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Chuyên đề  

SOẠN THẢO BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG 

 

I. SOẠN THẢO, BAN HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH DO CHÍNH PHỦ TRÌNH 

 Soạn thảo luật, nghị quyết của Quốc hội 

Quy trình soạn thảo, ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội do Chính phủ trình có 

thể khái quát thành các bước sau đây: 

Bước 1: Soạn thảo luật, nghị quyết; 

Bước 2: Lấy ý kiến vào dự án luật, dự thảo nghị quyết; 

Bước 3: Thẩm định dự án luật, dự thảo nghị quyết; 

Bước 4: Chính phủ xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết để trình Quốc 

hội; 

Bước 5: Thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết; 

Bước 6: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật, dự thảo nghị 

quyết; 

 Bước 7: Thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết; 

Bước 8: Công bố, đăng công báo, đưa tin về luật, nghị quyết của Quốc hội  

1.1. Soạn thảo luật, nghị quyết 

1.1.1. Thành lập ban soạn thảo 

Thứ nhất, thẩm quyền thành lập Ban soạn thảo được Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật quy định như sau: 

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo và phân công cơ quan chủ trì 

soạn thảo trong những trường hợp sau đây: 

+ Dự án luật, dự thảo nghị quyết có nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 

vực; 

+ Dự án luật, dự thảo nghị quyết do Ủy ban thường vụ Quốc hội trình; 

+ Dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội trình, thành phần Ban soạn 

thảo do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của đại biểu Quốc hội. 

- Dự án luật, dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình thì Thủ tướng Chính phủ giao 

cho một bộ hoặc cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo 

có trách nhiệm thành lập Ban soạn thảo, trừ các trường hợp do Ủy ban thường vụ Quốc hội 

thành lập Ban soạn thảo. 
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- Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do cơ quan khác, tổ chức trình thì cơ 

quan, tổ chức đó có trách nhiệm thành lập Ban soạn thảo và chủ trì soạn thảo, trừ các trường 

hợp do Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo. 

Thứ hai, thành phần Ban soạn thảo gồm: 

- Trưởng ban là người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và thành viên 

khác là đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan, tổ chức có liên quan, các 

chuyên gia, nhà khoa học. Đối với Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết 

do Chính phủ trình thì thành phần Ban soạn thảo phải có các thành viên là đại diện lãnh 

đạo Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Ban soạn thảo phải có ít nhất là chín người. 

- Thành viên Ban soạn thảo là chuyên gia, nhà khoa học phải là người am hiểu các 

vấn đề chuyên môn liên quan đến dự án, dự thảo và có điều kiện tham gia đầy đủ các 

hoạt động của Ban soạn thảo.  

Thứ ba, nhiệm vụ của Ban soạn thảo là tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm 

về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước cơ quan, 

tổ chức chủ trì soạn thảo. Ban soạn thảo có các nhiệm vụ sau đây: 

- Xem xét, thông qua đề cương chi tiết dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; 

- Thảo luận về nội dung của dự thảo văn bản, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu 

ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

- Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, 

bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp 

luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản. 

1.1.2. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo luật,  nghị quyết của 

Quốc hội  

- Tổ chức xây dựng dự án luật, dự thảo nghị quyết theo mục đích, yêu cầu, phạm vi 

điều chỉnh, chính sách đã được xây dựng trong hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị quyết; chịu 

trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự án luật, dự thảo nghị quyết trước Chính phủ.  

- Chuẩn bị dự thảo, tờ trình và các tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo. 

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự án, dự thảo.  

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định hoặc ý kiến tham gia của Chính phủ đối với 

dự án, dự thảo không do Chính phủ trình. 

- Chuẩn bị báo cáo giải trình về những chính sách mới phát sinh cần bổ sung vào dự 

án, dự thảo để trình cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội có thẩm quyền trình xem xét, 

quyết định. 

- Dự kiến những nội dung cần được giao quy định chi tiết trong dự thảo luật, pháp lệnh, 

nghị quyết; kiến nghị phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các điều, 

khoản, điểm của dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết. 
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- Báo cáo tiến độ soạn thảo với Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Trong 

quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết, nếu có sự thay đổi lớn về chính sách 

so với chính sách đã được Chính phủ thông qua thì bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo 

có trách nhiệm kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.   

1.2. Lấy ý kiến vào dự án luật, dự thảo nghị quyết 

1.2.1. Trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến vào dự án luật, dự thảo nghị quyết. 

 Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo luật, nghị quyết của Quốc hội có trách nhiệm: 

- Đăng tải toàn văn dự thảo luật, nghị quyết và tờ trình trên cổng thông tin điện tử 

của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo trong 

thời gian ít nhất là 60 ngày, trừ những văn bản được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, 

để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Trong thời gian dự thảo đang được lấy ý kiến, 

nếu cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại dự thảo văn bản mà khác với dự thảo đã đăng tải 

trước đó thì phải đăng lại dự thảo văn bản đã được chỉnh lý. 

- Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ 

chức có liên quan; nêu những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến 

và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến;  

- Gửi hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến Ủy ban trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

để lấy ý kiến. 

1.2.2. Hình thức lấy ý kiến 

Ngoài việc đăng tải dự thảo luật, nghị quyết trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến, 

lấy ý kiến bằng văn bản đối với các cơ quan, tổ chức thì việc lấy ý kiến góp ý vào dự án luật, 

dự thảo nghị quyết có thể được tổ chức bằng nhiều hình thức khác như: 

- Lấy ý kiến thông qua đối thoại trực tiếp, gửi dự thảo đề nghị góp ý kiến; 

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm; 

- Lấy ý kiến thông qua các tổ chức đoàn thể, hiệp hội; 

- Lấy ý kiến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.  

1.2.3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến 

Đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp 

ý kiến. 

1.2.4. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý 

Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các 

ý kiến góp ý và đăng tải nội dung giải trình, tiếp thu trên Cổng thông tin điện tử của Chính 

phủ và cổng thông tin điện tử của cơ quan mình để Nhân dân biết. 
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1.3 Thẩm định dự án luật, dự thảo nghị quyết 

1.3.1. Trách nhiệm thẩm định 

Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự án luật, thảo nghị quyết của Quốc hội trước 

khi trình Chính phủ. Đối với dự án, dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều 

ngành, nhiều lĩnh vực hoặc do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

thành lập hội đồng thẩm định, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các 

chuyên gia, nhà khoa học.  

1.3.2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: 

(1) Tờ trình Chính phủ về dự án, dự thảo; 

(2) Dự thảo văn bản; 

(3) Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản, nếu trong dự án, 

dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính; 

(4) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo, nếu trong dự 

án, dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

(5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, 

cơ quan ngang bộ;  

(6) Tài liệu khác (nếu có). 

Tài liệu (1) và (2) được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện 

tử. 

1.3.3. Nội dung thẩm định: 

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, 

chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được thông qua; 

- Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống 

pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên; 

- Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo 

văn bản, nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính; 

- Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

- Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo 

văn bản có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

- Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo 

báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung dự án, dự thảo. 

1.3.4. Báo cáo thẩm định 
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 Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định 

về các nội dung thẩm định. Đặc biệt báo cáo thẩm định phải nêu rõ ý kiến của Bộ Tư pháp 

về việc dự án, dự thảo đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ và nêu rõ lý do 

trong báo cáo thẩm định. Trong trường hợp Bộ Tư pháp kết luận dự án, dự thảo chưa đủ 

điều kiện trình Chính phủ thì trả lại hồ sơ cho cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp tục chỉnh 

lý, hoàn thiện dự án, dự thảo. 

Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo chậm nhất là 20 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

1.3.5. Tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo theo ý kiến thẩm định 

Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp 

thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo và đồng thời gửi báo cáo giải 

trình tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Bộ Tư pháp khi trình Chính 

phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. 

1.4. Chính phủ xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết 

để trình Quốc hội 

1.4.1. Hồ sơ dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Chính phủ 

Hồ sơ gồm: 

(1) Tờ trình Chính phủ về dự án, dự thảo. 

