
 

UB của Quốc hội thẩm 

tra đề nghị xây dựng 

Luật, Pháp lệnh  

 

UBTVQH xem xét đề 

nghị xây dựng Luật, 

Pháp lệnh  (Văn bản 

KL của UBTVQH) 

Trình Chính phủ đề nghị xây dựng  

Luật, Pháp lệnh  

UBPL thẩm tra dự kiến 

chương trình xây dựng luật, 

Pháp lệnh 

VPCP tham 

gia góp ý về 

đề nghị xây 

dựng Luật, 

Pháp lệnh  

 

VPCP 

tổng 

hợp ý 

kiến 

TVCP  

báo cáo 

Phiên 

họp CP 

và dự 

thảo 

NQ 

Gửi Bộ Tư 

pháp thẩm 

định đề 

nghị xây 

dựng Luật, 

Pháp lệnh 

(VPCP 

tham gia 

họp Hội 

đồng thẩm 

định) 

 

VPCP 

thẩm tra 

hồ sơ; 

gửi 

Phiếu 

xin ý 

kiến 

TVCP 
  

 

Quốc hội xem xét, thông qua dự 

kiến chương trình xây dựng Luật, 

Pháp lệnh (Nghị quyết) 

 

UBTVQH phân công cơ 

quan chủ trì soạn thảo  

(Nghị quyết) 

 

BTP (+VPCP) trình TTG 

phân công cơ quan chủ trì 

soạn thảo (Quyết định) 

Cơ quan chủ trì soạn thảo 

thành lập Ban soạn thảo, lấy ý 

kiến, hoàn thiện hồ sơ (VPCP 

góp ý, lấy ý kiến trên Cổng 

TTĐTCP) 

 

Bộ Tư pháp thẩm định (VPCP 

tham gia họp Hội đồng thẩm định) 

 

VPCP  thẩm tra hồ sơ; 

họp để giải quyết ý kiến 

khác nhau; gửi Phiếu 

xin ý kiến TVCP  

 

Trình CP thảo luận 

(VPCP tổng hợp ý kiến 

TVCP và ý kiến thẩm 

tra; dự thảo NQ) 

CQCTS tiếp thu, 

giải trình ý kiến 

TVCP, hoàn thiện 

hồ sơ trình QH 

 

VPCP báo cáo TTG v/v 

CQCTST tiếp thu ý kiến 

TVCP, phát hành Tờ 

trình, hồ sơ trình QH 

UB của QH thẩm tra  

VPCP báo cáo TTG 

v/v CQCTST tiếp thu 

ý kiến UBTVQH   

Cơ quan trình dự thảo 

tiếp thu và chỉnh lý dự 

thảo Luật  

QH xem xét và cho ý 

kiến về dự thảo Luật, 

Pháp lệnh lần thứ 1 

Chỉnh lý dự thảo Luật, Pháp lênh 

(CQCTST báo cáo TTG khi có ý 

khác CP, VPCP thẩm tra) 

QH xem xét, thông qua 
tại kỳ hợp thứ 2 

(CQCTST + VPCP b/c 

TTG ý kiến khác CP) 

 

Công bố luật (CTN) 

Đăng Công báo (VPCP) 

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải 

trình ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ 

trình CP (VPCP báo cáo TTG đưa vào 

chương trình họp CP) 

 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH THEO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  


