠c ti院p c栄a v<n 

b違n, c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có liên quan, Lu壱t n<m 2015 quy đ鵜nh trách 

nhi羽m b逸t bu瓜c l医y Ủ ki院n c栄a B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映, B瓜 Ngo衣i giao, B瓜 T逢 

pháp đ嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh và đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 đ鵜nh. 

Các b瓜 nêu trên có trách nhi羽m góp Ủ ki院n b茨ng v<n b違n đánh giá v隠 ngu欝n tài 

chính, ngu欝n nhân l詠c, s詠 t逢挨ng thích v噂i đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 có liên quan mà 

C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên, v隠 tính h嬰p hi院n, h嬰p pháp, 

tính th嘘ng nh医t c栄a đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh v噂i h羽 th嘘ng pháp lu壱t và 

g穎i đ院n c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân l壱p đ隠 ngh鵜 (kho違n 2 Ai隠u 36). 

Bぐn là, n瓜i dung l医y ki院n ph違i phù h嬰p v噂i t瑛ng đ嘘i t逢嬰ng l医y Ủ ki院n và 

t壱p trung vào nh英ng chính sách l噂n, quan tr丑ng, tr詠c ti院p 違nh h逢荏ng đ院n doanh 

nghi羽p, ng逢運i dân. Trong th運i gian d詠 th違o lu壱t, pháp l羽nh, ngh鵜 quy院t đang 

đ逢嬰c l医y Ủ ki院n n院u c挨 quan ch栄 trì so衣n th違o ch雨nh lỦ l衣i d詠 th違o v<n b違n mà 

khác v噂i d詠 th違o đã đ<ng t違i tr逢噂c đó thì ph違i đ<ng l衣i d詠 th違o v<n b違n đã đ逢嬰c 

ch雨nh lỦ (kho違n 1 Ai隠u 57). 

N<m là, quy đ鵜nh các hình th泳c l医y Ủ ki院n đa d衣ng, phong phú nh逢: đ<ng t違i 

đ吋 l医y Ủ ki院n, l医y Ủ ki院n tr詠c ti院p, g穎i d詠 th違o đ隠 ngh鵜 góp Ủ ki院n, t鰻 ch泳c h瓜i 

th違o, t丑a đàm ho員c thông qua các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. A員c bi羽t, đ嘘i 

v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh, trong tr逢運ng 

h嬰p c亥n thi院t, c挨 quan đ隠 ngh鵜 xây d詠ng ngh鵜 quy院t t鰻 ch泳c đ嘘i tho衣i tr詠c ti院p v隠 

chính sách v噂i các đ嘘i t逢嬰ng ch鵜u s詠 tác đ瓜ng tr詠c ti院p c栄a ngh鵜 quy院t (kho違n 2 

Ai隠u 113). 

Sáu là, t<ng c逢運ng trách nhi羽m gi違i trình Ủ ki院n góp Ủ b茨ng vi羽c b鰻 sung 

quy đ鵜nh c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i có trách nhi羽m t鰻ng h嬰p, nghiên 

c泳u, gi違i trình, ti院p thu các Ủ ki院n góp Ủ; đ<ng t違i công khai báo cáo gi違i trình, 

ti院p thu trên các c鰻ng thông tin đi羽n t穎 nêu trên (kho違n 1 Ai隠u 36, kho違n 3 Ai隠u 

57, kho違n 3 Ai隠u 86). Bên c衣nh đó, Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung trách nhi羽m ph違n 

h欝i Ủ ki院n, ki院n ngh鵜 c栄a cá nhân, c挨 quan, t鰻 ch泳c thành nguyên t逸c trong xây 

d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t (Ai隠u 5).  
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11.ăB違oăđ違măquy隠năki院năngh鵜ăv隠ălu壱t,ăphápăl羽nh,ăquy隠nătrìnhăd詠ăánă
lu壱t, phápăl羽nh c栄aăđ衣iăbi吋uăQu嘘căh瓜i 