(2) Dự thảo văn bản. 

(3) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định.  

(4) Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo, nếu trong dự án, dự thảo 

có thủ tục hành chính. 

(5) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo, nếu trong dự 

án, dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. 

(6) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý. 

(7) Tài liệu khác (nếu có). 

 Tài liệu (1), (2) và (3) được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản 

điện tử. 

1.4.2. Xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ 

Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ về dự án, 

dự thảo nghị quyết thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ triệu tập cuộc họp 

gồm đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ có 

liên quan để thống nhất ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định. Căn cứ vào 

ý kiến tại cuộc họp này, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan 

tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo để trình Chính phủ. 
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 1.4.3. Chính phủ xem xét, quyết định việc trình dự án luật dự thảo nghị quyết 

 Chính phủ xem xét, thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số để quyết định việc trình 

dự án, dự thảo tại phiên họp của Chính phủ theo trình tự, thủ tục sau đây: 

- Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết trình về dự án, dự thảo; việc giải trình, 

tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định; 

- Đại diện cơ quan thẩm định phát biểu ý kiến về việc cơ quan chủ trì soạn thảo giải 

trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;  

- Đại diện Văn phòng Chính phủ trình bày những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về 

dự án, dự thảo; 

- Chính phủ thảo luận; 

- Chính phủ biểu quyết về việc trình dự án, dự thảo. 

Trong trường hợp Chính phủ không thông qua việc trình dự án, dự thảo thì Thủ 

tướng Chính phủ ấn định thời gian xem xét lại dự án, dự thảo.  

1.5. Thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết 

1.5.1.Trách nhiệm thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội 

Dự án, dự thảo trước khi trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, 

cho ý kiến phải được Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra. 

Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm chủ trì thẩm tra dự án, dự 

thảo thuộc lĩnh vực do mình phụ trách và dự án, dự thảo khác do Quốc hội, Ủy ban thường 

vụ Quốc hội giao; tham gia thẩm tra dự án, dự thảo do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì 

thẩm tra theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

1.5.2. Hồ sơ dự án, dự thảo để thẩm tra bao gồm: 

(1) Tờ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án, dự thảo; 

(2) Dự thảo văn bản; 

(3) Báo cáo thẩm định; bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý 

kiến góp ý; 

(4) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội 

liên quan đến nội dung chính của dự án, dự thảo; báo cáo đánh giá tác động của chính 

sách trong dự án, dự thảo;  

(5) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo, nếu trong dự 

án, dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

(6) Dự thảo văn bản quy định chi tiết và tài liệu khác (nếu có). 

Tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu 

còn lại được gửi bằng bản điện tử. 
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1.5.3. Thời hạn gửi hồ sơ dự án luật, dự thảo nghị quyết để thẩm tra 

- Đối với dự án, dự thảo trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thì chậm nhất là 20 

ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại 

biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ 

quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban pháp luật, Ủy ban về các vấn đề xã hội và cơ quan khác 

tham gia thẩm tra để tiến hành thẩm tra.  

- Đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội thì chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai 

mạc kỳ họp Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo phải gửi 

hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban pháp luật, Ủy 

ban về các vấn đề xã hội và cơ quan khác tham gia thẩm tra để tiến hành thẩm tra.  

1.5.4. Nội dung thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết  

Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề sau đây: 

- Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản; 

- Nội dung của dự thảo văn bản và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; việc giao 

và chuẩn bị văn bản quy định chi tiết (nếu có); 

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng; 

tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; 

tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên; 

- Tính khả thi của các quy định trong dự thảo văn bản; 

- Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

- Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, nếu dự thảo văn bản 

có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

- Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm tra yêu cầu cơ quan trình dự án, dự thảo 

báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung dự án, dự thảo. 

 15.5. Báo cáo thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết  

Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra về những vấn đề 

thuộc nội dung thẩm tra, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Báo cáo thẩm tra 

phải phản ánh đầy đủ ý kiến của thành viên cơ quan chủ trì thẩm tra, ý kiến của cơ quan 

tham gia thẩm tra về nội dung dự án, dự thảo; về việc dự án, dự thảo đủ hoặc chưa đủ điều 

kiện trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội. 

Trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra có ý kiến dự án, dự thảo chưa đủ điều 

kiện trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội thì báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội 
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xem xét trả lại hồ sơ cho cơ quan trình dự án, dự thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự 

án, dự thảo. 

1.6. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật, dự thảo nghị quyết 

1.6.1. Thời hạn gửi tài liệu cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự 

án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội 

Chậm nhất là 07 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Bộ, cơ quan ngang bộ được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền phải gửi hồ sơ dự án luật, dự 

thảo nghị quyết của Quốc hội đến Ủy ban thường vụ Quốc hội để cho ý kiến. Hồ sơ gồm 

các tài liệu như liệt kê tại điểm 1.5.2 phần này  

Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội được phân công thẩm tra dự án luật, 

dự thảo nghị quyết của Quốc hội có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm tra đến Ủy ban thường 

vụ Quốc hộivà báo cáo thẩm tra. 

Dự thảo văn bản, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án, dự thảo được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Quốc hội. 

1.6.2. Trình tự Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo 

nghị quyết của Quốc hội 

Tuỳ theo tính chất và nội dung của dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, 

Ủy ban thường vụ Quốc hội có thể xem xét, cho ý kiến một lần hoặc nhiều lần. Ủy ban 

thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo trình tự sau đây: 

- Đại diện Chính phủ (thông thường do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

chủ trì soạn thảo luật, nghị quyết) thuyết trình về nội dung cơ bản của dự án, dự thảo. 

- Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra, kiến nghị những vấn 

đề trình ra Quốc hội tập trung thảo luận; 

- Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự phiên họp phát biểu ý kiến; 

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa phiên họp kết luận. 

1.6.3. Tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo ý kiến của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội 

 Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì 

soạn thảo luật, nghị quyết có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu, 

tiếp thu để chỉnh lý dự án, dự thảo, trừ trường hợp cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, quyết định.  

 Trong trường hợp Chính phủ có ý kiến khác với ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội thì báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định. 

1.7. Thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết 
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Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một hoặc hai kỳ họp 

Quốc hội; trường hợp dự án luật lớn, nhiều điều, khoản có tính chất phức tạp thì Quốc 

hội có thể xem xét, thông qua tại ba kỳ họp. 

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, hồ sơ dự án, dự thảo 

trình Quốc hội phải được gửi đến các đại biểu Quốc hội.  

1.7.1. Trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một kỳ họp Quốc 

hội 

- Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một kỳ họp Quốc 

hội theo trình tự sau đây: 

+ Đại diện Chính phủ (thông thường do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

chủ trì soạn thảo luật, nghị quyết) thuyết trình về dự án, dự thảo; 

+ Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; 

+ Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể về những nội dung cơ bản, những vấn 

đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án, dự thảo. Trước khi thảo luận tại phiên họp 

toàn thể, dự án, dự thảo có thể được thảo luận ở Tổ đại biểu Quốc hội; 

Trong quá trình thảo luận, đại diện Chính phủ giải trình về những vấn đề liên quan 

đến dự án, dự thảo mà đại biểu Quốc hội nêu.  

Đối với những vấn đề quan trọng, những vấn đề lớn của dự án, dự thảo còn có ý 

kiến khác nhau thì Quốc hội tiến hành biểu quyết theo đề nghị của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. Cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với Chính phủ, Tổng thư ký Quốc 

hội và cơ quan, tổ chức có liên quan giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến những vấn 

đề quan trọng, những vấn đề lớn của dự án, dự thảo còn có ý kiến khác nhau trình Quốc 

hội biểu quyết; 

- Sau khi dự án, dự thảo được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, Ủy ban 

thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự 

thảo theo trình tự sau đây: 

+ Cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc 

hội trình dự án, dự thảo, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan 

nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo trình Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

+ Chậm nhất là 07 ngày trước ngày Quốc hội biểu quyết thông qua, dự thảo được 

gửi đến Thường trực Ủy ban pháp luật để rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản. 

Thường trực Ủy ban pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực cơ quan chủ trì thẩm 

tra, đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo tổ chức việc rà soát 

để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống 

pháp luật; 
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Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 

dự thảo.Trường hợp Chính phủ có ý kiến khác thì Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, 

quyết định; 

- Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo. Trong trường hợp dự thảo còn vấn đề có ý 

kiến khác nhau thì Quốc hội biểu quyết về vấn đề đó theo đề nghị của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua dự thảo; 

- Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực luật, nghị quyết của Quốc hội. 

Trong trường hợp dự thảo chưa được thông qua hoặc mới được thông qua một 

phần thì Quốc hội xem xét, quyết định việc trình lại hoặc xem xét, thông qua tại kỳ họp 

tiếp theo theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

1.7.2. Trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại hai kỳ họp Quốc 

hội  

- Tại kỳ họp thứ nhất: 

+ Đại diện Chính phủ thuyết trình về dự án, dự thảo; 

+ Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; 

+ Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể về những nội dung cơ bản, những vấn đề 

còn có ý kiến khác nhau của dự án, dự thảo. Trước khi thảo luận tại phiên họp toàn thể, dự 

án, dự thảo có thể được thảo luận ở Tổ đại biểu Quốc hội. Trong quá trình thảo luận, đại 

diện Chính phủ có trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến dự án, dự thảo 

mà đại biểu Quốc hội nêu; 

 Đối với những vấn đề quan trọng, những vấn đề lớn của dự án, dự thảo còn có ý kiến 

khác nhau thì Quốc hội tiến hành biểu quyết theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội và cơ quan, 

tổ chức có liên quan giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến những vấn đề quan trọng, 

những vấn đề lớn của dự án, dự thảo còn có ý kiến khác nhau trình Quốc hội biểu quyết; 

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến của 

đại biểu Quốc hội và kết quả biểu quyết làm cơ sở cho việc chỉnh lý; 

- Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ 

đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo trình tự sau 

đây: 

+ Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đại 

biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, Thường trực Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ 

quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng 

dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức 

phiên họp có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, 

Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan để thảo luận về dự thảo 

báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo văn bản đã được chỉnh lý; 
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+ Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận về dự thảo báo cáo giải trình, 

tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo văn bản đã được chỉnh lý; trường hợp cơ quan, tổ chức, đại 

biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo có ý kiến khác với ý kiến của cơ quan thẩm tra trong 

việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo thì đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội 

trình dự án, dự thảo báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; 

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi dự thảo đã được chỉnh lý và báo cáo giải trình, tiếp 

thu, chỉnh lý dự thảo đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội chậm nhất là 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. 

Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban của 

Quốc hội có trách nhiệm tổ chức thảo luận, góp ý kiến và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến 

đến cơ quan chủ trì thẩm tra chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội; 

+ Cơ quan chủ trì thẩm tra tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để phối hợp với cơ quan, tổ 

chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự 

thảo và hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trình Ủy ban thường vụ 

Quốc hội; 

- Tại kỳ họp thứ hai: 

+ Đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh 

lý dự thảo. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo có ý kiến 

khác hoặc Chính phủ có ý kiến khác đối với dự án, dự thảo không do Chính phủ trình thì 

Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định; 

+ Quốc hội thảo luận về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án, dự 

thảo;  

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo; 

+ Chậm nhất là 07 ngày trước ngày biểu quyết thông qua, dự thảo được gửi đến 

Thường trực Ủy ban pháp luật để rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản. Thường 

trực Ủy ban pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra, đại 

diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo tổ chức việc rà soát để bảo 

đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; 

+ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo. Trong trường hợp dự thảo còn vấn đề có ý 

kiến khác nhau thì Quốc hội biểu quyết về vấn đề đó theo đề nghị của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua dự thảo; 

+ Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực luật, nghị quyết của Quốc hội. 
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Trong trường hợp dự thảo chưa được thông qua hoặc mới được thông qua một 

phần thì Quốc hội xem xét, quyết định việc trình lại hoặc xem xét, thông qua tại kỳ họp 

tiếp theo theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

1.7.3.. Trình tự xem xét, thông qua dự án luật tại ba kỳ họp Quốc hội  

Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại ba kỳ họp theo trình tự sau đây: 

- Tại kỳ họp thứ nhất, trình tự xem xét, thảo luận dự án luật được thực hiện như tại 

kỳ họp thứ nhất của trình tự xem xét, thông qua dự án luật theo quy trình hai kỳ họp.  

- Trong thời gian giữa kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai của Quốc hội, việc 

nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật được thực hiện theo trình tự sau 

đây: 

+ Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật chủ trì, phối hợp với cơ 

quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan 

nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và xây dựng dự thảo báo cáo giải 

trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật; 

 + Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự án luật theo quyết định của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội (nếu có); 

+ Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức thẩm tra dự án luật đã được chỉnh lý; 

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc chỉnh lý dự thảo luật. 

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội 

trình dự án luật có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo luật. 

- Tại kỳ họp thứ hai: 

+ Đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật trình bày báo cáo 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật; kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án luật (nếu 

có); 

+ Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật đã được 

chỉnh lý; 

+ Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể về dự án luật. Trước khi thảo luận tại phiên 

họp toàn thể, dự án luật có thể được thảo luận ở Tổ đại biểu Quốc hội. 

Trong quá trình thảo luận, đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án 

luật có trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến dự án mà đại biểu Quốc hội 

nêu; 

+ Đối với những vấn đề quan trọng, những vấn đề lớn của dự án luật còn có ý kiến 

khác nhau thì Quốc hội tiến hành biểu quyết theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội.  

Cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội 

trình dự án luật, Tổng thư ký Quốc hội và cơ quan, tổ chức có liên quan giúp Ủy ban 
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thường vụ Quốc hội dự kiến những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật trình 

Quốc hội biểu quyết; 

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến của 

đại biểu Quốc hội và kết quả biểu quyết làm cơ sở cho việc chỉnh lý; 

- Trong thời gian giữa kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ ba của Quốc hội, Ủy ban 

thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự 

thảo luật theo trình tự sau đây: 

+ Cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội 

trình dự án luật, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên 

cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp 

thu, chỉnh lý dự thảo luật. Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức phiên họp có sự tham gia của cơ 

quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ 

quan, tổ chức có liên quan để thảo luận về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và 

dự thảo luật đã được chỉnh lý; 

 + Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận về dự thảo báo cáo giải trình, 

tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo luật đã được chỉnh lý; trong trường hợp cơ quan, tổ chức, 

đại biểu Quốc hội trình dự án luật có ý kiến khác với ý kiến của cơ quan thẩm tra trong 

việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo thì đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội 

trình dự án luật báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; 

+ Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi dự thảo luật đã được chỉnh lý và dự thảo báo 

cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc 

và các Ủy ban của Quốc hội chậm nhất là 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. 

Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban của 

Quốc hội có trách nhiệm tổ chức thảo luận, góp ý kiến và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến 

đến cơ quan chủ trì thẩm tra chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội; 

+ Cơ quan chủ trì thẩm tra tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để phối hợp với cơ quan, tổ 

chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

luật và hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trình Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 

- Tại kỳ họp thứ ba, trình tự xem xét, thông qua dự thảo luật được thực hiện theo 

kỳ họp thứ hai đối với quy trình xem xét, thông qua tại hai kỳ họp quy định tại khoản 3 

Điều 75 của Luật này.  

Trong trường hợp dự thảo luật chưa được thông qua hoặc mới được thông qua một 

phần thì Quốc hội xem xét, quyết định theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

1.8. Công bố, đăng công báo, đưa tin về luật, nghị quyết của Quốc hội  
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1.8.1. Công bố luật, nghị quyết 

- Chủ tịch nước công bố luật chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật được thông qua.  