A吋 c映 th吋 hóa quy đ鵜nh c栄a Hi院n pháp 2013 v隠 quy隠n “trình ki院n ngh鵜 v隠 

lu壱t, pháp l羽nh và d詠 án lu壱t, pháp l羽nh” c栄a đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i, Lu壱t n<m 2015 

dành riêng 01 Ai隠u quy đ鵜nh v隠 quy隠n ki院n ngh鵜 v隠 lu壱t, pháp l羽nh, đ隠 ngh鵜 xây 

d詠ng lu壱t, pháp l羽nh c栄a đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i (Ai隠u 33), c映 th吋 nh逢 sau: 

Thと nhＸt, quy đ鵜nh rõ quy隠n sáng ki院n l壱p pháp c栄a đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i 

g欝m quy隠n ki院n ngh鵜 v隠 lu壱t, pháp l羽nh và quy隠n đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp 

l羽nh; đ欝ng th運i phân bi羽t rõ gi英a hai quy隠n này d詠a trên các tiêu chí v隠 c<n c泳 

l壱p, quy trình, h欝 s挨. Yêu c亥u đ嘘i v噂i đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh c栄a đ衣i 

bi吋u Qu嘘c h瓜i đ逢嬰c quy đ鵜nh t逢挨ng t詠 nh逢 các ch栄 th吋 khác có th育m quy隠n đ隠 

ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh. Riêng đ嘘i v噂i ki院n ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh, 

Lu壱t quy đ鵜nh đ挨n gi違n h挨n v隠 c<n c泳 l壱p c┡ng nh逢 h欝 s挨 ki院n ngh鵜. Theo đó, 

ki院n ngh鵜 v隠 lu壱t, pháp l羽nh c<n c泳 vào đ逢運ng l嘘i, ch栄 tr逢挨ng c栄a A違ng, chính 

sách c栄a Nhà n逢噂c; yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i, b違o đ違m qu嘘c phòng, an 

ninh, th詠c hi羽n quy隠n con ng逢運i, quy隠n và ngh┄a v映 c挨 b違n c栄a công dân; cam 

k院t trong đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành 

viên. V隠 h欝 s挨, đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i ch雨 c亥n chu育n b鵜 v<n b違n ki院n ngh鵜, trong đó 

nêu rõ s詠 c亥n thi院t ban hành lu壱t, pháp l羽nh; đ嘘i t逢嬰ng, ph衣m vi đi隠u ch雨nh c栄a 

lu壱t, pháp l羽nh; m映c đích, yêu c亥u ban hành lu壱t, pháp l羽nh; quan đi吋m, chính 

sách, n瓜i dung chính c栄a lu壱t, pháp l羽nh.  

Thと hai, b鰻 sung quy đ鵜nh c挨 ch院 h厩 tr嬰 đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i trong vi羽c ki院n 

ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh, theo đó: (1) A嘘i v噂i vi羽c h厩 tr嬰 l壱p v<n b違n ki院n 

ngh鵜, đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh, kho違n 3 và kho違n 4 Ai隠u 33 c栄a Lu壱t 

quy đ鵜nh đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i có quy隠n t詠 mình ho員c đ隠 ngh鵜 V<n phòng Qu嘘c h瓜i, 

V<n phòng Aoàn đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i, Vi羽n nghiên c泳u l壱p pháp h厩 tr嬰 trong vi羽c 

l壱p v<n b違n ki院n ngh鵜 v隠 lu壱t, pháp l羽nh, h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 xây d詠ng lu壱t, pháp l羽nh. 