- Tổng thư ký Quốc hội công bố nghị quyết của Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ 

ngày nghị quyết được thông qua. Đối với nghị quyết được xây dựng, ban hành theo trình 

tự, thủ tục rút gọn thì Tổng thư ký Quốc hội công bố nghị quyết chậm nhất là 05 ngày kể 

từ ngày nghị quyết được thông qua. 

1.8.2. Đăng công báo, đăng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật  

Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Luật, nghị 

quyết của Quốc hội đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và 

có giá trị như văn bản gốc.  

Luật, nghị quyết của Quốc hội được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2015  của Chính 

phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

1.8.3. Đưa tin về luật, nghị quyết của Quốc hội 

Luật, nghị quyết của Quốc hội được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

1. Soạn thảo pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Quy trình soạn thảo, ban hành luật pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội do Chính phủ trình có thể khái quát thành các bước sau đây: 

Bước 1: Soạn thảo pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; 

Bước 2: Lấy ý kiến vào dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; 

Bước 3: Thẩm định dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; 

Bước 4: Chính phủ xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết để trình 

Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Bước 5: Thẩm tra dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; 

Bước 6: Thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; 

Bước 7: Công bố, đăng công báo, đưa tin về pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội  

Về cơ bản quy trình soạn thảo, ban hành pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội do Chính phủ trình cũng tương tự như việc soạn thảo luật, nghị quyết của 

Quốc hội do Chính phủ trình. Cụ thể như sau: 

Các bước gồm: bước 1, soạn thảo pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; bước 2, lấy ý kiến 

vào dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; bước 3, thẩm định dự án pháp lệnh, dự thảo 

nghị quyết; bước 4, Chính phủ xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết 

để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội; bước 5,thẩm tra dự án pháp lệnh, dự thảo nghị 

quyết ddwwocj thực hiện giống quy trình soạn thảo, ban hành luật, nghị quyết của Quốc 
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hội. Bước 6 và bước 7 có sự khác biệt so với quy trình soạn thảo, ban hành luật, nghị 

quyết của Quốc hội. 

2.1.Thông qua dự án pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

 Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị 

quyết tại một hoặc hai phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, hồ 

sơ dự án, dự thảo phải được gửi đến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

2.1.1. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo 

nghị quyết tại một phiên họp theo trình tự sau đây: 

- Đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo thuyết trình về 

dự án, dự thảo; 

- Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến; 

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, chủ tọa phiên họp kết luận; 

- Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đại 

biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, Thường trực Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ 

quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Cơ quan chủ 

trì thẩm tra tổ chức phiên họp có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội 

trình dự án, dự thảo, Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan để 

thảo luận về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo văn bản đã được 

chỉnh lý; 

- Chậm nhất là 07 ngày trước ngày biểu quyết thông qua, dự thảo được gửi đến 

Thường trực Ủy ban pháp luật để rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản. Thường 

trực Ủy ban pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra, đại 

diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo tổ chức việc rà soát để bảo 

đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; 

- Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo có ý kiến 

khác hoặc Chính phủ có ý kiến khác đối với dự án, dự thảo không do Chính phủ trình thì 

Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem 

xét, quyết định;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo. Trong trường hợp dự 

thảo còn vấn đề có ý kiến khác nhau thì Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết về những 

vấn đề đó theo đề nghị của chủ tọa phiên họp trước khi biểu quyết thông qua dự thảo; 

- Chủ tịch Quốc hội ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
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2.1.2. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo 

nghị quyết tại hai phiên họp theo trình tự sau đây: 

-  Tại phiên họp thứ nhất, việc trình và thảo luận được thực hiện theo trình tự quy 

định như trường hợp pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được thông qua 

tại một  phiên họp.  Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, biểu quyết những vấn đề quan 

trọng, những vấn đề lớn của dự án, dự thảo theo đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm tra để làm 

cơ sở cho việc chỉnh lý;  

- Trong thời gian giữa hai phiên họp, cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với 

cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, Thường trực Ủy ban pháp luật, 

Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự 

thảo theo sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức 

phiên họp có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, 

Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan để thảo luận về dự thảo 

báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo văn bản đã được chỉnh lý; 

Chậm nhất là 05 ngày trước ngày biểu quyết thông qua, dự thảo được gửi đến 

Thường trực Ủy ban pháp luật để rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản. Thường 

trực Ủy ban pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra, đại 

diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo tổ chức việc rà soát để bảo 

đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; 

- Tại phiên họp thứ hai, đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về việc chỉnh lý dự thảo.Trường hợp cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội 

trình dự án, dự thảo có ý kiến khác hoặc Chính phủ có ý kiến khác đối với dự án, dự thảo 

không do Chính phủ trình thì Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội báo cáo Ủy 

ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định;  

Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo. Trong trường hợp dự 

thảo còn vấn đề có ý kiến khác nhau thì Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết về vấn 

đề đó theo đề nghị của chủ tọa phiên họp trước khi biểu quyết thông qua dự thảo. Chủ 

tịch Quốc hội ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

2.2. Công bố, đăng công báo, đưa tin về pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội  

- Chủ tịch nước công bố pháp lệnh chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày pháp lệnh được 

thông qua.  

Đối với pháp lệnh đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua mà Chủ tịch nước 

đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của 

Hiến pháp thì chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, Chủ tịch nước 

gửi văn bản đến Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu xem xét lại. Ủy ban thường vụ Quốc 

hội có trách nhiệm xem xét lại những vấn đề mà Chủ tịch nước có ý kiến tại phiên họp gần 
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nhất. Sau khi pháp lệnh được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết, thông qua lại thì 

Chủ tịch nước công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Ủy ban thường vụ Quốc hội thông 

qua lại. Trong trường hợp Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc 

hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. 

Đối với pháp lệnh được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì Chủ tịch 

nước công bố pháp lệnh chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua. 

- Tổng thư ký Quốc hội công bố nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội chậm 

nhất là 15 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua. 

Đối với nghị quyết được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì Tổng 

thư ký Quốc hội công bố nghị quyết chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày nghị quyết được 

thông qua. 

II. SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Đề nghị xây dựng nghị định  

1.1. Cơ quan đề nghị xây dựng nghị định 

Bộ, cơ quan ngang bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số 

ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc có trách 

nhiệm đề xuất xây dựng nghị định của Chính phủ quy định những vấn đề liên quan đến 

lĩnh vực được phân công phụ trách.  

1.2. Căn cứ đề nghị xây dựng nghị định 

1.2.1. Đề nghị xây dựng nghị định quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước  

Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung được giao quy định chi tiết có trách nhiệm: 

- Đề xuất nghị định quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, trong đó nêu 

rõ tên văn bản được quy định chi tiết, điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết; dự 

kiến tên văn bản quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn 

trình ban hành; 

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được thông qua; trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày lệnh, quyết định của Chủ tịch nước được ký ban hành, bộ, cơ quan ngang bộ gửi 

danh mục nghị định quy định chi tiết đến Bộ Tư pháp. 

Bộ Tư pháp có trách nhiệm: tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất ban hành nghị định quy 

định chi tiết của các bộ; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lập và trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, 
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nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, 

quyết định của Chủ tịch nước trong đó có các nghị định quy định chi tiết. 

1.2.2. Đề nghị xây dựng nghị định thuộc thẩm quyền tự ban hành của Chính phủ quy 

định tại khoản 2 và 3 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 84 Luật ban hành văn  bản quy phạm pháp luật quy định: bộ, cơ quan ngang bộ 

tự mình hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đề nghị xây dựng nghị định thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công 

phụ trách. Đề nghị xây dựng nghị định được xây dựng trên các căn cứ sau đây: 

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; 

- Chương trình hành động của Chính phủ; yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ 

cần phải điều chỉnh bằng nghị định;  

- Kết quả nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn;  

- Cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. 