V<n phòng Qu嘘c h瓜i có trách nhi羽m đ違m b違o các đi隠u ki羽n c亥n thi院t đ吋 đ衣i bi吋u 

Qu嘘c h瓜i th詠c hi羽n quy隠n ki院n ngh鵜 v隠 lu壱t, pháp l羽nh, quy隠n đ隠 ngh鵜 xây d詠ng 



25 

 

lu壱t, pháp l羽nh; (2) Trong quá trình so衣n th違o, kho違n 1 Ai隠u 56 quy đ鵜nh đ衣i 

bi吋u Qu嘘c h瓜i có th吋 đ隠 ngh鵜 V<n phòng Qu嘘c h瓜i, V<n phòng Aoàn đ衣i bi吋u 

Qu嘘c h瓜i, Vi羽n nghiên c泳u l壱p pháp, c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan h厩 tr嬰 trong 

quá trình so衣n th違o. 

12. V隠ăxơyăd詠ng,ăbanăhƠnhăv<năb違năquyăph衣măphápălu壱tătheoătrìnhă
t詠,ăth栄ăt映cărútăg丑n 

- K院 th瑛a các tr逢運ng h嬰p xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t theo trình t詠 th栄 t映c rút g丑n đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 75 Lu壱t n<m 2008, 

Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung 03 tr逢運ng h嬰p (Ai隠u 146), g欝m: (1) Tr逢運ng h嬰p đ瓜t 

xu医t, kh育n c医p trong phòng ch嘘ng thiên tai, d鵜ch b羽nh, cháy, n鰻; (2) Tr逢運ng 

h嬰p c医p bách đ吋 gi違i quy院t nh英ng v医n đ隠 phát sinh trong th詠c ti宇n theo quy院t 

đ鵜nh c栄a Qu嘘c h瓜i; (3) Tr逢運ng h嬰p đ吋 ng逢ng hi羽u l詠c toàn b瓜 ho員c m瓜t ph亥n 

c栄a v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t trong m瓜t th運i h衣n nh医t đ鵜nh. 

- V隠 ph衣m vi các lo衣i v<n b違n đ逢嬰c áp d映ng trình t詠, th栄 t映c rút g丑n, 

Lu壱t n<m 2015 c挨 b違n gi英 nguyên ph衣m vi nh逢 Lu壱t n<m 2008 nh逢ng thu h姻p 

ph衣m vi áp d映ng so v噂i Lu壱t n<m 2004, theo đó đ嘘i v噂i v<n b違n quy ph衣m 

pháp lu壱t c栄a chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng, trình t詠, th栄 t映c rút g丑n ch雨 đ逢嬰c áp 

d映ng đ嘘i v噂i ngh鵜 quy院t c栄a H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh và quy院t đ鵜nh c栄a 曳y 

ban nhân dân c医p t雨nh (không áp d映ng đ嘘i v噂i v<n b違n c栄a c医p huy羽n và c医p 

xã. 

- Quy đ鵜nh c映 th吋, rõ ràng h挨n trình t詠, th栄 t映c xây d詠ng, xem xét, thông 

qua v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t theo trình t詠, th栄 t映c rút g丑n (Ai隠u 148, Ai隠u 

149). Ví d映: trong tr逢運ng h嬰p t鰻 ch泳c l医y Ủ ki院n thì th運i h衣n l医y Ủ ki院n không quá 

20 ngày; vi羽c th育m đ鵜nh, th育m tra ph違i đ逢嬰c ti院n hành trong th運i h衣n 05 ngày làm 

vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c d詠 th違o v<n b違n; quy trình xem xét, thông qua đ逢嬰c 

th詠c hi羽n theo trình t詠 t逢挨ng 泳ng v噂i trình t詠 xem xét, thông qua v<n b違n đó. 

- Quy đ鵜nh v隠 th運i đi吋m có hi羽u l詠c c栄a v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t đ逢嬰c 

ban hành theo quy trình rút g丑n: V<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t đ逢嬰c ban hành theo 

trình t詠, th栄 t映c rút g丑n thì có th吋 có hi羽u l詠c k吋 t瑛 ngày thông qua ho員c kỦ ban 
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hành, đ欝ng th運i ph違i đ逢嬰c đ<ng ngay trên C鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a c挨 quan ban 

hành và ph違i đ逢嬰c đ逢a tin trên ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; đ<ng Công báo 

n逢噂c C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam ho員c Công báo t雨nh, thành ph嘘 tr詠c 

thu瓜c trung 逢挨ng ch壱m nh医t là sau 03 ngày k吋 t瑛 ngày công b嘘 ho員c kỦ ban hành 

(kho違n 2 Ai隠u 151). 

13.ăV隠 vi羽căbanăhƠnhăv<năb違năquyăđ鵜nhăchiăti院t 
A吋 nâng cao trách nhi羽m c栄a c挨 quan ch栄 trì so衣n th違o c┡ng nh逢 kh逸c 

ph映c tình tr衣ng n嬰, đ丑ng v<n b違n quy đ鵜nh chi ti院t, Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung m瓜t 

s嘘 quy đ鵜nh m噂i nh逢: 

- Quy đ鵜nh: “D詠 th違o v<n b違n quy đ鵜nh chi ti院t ph違i đ逢嬰c chu育n b鵜 và 

trình đ欝ng th運i v噂i d詠 án lu壱t, pháp l羽nh” (kho違n 1 Ai隠u 11); 

- Quy đ鵜nh trách nhi羽m c栄a c挨 quan, ng逢運i có th育m quy隠n trong vi羽c 

ch壱m ban hành v<n b違n quy đ鵜nh chi ti院t (kho違n 6 Ai隠u 7). 

- B鰻 sung m瓜t m映c (M映c 1 Ch逢挨ng V) g欝m 02 đi隠u quy đ鵜nh vi羽c l壱p 

danh m映c v<n b違n quy đ鵜nh chi ti院t lu壱t, ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i, pháp l羽nh 

ngh鵜 quy院t c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, l羽nh, quy院t đ鵜nh c栄a Ch栄 t鵜ch n逢噂c. 

Theo đó, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 ch雨 đ衣o và ban hành danh m映c v<n b違n quy đ鵜nh 

chi ti院t. B瓜 T逢 pháp theo dõi, đôn đ嘘c vi羽c ban hành v<n b違n quy đ鵜nh chi ti院t, 

đ鵜nh k┻ h茨ng quỦ và h茨ng n<m báo cáo Chính ph栄. 

14.ăV隠ăđ<ngăCôngăbáo,ăcôngăb嘘,ăđ<ngăt違i,ăđ逢aătinăv<năb違năquyăph衣mă
phápălu壱t 

- So v噂i Lu壱t n<m 2008, Lu壱t n<m 2015 không quy đ鵜nh “v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t không đ<ng công báo thì không có hi羽u l詠c thi hành” vì: trách 

nhi羽m đ<ng Công báo v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a c挨 quan Công báo đã 

đ逢嬰c quy đ鵜nh rõ ràng trong Lu壱t này (kho違n 4 Ai隠u 150); h挨n n英a, v隠 m員t lỦ 

lu壱n, vi羽c không đ<ng Công báo ho員c đ<ng Công báo ch壱m không th吋 coi là c<n 

c泳 “ph栄 nh壱n” hi羽u l詠c c栄a v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t đã đ逢嬰c c挨 quan, ng逢運i 

có th育m quy隠n đ逢嬰c quy đ鵜nh trong Lu壱t này thông qua. 
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- B鰻 sung quy đ鵜nh v隠 th育m quy隠n, th運i h衣n công b嘘 ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c 

h瓜i, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i (Ai隠u 80). Theo đó, Lu壱t giao T鰻ng th逢 kỦ 

Qu嘘c h瓜i công b嘘 ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i, ngh鵜 quy院t c栄a 曳y ban th逢運ng v映 

Qu嘘c h瓜i. Th運i h衣n công b嘘 ch壱m nh医t là m逢運i l<m ngày, k吋 t瑛 ngày ngh鵜 quy院t 

đ逢嬰c thông qua, tr瑛 ngh鵜 quy院t đ逢嬰c xây d詠ng, ban hành theo trình t詠, th栄 t映c 

rút g丑n (th運i h衣n công b嘘 ch壱m nh医t là 05 ngày, k吋 t瑛 ngày lu壱t, pháp l羽nh đ逢嬰c 

thông qua). 