Đối với loại nghị định thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ thì trước khi tiến 

hành soạn thảo phải lập đề nghị xây dựng nghị định theo quy định từ Điều 84 đến Điều 89 

của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Quy trình soạn thảo, ban hành nghị định 

Quy trình soạn thảo, ban hành nghị định của Chính phủ có thể khái quát thành các 

bước sau đây: 

Bước 1: Soạn thảo nghị định; 

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo nghị định; 

Bước 3: Thẩm định dự thảo nghị định; 

Bước 4: Chính phủ xem xét, thông qua nghị định; 

Bước 5: Đăng công báo, đưa tin về nghị định. 

2.1. Soạn thảo nghị định 

2.1.1.Tổ chức xây dựng dự thảo nghị định 

Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo nghị định chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

về nội dung, chất lượng và tiến độ soạn thảo nghị định. Việc soạn thảo nghị định phải đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

 - Đối với việc soạn thảo nghị định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì việc soạn thảo cần bảo đảm tuân thủ các chính 

sách đã được Chính phủ thông qua trong quá trình lập đề nghị xây dựng nghị định. 

- Đối với việc soạn thảo nghị định quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước 
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thì phải bảo đảm tính thống nhất với các quy định của văn bản được quy định chi tiết. 

Trong trường hợp quy định cụ thể các chính sách đã được quy định trong luật, nghị quyết 

của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định 

của Chủ tịch nước thì phải đánh giá tác động chính sách. 

2.1.2. Hình thức tổ chức soạn thảo nghị định 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rất linh hoạt hình thức tổ chức 

soạn thảo nghị định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm tổ chức 

soạn thảo nghị định, lựa chọn hình thức tổ chức soạn thảo để đảm bảo việc soạn thảo nghị 

định định đúng tiến độ, có chất lượng tốt như: thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập hoặc chỉ 

thành lập một tổ soạn thảo hoặc giao cho một đơn vị thuộc bộ tổ chức soạn thảo,… nếu 

thành lập Ban soạn thảo thì Ban soạn thảo gồm Trưởng ban là người đứng đầu hoặc cấp 

phó của người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo và các thành viên khác là 

đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa 

học am hiểu các vấn đề chuyên môn thuộc nội dung của dự thảo nghị định và có điều kiện 

tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban soạn thảo; bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban 

soạn thảo. 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định dù tổ chức soạn thảo nghị định dưới hình 

thức nào thì bộ, cơ quan ngang bộ đều phải bảo đảm sự tham gia của Bộ Tư pháp, Văn 

phòng Chính phủ trong quá trình soạn thảo nghị định. 

2.1.3. Kỹ thuật soạn thảo nghị định 

Việc soạn thảo nghị định cũng tuân theo các kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm 

pháp luật nói chung đã được trình bày tại cuốn Sổ tay này. 

Hình thức của nghị định áp dụng theo mẫu số 01, 02, 28 và 29 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2.2. Lấy ý kiến vào dự thảo nghị định 

Trong quá trình tổ chức soạn thảo nghị định, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo 

có trách nhiệm lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định. Nội dung, hình thức, biện pháp, thời 

hạn lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan vào dự thảo nghị định được thực hiện tương tự theo quy định của việc 

lấy ý kiến vào dự thảo luật, pháp lệnh đã được trình bày tại chương 8 của Sổ tay này.  

2.3. Thẩm định dự thảo nghị định 

 Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị định trước khi trình Chính phủ. 

Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: 

- Tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định; 

- Dự thảo nghị định; 
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- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo, nếu trong dự thảo có quy định thủ 

tục hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nếu trong dự thảo có quy định 

liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;  

- Tài liệu khác (nếu có). 

Nội dung thẩm định, hình thức thẩm định, thời hạn thẩm định, báo cáo thẩm định 

được trình bày tại chương 23 của Sổ tay này. 

2.4. Chính phủ xem xét, thông qua nghị định 

Cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ dự thảo nghị định 

để trình Chính phủ. Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ cũng gồm các tài liệu tương 

tự như hồ sơ dự thảo nghị định gửi thẩm định đã được chỉnh lý cùng với Báo cáo thẩm 

định của Bộ Tư pháp và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. 

Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ về những vấn đề lớn thuộc nội dung của dự thảo nghị định thì Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp gồm đại diện lãnh đạo của cơ quan chủ 

trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan để 

thảo luận trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định. Căn cứ vào ý kiến tại cuộc họp này, 

cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện 

dự thảo để trình Chính phủ. 

Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo nghị định theo trình tự sau đây:  

- Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết trình về dự thảo nghị định; 

- Đại diện Bộ Tư pháp phát biểu về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;  

- Đại diện Văn phòng Chính phủ nêu những vấn đề cần thảo luận; 

- Đại diện cơ quan, tổ chức tham dự phiên họp phát biểu ý kiến; 

- Chính phủ thảo luận.Cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn 

phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan chỉnh lý dự thảo nghị định theo ý kiến của 

Chính phủ; 

- Chính phủ biểu quyết thông qua dự thảo nghị định.Trong trường hợp dự thảo nghị 

định chưa được thông qua thì Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề cần phải chỉnh 

lý và ấn định thời gian trình lại dự thảo, đồng thời giao cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn 

thiện dự thảo để trình Chính phủ xem xét, thông qua; 

- Thủ tướng Chính phủ ký nghị định. 

2.5. Đăng công báo, đưa tin về nghị định 
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Nghị định phải được đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, Văn phòng Chính phủ gửi 

văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo. Cơ quan Công báo có trách nhiệm đăng 

toàn văn nghị định trên Công báo chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị định. 

Nghị định được đăngtải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cổng thông tin điện 

tử của Chính phủ và được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2.6. Lưu ý khi soạn thảo nghị định 

Đối với nghị định quy định vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy 

ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội (nghị định không đầu) 

quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trước 

khi ban hành, Chính phủ phải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Hồ sơ trình 

Ủy ban thường vụ Quốc hội bao gồm:  

(1) Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nghị định, trong đó nêu rõ sự cần thiết 

ban hành; các chính sách cơ bản và nội dung chính của dự thảo; phạm vi, đối tượng điều 

chỉnh của văn bản; những vấn đề cần xin ý kiến và những vấn đề còn có ý kiến khác 

nhau; 

(2) Dự thảo nghị định; 

(3) Báo cáo đánh giá tác động của văn bản; 

(4) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội 

liên quan đến nội dung chính của dự thảo; 

(5) Báo cáo thẩm định, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

(6)Tài liệu khác (nếu có). 

Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội phải thẩm tra dự thảo nghị định trước 

khi Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem 

xét, cho ý kiến, quyết định việc cho phép ban hành nghị định. Chính phủ có trách nhiệm 

tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

III. SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH 

PHỦ 

1. Đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ 

Bộ, cơ quan ngang bộ, có trách nhiệm đề xuất xây dựng quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ để quy định những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách 

hoặc soạn thảo quyết định theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Quy trình soạn thảo, ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

Quy trình soạn thảo, ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ cơ bản cũng 

gồm các bước như soạn thảo, ban hành nghị định, gồm: 
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Bước 1: Soạn thảo quyết định; 

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo quyết định; 

Bước 3: Thẩm định dự thảo quyết định; 

Bước 4: Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành quyết định; 

Bước 5: Đăng công báo, đưa tin về quyết định. 

2.1. Soạn thảo quyết định 

2.1.1.Tổ chức xây dựng dự thảo quyết định 

Bộ, cơ quang ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo có nhiệm vụ tổ chức soạn thảo 

quyết định. Để soạn thảo quyết định, cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện một số công 

việc như: 

- Tổ chức tổng kết việc thi hành pháp luật; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã 

hội; nghiên cứu thông tin, tư liệu, điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên; 

- Đánh giá tác động của từng chính sách trong dự thảo quyết định, trong đó phải nêu 

rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu của chính sách; giải pháp để thực hiện chính sách; tác 

động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, 

lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan và lý do của việc lựa chọn; 

đánh giá tác động thủ tục hành chính, tác động về giới. 

2.1.2. Hình thức tổ chức soạn thảo quyết định 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm tổ chức soạn thảo quyết 

định, lựa chọn hình thức tổ chức soạn thảo để đảm bảo việc soạn thảo quyết định đúng tiến 

độ, có chất lượng tốt như: thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập hoặc chỉ hành lập một tổ 

soạn thảo hoặc giao cho một đơn vị thuộc bộ tổ chức soạn thảo,… Việc soạn thảo bắt buộc 

phải có sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ . Tùy theo tính chất, 

nội dung của dự thảo quyết định cơ quan chủ trì soạn thảo có thể mời các cơ quan, tổ chức 

có liên quan, có thể huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều 

kiện và năng lực vào quá trình soạn thảo. 

2.1.3. Kỹ thuật soạn thảo quyết định 

Việc soạn thảo quyết định cũng tuân theo các kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm 

pháp luật nói chung.  

Hình thức của nghị định áp dụng theo mẫu số 04, 05 và 31 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2.2. Lấy ý kiến vào dự thảo quyết định 

Trong quá trình tổ chức soạn thảo quyết định, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo 

có trách nhiệm lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các chính sách trong 

dự thảo quyết định và cơ quan, tổ chức có liên quan; nêu những vấn đề cần xin ý kiến 
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phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; 

đăng tải toàn văn dự thảo quyết định trên Cổng thông tin điện tử của  Chính phủ và 

cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định trong thời hạn 

ít nhất là 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

Đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tùy theo tính chất, nội dung của dự thảo 

quyết định, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 

thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến. 

Bộ Tài chính có trách nhiệm góp ý kiến về nguồn tài chính, Bộ Nội vụ có trách 

nhiệm góp ý kiến về nguồn nhân lực, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm góp ý kiến về tính 

tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, Bộ Tư pháp có trách nhiệm góp ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính 

thống nhất của dự thảo quyết định với hệ thống pháp luật; 

Sau khi tổ chức lấy ý kiến cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định  phải tổng hợp, 

nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý; đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh 

lý trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì 

soạn thảo quyết định. 

2.3. Thẩm định dự thảo quyết định 

 Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định trước khi trình Chính phủ. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định tương tự như thẩm định dự thảo nghị định. 

2.4. Thủ tướng Chính phủ, xem xét ký ban hành quyết định 

Bộ, cơ quan ngang bộ chỉnh lý hồ sơ dự thảo quyết định để trình Thủ tướng Chính 

phủ. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình về dự thảo quyết định; 

- Dự thảo quyết định đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định; 

- Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo quyết định; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

- Tài liệu khác (nếu có).  

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ dự thảo quyết định. Trường 

hợp còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về 

những vấn đề lớn thuộc nội dung của dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp gồm đại diện lãnh đạo của cơ 

quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, lãnh đạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ có liên quan để giải quyết trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định. Căn cứ vào ý kiến tại cuộc họp này, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ 
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quan có liên quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính 

phủ. 

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về dự thảo quyết định thì cơ quan 

chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, 

hoàn thiện dự thảo quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định. 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành quyết định. 

2.5. Đăng công báo, đưa tin về quyết định 

Quyết định phải được đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

đăngtải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cổng thông tin điện tử của Chính phủ và 

được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

IV. SOẠN THẢO, BAN HÀNH THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ 

TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ 

Quy trình soạn thảo thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thể 

được khái quát thành các bước sau: 

Bước 1: Soạn thảo thông tư; 

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo thông tư; 

Bước 3: Thẩm định dự thảo thông tư; 

Bước 4: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ xem xét ký ban hành thông tư; 

Bước 5: Đăng công báo, đưa tin về thông tư. 

1. Soạn thảo thông tư 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo việc xây dựng, ban hành thông tư; 

phân công đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì việc soạn thảo hoặc thành lập tổ soạn 

thảo, nhóm soạn thảo. 

Trong quá trình soạn thảo, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo có trcahs nhiệm 

phối hợp với tổ chức pháp chế của bộ, cơ quan ngang bộ hoặc các đơn vị có liên quan để 

tổ chức soạn thảo thông tư.  

Hình thức thông tư được thực hiện theo mẫu số 11, 12 và 33 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2. Lấy ý kiến vào dự thảo quyết định 

Trong quá trình soạn thảo thông tư, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo phải lấy ý 

kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; nêu những vấn đề cần xin ý kiến 

phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; đăng tải 

toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của 

bộ, cơ quan ngang bộ trong thời gian ít nhất là 60 ngày. 

Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo thông tư, bộ, cơ quan ngang bộ có thể lấy ý 

kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ khác, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy 
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ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác, các chuyên gia, nhà khoa học. Cơ quan, tổ 

chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày 

nhận được đề nghị góp ý kiến. 

Sau khi lấy ý kiến, đơn vị được phân công soạn thảo chủ trì phối hợp với các đơn vị 

có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo thông tư.  

3. Thẩm định dự thảo thông tư 

 Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm thẩm định dự thảo 

thông tư trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đối với thông tư có quy 

định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, liên 

quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo thì Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. 

 Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: 

- Tờ trình về dự thảo thông tư; 

- Dự thảo thông tư; 

- Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng 

chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo; bản chụp ý kiến góp ý; 

- Báo cáo đánh giá tác động; bản đánh giá thủ tục hành chính trong trường hợp được 

luật giao quy định thủ tục hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu 

có); 

- Tài liệu khác (nếu có).  

Nội dung thẩm định, hình thức thẩm định, thời hạn thẩm định, báo cáo thẩm định 

được trình bày tại chương 23 của Sổ tay này. 

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ xem xét ký ban hành thông tư 

Hồ sơ dự thảo thông tư trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ngoài các tài 

liệu như đã gửi thẩm định còn có Báo cáo thẩm định của tổ chức pháp chế; báo cáo giải 

trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của đơn vị chủ trì soạn thảo. 

 Đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về dự 

thảo thông tư. Trong trường hợp dự thảo còn vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị 

thì tổ chức pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thống nhất ý kiến trước 

khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Căn cứ vào ý kiến tại cuộc họp này, 

đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với tổ chức pháp chế, các đơn vị có liên quan chỉnh lý, 

hoàn thiện dự thảo thông tư trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ xem xét, ký ban hành thông tư. 

5. Đăng công báo, đưa tin về thông tư 
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Thông tư phải được đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

đăngtải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan 

ngang bộ và được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

V. KỸ NĂNG CHUNG SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Xây dựng quy phạm định nghĩa 

1.1. Khi nào sử dụng điều khoản định nghĩa (giải thích từ ngữ) 

- Sử dụng điều khoản định nghĩa khi trong văn bản có thuật ngữ chuyên môn cần 

phải làm rõ nội dung thì thuật ngữ đó phải được giải thích1. 

Ví dụ: Luật Điện lực năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã giải thích (định 

nghĩa) một loạt các từ ngữ chuyên môn của ngành điện tại Điều 3 như: “Lưới điện là hệ 

thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị phụ trợ để truyền dẫn điện. Lưới 

điện, theo mục đích sử dụng và quản lý vận hành, được phân biệt thành lưới điện truyền 

tải và lưới điện phân phối”; “Hệ thống điện quốc gia là hệ thống các trang thiết bị phát 

điện, lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống 

nhất trong phạm vi cả nước”;... 

- Sử dụng điều khoản định nghĩa khi trong văn bản có những từ ngữ được sử dụng 

nhiều lần. Những từ ngữ đó cần phải được giải thích, bởi vì nếu không giải thích thì khi 

đặt từ ngữ đó vào những ngữ cảnh khác nhau, người đọc có thể hiểu theo nhiều cách 

khác nhau. Chính vì vậy? khi sử dụng các thuật ngữ ở các điều, khoản khác nhau, người 

soạn thào cần chú ý để tránh sự mâu thuẫn trong cùng văn bản đó. Đặc biệt, trong trường 

hợp từ có đa nghĩa, nếu trong một quy phạm không thể làm rõ nghĩa của từ thì cần có 

giải thích thuật ngữ hay còn gọi là quy phạm định nghĩa. 