- B鰻 sung quy đ鵜nh v隠 vi羽c đ<ng t違i v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t trên C挨 

s荏 d英 li羽u qu嘘c gia v隠 pháp lu壱t; v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t đ<ng t違i trên C挨 s荏 

d英 li羽u qu嘘c gia v隠 pháp lu壱t có giá tr鵜 s穎 d映ng chính th泳c (Ai隠u 157). 

15.ăV隠ăhi羽uăl詠căvƠănguyênăt逸căápăd映ngăv<năb違năquyăph衣măphápălu壱t 
15.1. Vｚ hiうu lばc trぞ vｚ tr⇔ずc cてa v<n bＶn quy phＴm pháp luｆt (Aiｚu 

152) 

- Lu壱t n<m 2015 quy đ鵜nh c映 th吋 h挨n các tr逢運ng h嬰p v<n b違n quy ph衣m 

pháp lu壱t đ逢嬰c quy đ鵜nh hi羽u l詠c tr荏 v隠 tr逢噂c: “Ch雨 trong tr逢運ng h嬰p th壱t c亥n 

thi院t đ吋 b違o đ違m l嬰i ích chung c栄a xã h瓜i, th詠c hi羽n các quy隠n, l嬰i ích c栄a t鰻 

ch泳c, cá nhân đ逢嬰c quy đ鵜nh trong lu壱t, ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i…”; 

- V隠 ph衣m vi các lo衣i v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t đ逢嬰c quy đ鵜nh hi羽u l詠c 

tr荏 v隠 tr逢噂c, k院 th瑛a quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 51 Lu壱t n<m 2004, Lu壱t n<m 2015 

b鰻 sung v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng 荏 đ挨n v鵜 hành 

chính - kinh t院 đ員c bi羽t c┡ng không đ逢嬰c quy đ鵜nh hi羽u l詠c tr荏 v隠 tr逢噂c, đ欝ng th運i 

quy đ鵜nh rõ “v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c栄a c挨 quan trung 逢挨ng m噂i đ逢嬰c quy 

đ鵜nh hi羽u l詠c tr荏 v隠 tr逢噂c”. 

15.2. Vｚ ng⇔ng hiうu lばc v<n bＶn quy phＴm pháp luｆt (Aiｚu 153) 

So v噂i Lu壱t n<m 2008, ngoài tr逢運ng h嬰p v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t b鵜 

ng逢ng hi羽u l詠c do b鵜 đình ch雨 vi羽c thi hành, Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung tr逢運ng h嬰p 

ng逢ng hi羽u l詠c v<n b違n pháp lu壱t trong tr逢運ng h嬰p c挨 quan có th育m quy隠n ban 

hành v<n b違n đó quy院t đ鵜nh ng逢ng hi羽u l詠c trong m瓜t th運i h衣n nh医t đ鵜nh đ吋 gi違i 

quy院t các v医n đ隠 kinh t院 - xã h瓜i phát sinh. Bên c衣nh đó, đ吋 kh逸c ph映c h衣n ch院 
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c栄a Lu壱t n<m 2008, đ欝ng th運i b違o đ違m tính công khai, minh b衣ch, h衣n ch院 vi 

ph衣m pháp lu壱t, Lu壱t n<m 2015 quy đ鵜nh rõ th運i h衣n đ<ng Công báo, đ逢a tin v隠 

quy院t đ鵜nh v<n b違n ng逢ng hi羽u l詠c, đình ch雨 vi羽c thi hành, x穎 lỦ v<n b違n pháp 

lu壱t ch壱m nh医t sau 03 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày ra quy院t đ鵜nh. 