Ví dụ: Luật Giao thông đường bộ quy định: “Người điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ; xe máy chuyên dùng tham gia 

giao thông đường bộ”. Hoặc “người lái xe là người điều khiển xe cơ giới”. Nếu như có 

quy phạm định nghĩa trong văn bản “người lái xe là người điều khiển xe cơ giới” thì 

không có nghĩa là thẩm phán, cảnh sát hoặc người có thẩm quyền xử phạt bất kỳ được 

phép hiểu: “Người lái xe là người điều khiển xe cơ giới và xe thô sơ”. 

- Sử dụng điều khoản định nghĩa khi muốn hạn chế hay mở rộng nghĩa thông 

thường của từ hoặc cụm từ. Các quy phạm định nghĩa này sẽ tránh được hoặc hạn chế 

được sự mập mờ ẩn chứa trong các từ ngữ. 

Ví dụ: định nghĩa về "pháo nổ” như sau: “Pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc 

pháo được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản 

xuất, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện gây nên tiếng nổ”; “Thuốc 

pháo nổ là hoá chất hoặc hỗn hợp hoá chất khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, 

                                           
1 Điều 69 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
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hoá, điện gây nên một phản ứng hóa học nhanh, nhạy, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra tiếng 

nổ”. 

- Sử dụng định nghĩa để mở rộng ý nghĩa bằng cách bao quát toàn bộ các ý nghĩa có 

thể. Ví dụ: “Khu chung cư” là toàn bộ khu căn hộ, khu mua sắm và ăn uống nằm trong 

phạm vi ranh giới đã được xác định. 

- Sử dụng định nghĩa để giới hạn ý nghĩa trong một số nghĩa có thể sử dụng. Ví dụ: 

“Đường thủy” là sông ngòi, suối, lạch, nhưng không bao gồm hồ. 

- Sử dụng điều khoản định nghĩa khi tránh lặp lại quá nhiều trong một văn bản, cần 

có cả một danh mục dài hoặc những quy định dài để giải thích, mô tả làm rõ ý của từ 

ngữ, khái niệm phức tạp nào đó, nhất là những quy định đó được lặp đi lặp lại nhiều lần 

trong văn bản. 

Ví dụ: Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định:  “Khu phi 

thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định 

của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng 

rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của 

cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và 

phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa 

giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”. 

Sử dụng định nghĩa để tránh lặp lại các cụm từ dài bằng cách viết tắt.  Ví dụ: “Bộ” 

nghĩa là Bộ, ngành. 

- Sử dụng định nghĩa để tự động cập nhật các thay đổi theo ngôn ngữ của luật. 

 Ví dụ:  “Dân số” là số lượng người dân sinh sống trên một địa bàn cụ thể theo số 

liệu điều tra dân số chính thức mới nhất. 

- Sử dụng định nghĩa để giải thích một công thức toán học được quy định trong văn 

bản. 

 Ví dụ:  Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và 

tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. 

 Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT 

 Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN 

 Trong đó: 

 - Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo 

hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều này. 

 - Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm 

b khoản 2 Điều này. 
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 (Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt 

động kinh doanh…) 

1.2. Vị trí của điều khoản định nghĩa (giải thích từ ngữ) 

Điều khoản về định nghĩa nên được đặt ở phần đầu của văn bản. Trong trường hợp 

phạm vi áp dụng định nghĩa chỉ giới hạn đối với một phần, chương, mục, tiểu mục hay 

bộ phận khác của văn bản thì nên đặt các định nghĩa tại phần đầu của phần, chương, 

mục, tiểu mục hay bộ phận đó. 

Ví dụ: tại khoản 1 Điều 17 Chương IV Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 

01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật định nghĩa cụm từ “tổ chức công nhận”. Theo đó, Nghị định quy 

định “Tổ chức công nhận là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật 

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, thực hiện việc đánh giá, công nhận năng lực của 

phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám 

định”. 

1.3. Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng định nghĩa 

- Không dùng định nghĩa pháp lý để gán cho một từ ý nghĩa mới trái với cách sử 

dụng thông thường hoặc ý nghĩa thông thường của từ đó. 

Ví dụ: “Khu bảo tồn thiên nhiên” là khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân 

khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học và bao gồm cả các trang trại có diện tích từ 

10 hecta trở lên.  

- Không định nghĩa một khái niệm hay thuật ngữ đã rõ nghĩa. 

Ví dụ: “Năm dương lịch” là 12 tháng bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 và kết thúc vào 12 

giờ đêm ngày 31 tháng 12. 

- Không định nghĩa một thuật ngữ chỉ được sử dụng một lần, hoặc không được sử 

dụng.  

Nếu cần giải thích một thuật ngữ, đừng giải thích hai lần - một lần ở phần định 

nghĩa và một lần nữa trong văn bản. Đơn giản chỉ cần giải thích thuật ngữ đó ngay khi nó 

được sử dụng trong văn bản. Và đừng bao giờ định nghĩa một thuật ngữ không hề xuất 

hiện trong văn bản. 

Ví dụ: tại Điều 3 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính phủ về 

hướng dẫn ghi nhãn thuốc giải thích cụm từ “Lưu thông thuốc”. Tuy nhiên, ngoài Điều 3 

nêu trên, cụm từ này không được sử dụng ở bất cứ điều, khoản nào của Nghị định.  

- Không được lồng ghép luật nội dung vào phần định nghĩa. 

Ví dụ nên tránh:  
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 “Dự án đầu tư xây dựng” là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn 

để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng 

nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong 

thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể 

hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. (Khoản 15 Điều 3 

Luật Xây dựng 2014) 

 Phần gạch chân ở trên là luật nội dung cần được bỏ khỏi nội dung định nghĩa và 

đưa vào phần khác của văn bản. 

- Không sử dụng khái niệm được định nghĩa trong phần định nghĩa. 

 Ví dụ nên tránh:  “Người Cấp giấy phép” là người chịu trách nhiệm cấp giấy phép 

của bộ/ngành. 

 Ví dụ tham khảo:  "Người cấp giấy phép” là cán bộ của bộ/ngành có trách nhiệm 

phê duyệt đơn xin cấp giấy phép để thực hiện các hoạt động sau đây. . ..” 

- Tránh sử dụng quá nhiều định nghĩa 

Tính chắc chắn của một định nghĩa có thể dẫn đến việc lạc hậu nhanh chóng của 

định nghĩa do sự phát triển nhanh của thị trường và công nghệ. 

- Không nên định nghĩa một cụm từ trừ khi nó là một danh từ đơn, động từ, tính từ, 

trạng từ; 

Một định nghĩa chỉ nên định nghĩa các từ hay cụm từ và không nên chứa quy định 

nào của văn bản hoặc hoạt động hay vấn đề thuộc về nội dung của văn bản;  

Một định nghĩa không được bao gồm thuật ngữ mà nó dự định định nghĩa. Khi giải 

thích thuật ngữ, cần tránh giải thích bằng chính các thuật ngữ cũng cần phải giải thích: 

Trong trường hợp không thể sử dụng các từ ngữ khác nhau để giải thích mà buộc phải 

dùng lại như vậy thì nên lưu ý trật tự của từ ngữ giải thích. 

Ví dụ: Trong Luật Di sản văn hóa có giải thích cụm từ  "di sán văn hóa phi vật thể '' 

tại Điều 4 và cũng tại Điều này sau đó giải thích từ “sưu tập” phải sử dụng lại cụm từ  

''di sán văn hóa phi vật thể '', “Sưu tập là một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

hoặc di sản văn hóa phi vật thể được thu thập gìn giữ, sắp xếp có hệ thống theo những 

dấu hiệu chung về hình thức, nội dung và chất liệu để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử 

tự nhiên và xã hội ''. 