15.3. Vｚ tr⇔ぜng hぢp v<n bＶn quy phＴm pháp luｆt hｘt hiうu lばc (Aiｚu 

154) 

Các tr逢運ng h嬰p v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t h院t hi羽u l詠c đ逢嬰c quy đ鵜nh 

trên c挨 s荏 k院 th瑛a Lu壱t n<m 2008 và Lu壱t n<m 2004. Tuy nhiên, đ吋 b違o đ違m 

tính th嘘ng nh医t c栄a h羽 th嘘ng pháp lu壱t và nâng cao trách nhi羽m c栄a c挨 quan 

trong vi羽c ban hành v<n b違n quy đ鵜nh chi ti院t, Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung 01 kho違n 

quy đ鵜nh “V<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t h院t hi羽u l詠c thì v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t quy đ鵜nh chi ti院t thi hành v<n b違n đó c┡ng đ欝ng th運i h院t hi羽u l詠c”. 

15.4. Vｚ nguyên tｈc áp dつng v<n bＶn quy phＴm pháp luｆt (Aiｚu 156) 

A吋 b違o đ違m phù h嬰p v噂i thông l羽 qu嘘c t院 và th詠c ti宇n 荏 n逢噂c ta, so v噂i 

Lu壱t n<m 2008, Lu壱t n<m 2015 b鰻 sung 01 kho違n t衣i Ai隠u 156 quy đ鵜nh v隠 

nguyên t逸c 逢u tiên áp d映ng đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 khi v<n b違n pháp lu壱t trong n逢噂c 

và đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà Vi羽t Nam là thành viên có quy đ鵜nh khác nhau v隠 cùng 

m瓜t v医n đ隠. C映 th吋 nh逢 sau: “Vi羽c áp d映ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t trong 

n逢噂c không đ逢嬰c c違n tr荏 vi羽c th詠c hi羽n đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hòa xã h瓜i 

ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là thành viên. Trong tr逢運ng h嬰p v<n b違n quy ph衣m pháp 

lu壱t trong n逢噂c và đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam là 

thành viên có quy đ鵜nh khác nhau v隠 cùng m瓜t v医n đ隠 thì áp d映ng quy đ鵜nh c栄a 

đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 đó, tr瑛 Hi院n pháp”. 

16. V隠ăcácăđi隠uăki羽năb違oăđ違măchoăcôngătácăxơyăd詠ng,ăbanăhƠnhăv<nă
b違năquyăph衣măphápălu壱t (Ai隠uă171) 

A吋 t<ng c逢運ng tính chuyên nghi羽p đ嘘i v噂i nh英ng ng逢運i làm công tác xây 

d詠ng pháp lu壱t:  Lu壱t b鰻 sung quy đ鵜nh trách nhi羽m c栄a Nhà n逢噂c có chính sách 

đ吋 thu hút, đào t衣o, b欝i d逢叡ng, b嘘 trí cán b瓜, công ch泳c tham gia xây d詠ng, ban 
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hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t; hi羽n đ衣i hóa ph逢挨ng ti羽n, h衣 t亥ng k悦 thu壱t 

phù h嬰p v噂i yêu c亥u, nhi羽m v映 đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Lu壱t này. 

- B違o đ違m kinh phí xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t: Lu壱t 

xác đ鵜nh rõ trách nhi羽m c栄a Nhà n逢噂c trong vi羽c b違o đ違m kinh phí trong t瑛ng 

giai đo衣n xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t t瑛 giai đo衣n xây d詠ng 

chính sách, so衣n th違o, th育m đ鵜nh, th育m tra, ch雨nh lỦ đ院n hoàn thi羽n, ban hành 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t.  

V. T蔚 CH永C TH衛C HI烏N LU一T  

A吋 Lu壱t n<m 2015 nhanh chóng đi vào cu瓜c s嘘ng, s噂m phát huy hi羽u 

qu違, c亥n th詠c hi羽n m瓜t s嘘 vi羽c nh逢 sau: 

1. Xây d詠ngăv<năb違n tri 吋n khai, h逢噂ng d磯n thi hành Lu壱t 

B瓜 T逢 pháp s胤 ph嘘i h嬰p ch員t ch胤 v噂i V<n phòng Chính ph栄 và các c挨 

quan có liên quan th詠c hi羽n các nhi羽m v映 sau đây: 

- Trình Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 ban hành K院 ho衣ch và Ch雨 th鵜 tri吋n khai thi 

hành Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. 

- So衣n th違o, trình c挨 quan có th育m quy隠n ban hành ngh鵜 đ鵜nh quy đ鵜nh chi 

ti院t thi hành Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. 

- T鰻 ch泳c rà soát các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t hi羽n hành liên quan đ院n 

Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, đ隠 xu医t s穎a đ鰻i, b鰻 sung ho員c ban 

hành m噂i các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. 

2. T鰻 ch泳c các ho衣tăđ瓜ng quán tri羽t tuyên truy隠n, ph鰻 bi院n Lu壱t 

- B瓜 T逢 pháp s胤 ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan, đ挨n v鵜 liên quan t鰻 ch泳c quán 

tri羽t ph鰻 bi院n n瓜i dung, tinh th亥n c栄a Lu壱t, các v<n b違n h逢噂ng d磯n thi hành Lu壱t 

thông qua các hình th泳c: Biên so衣n đ隠 c逢挨ng tài li羽u gi噂i thi羽u Lu壱t; t鰻 ch泳c 

quán tri羽t vi羽c th詠c hi羽n cho cán b瓜, công ch泳c, nh医t là trong công tác xây d詠ng, 

thi hành pháp lu壱t; t壱p hu医n, ph鰻 bi院n n瓜i dung c挨 b違n c栄a Lu壱t; ph鰻 bi院n thông 

qua các c挨 quan truy隠n thông đ衣i chúng ( báo chí, các trang tin đi羽n t穎 ) cho cán 

b瓜 và nhân dân… 

- L詠a ch丑n v医n đ隠 pháp lu壱t c亥n t壱p trung tuyên truy隠n cho các đ嘘i t逢嬰ng:  
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+ A嘘i v噂i đ瓜i ng┡ cán b瓜 làm công tác xây d詠ng pháp lu壱t (cán b瓜 ho衣ch 

đ鵜nh, phân tích chính sách, so衣n th違o, th育m đ鵜nh, th育m tra, ki吋m tra, rà soát, h羽 

th嘘ng hóa, h嬰p nh医t, pháp đi吋n v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t) c亥n t鰻 ch泳c t壱p 

hu医n chuyên sâu; t壱p trung vào các quy đ鵜nh liên quan t噂i trách nhi羽m c栄a c挨 

quan, t鰻 ch泳c, ng逢運i có th育m quy隠n trong xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy 

ph衣m pháp lu壱t; th育m quy隠n ban hành, n瓜i dung v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t; 

trình t詠, t栄 t映c xây d詠ng, ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t. 

+ A嘘i v噂i ng逢運i dân, doanh nghi羽p, c挨 quan, t鰻 ch泳c: t壱p trung tuyên 

truy隠n các quy đ鵜nh v隠 vi羽c l医y ý ki院n đ吋 t衣o đi隠u ki羽n cho ng逢運i dân, doanh 

nghi羽p tham gia vào quá trình xây d詠ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t; b違o đ違m 

công khai, dân ch栄 trong vi羽c ti院p nh壱n, ph違n h欝i ý ki院n, ki院n ngh鵜 c栄a cá nhân, c挨 

quan, t鰻 ch泳c. 