- Sử dụng từ "bao gồm" để hình thành một “tập họp mở” mô tả một vài trong toàn 

bộ nội hàm của định nghĩa, và để ngỏ phạm vi của định nghĩa để bao hàm cả những khái 

niệm khác cùng loại nhưng chưa được liệt kê trong đó. 

 Ví dụ: Điều 3 Luật biển Việt Nam năm 2012 quy định: “ Vùng biển Việt Nam bao 

gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 

thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác 
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định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về 

Luật biển năm 1982”. 

Không sử dụng "có nghĩa là/là và bao gồm” để định nghĩa khái niệm; phạm vi một 

khái niệm không thể đồng thời vừa “đóng” và “mở”. Tuy nhiên, có những khái niệm có 

thể được định nghĩa theo cách sử dụng “có nghĩa là/là” để mô tả đầy đủ ý nghĩa của nó 

và sau đó có thể sử dụng “bao gồm” để liệt kê một số ví dụ. 

Ví dụ:  “Máy bay” là phương tiện có động cơ vận hành theo sự điều khiển của phi 

công, bao gồm tàu bay, máy bay trực thăng nhưng không bao gồm máy bay không người 

lái hoặc tàu lượn không động cơ. 

-  Người soạn thảo không nên chuẩn bị các định nghĩa cho đến khi các nội dung 

chính của văn bản đã được soạn thảo xong bởi 2 lý do: 

Thứ nhất, không lãng phí thời gian để cố buộc từ ngữ trong văn bản phải phù hợp 

với định nghĩa mình đã đặt ra quá sớm;  

Thứ hai, trong quá trình soạn thảo, có thể định hình rõ hơn việc sử dụng định nghĩa 

nào là cần thiết hay không cần thiết. Sẽ lãng phí thời gian nếu như cuối cùng lại thấy cần 

loại bỏ nhũng định nghĩa được đưa vào từ sớm trong khi đó người soạn thảo cần chú ý 

tập trung vào vấn đề trọng tâm của dự thảo . 

2. Kỹ thuật viện dẫn 

2.1. Mục đích của viện dẫn trong văn bản 

Viện dẫn trong văn bản để cho văn bản ngắn gọn, đơn giản, tránh phải nhắc lại toàn 

bộ nhiều văn bản, điều, khoản, điểm cụ thể. Đảm bảo sự thông nhất trong  nội dung của 

văn bản. Ngoài ra, nó còn đảm bảo những sự việc tương tự nhau phải có các điều kiện 

giống nhau hoặc có những hậu quả giống nhau.  

Trong một số trường hợp, việc viện.dẫn là không thể tránh khỏi. Một số nội dung từ 

thực tế chỉ có thể quy định bằng cách viện dẫn. Ví dụ như bản đồ, biểu đồ, bảng biểu, 

biểu mẫu, những thứ mà không thể hiện được bằng văn xuôi. 

Tuy nhiên, viện dẫn cũng có những hạn chế nhất định. Viện dẫn làm đứt quãng sự 

liên kết của mạch văn bản. Toàn bộ nội dung của quy định không thể nắm bắt được đầy 

đủ nếu chỉ đọc quy định chính mà chưa liên hệ đọc các văn bản, điều, khoản, điểm được 

viện dẫn.  

2.2. Khi nào sử dụng viện dẫn  

Trong văn bản QPPL không phải bao giờ cũng phải viết đầy đủ nội dung các sự việc 

và các hậu quả pháp lý. Người soạn thảo có thể tận dụng các đoạn văn bản có sẵn và 

bằng cách viện dẫn vào những đoạn văn bản này, có thể viện dẫn vào một quy định khác 

hoặc viện dẫn từng phần của quy định. Thông qua việc viện dẫn thì quy định được viện 

dẫn trở thành một bộ phận cấu thành của quy định viện dẫn (quy định chính).   
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Về nguyên tắc quy định được viện dẫn phải là những văn bản đang có hiệu lực vào 

thời điểm quy định chính có hiệu lực. Tuy nhiên, việc viện dẫn có thể được thực hiện 

trong các trường hợp sau:  

- Viện dẫn vào một văn bản áp dụng tại một thời điểm nhất định hoặc trong một 

khoảng thời gian nhất định; 

- Viện dẫn vào những quy định pháp luật không còn hiệu lực hoặc do có sai phạm 

nên bị vô hiệu.  

- Viện dẫn nhắc nhở là những viện dẫn chỉ dẫn vào những quy định khác. Viện dẫn 

loại này không quy đinh hiệu lực của quy định được viện dẫn, mà chỉ thông báo về một 

quy định có sẵn đang được áp dụng và giúp người khác có thể tìm thấy dễ dàng. Viện 

dẫn loại này nên hạn chế tối đa sử dụng, vì viện dẫn này chỉ đơn thuần là thông tin.  

Ví dụ:  

Ví dụ: Điều 30 Luật Dạy nghề quy định: "Sinh viên học hết chương trình cao đẳng 

có đủ điều kiện thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng các trường quy 

định tại Điều 29 của Luật này cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy đinh của Thủ 

trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương ".  

2.3. Kỹ thuật viện dẫn văn bản 

Điều 75, nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về kỹ thuật viện dẫn văn 

bản. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, khi viện dẫn văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký 

hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người 

có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. 

Ví dụ: Điểm c khoản 1 Điều 60 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư quy định viện dẫn như sau: “Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được 

thành lập theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 

về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo 

hình thức công ty cổ phần thực hiện quy định tương ứng đối với công ty cổ phần”. 

Thứ hai, trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục của một văn bản quy 

phạm pháp luật thì phải xác định cụ thể phần, chương, mục, tiểu mục của văn bản đó. 

Ví dụ: khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật sử dụng kỹ thuật viện dẫn đến Chương của Nghị định như sau: “Bộ, 

cơ quan ngang bộ căn cứ kết quả rà soát và yêu cầu quản lý nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới, thay thế, bãi bỏ nghị định của Chính phủ có trách nhiệm gửi hồ sơ 

đề nghị về Bộ Tư pháp để thẩm định theo quy định tại Chương II của Nghị định này” 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2003/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Thứ ba, trường hợp viện dẫn đến điều, khoản, điểm thì không phải xác định rõ đơn 

vị bố cục phần, chương, mục, tiểu mục có chứa điều, khoản, điểm đó. 

Ví dụ: Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định: “Khi 

lao động nữ mang thai hộ sinh con thì người chồng đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

vào quỹ ốm đau và thai sản được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại 

khoản 2 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội”. 

Thứ tư, trường hợp viện dẫn đến phần, chương, Mục, tiểu Mục, Điều, Khoản, điểm 

của một văn bản thì phải viện dẫn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và tên của văn bản; nếu 

viện dẫn từ Khoản, điểm này đến Khoản, điểm khác trong cùng một Điều hoặc từ Mục, 

Điều này đến Mục, Điều khác trong cùng một chương của cùng một văn bản thì không 

phải xác định tên của văn bản nhưng phải viện dẫn cụ thể. 

 Ví dụ: khi viện dẫn quy định về giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu 

tư kinh doanh, khoản 1 Điều 14 của Luật đầu tư quy định như sau: “Tranh chấp liên quan 

đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, 

hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết 

tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này”. 

3. Ủy quyền ban hành văn bản 

3.1. Khi nào thì ủy quyền ban hành văn bản 

Về nguyên tắc, văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có 

hiệu lực thì thi hành được ngay. Trong một số trường hợp nhất định cơ quan ban hành 

văn bản có thể ủy quyền cho cấp dưới ban hành văn bản quy định một số nội dung cụ 

thể. Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì việc giao quy định 

chi tiết được thực hiện trong hai trường hợp sau:  

(1) Trong trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy 

trình, quy chuẩn kỹ thuật. 

Ví dụ: Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 giao: 

“Bộ Khoa học và Công nghệ quy định số lượng giải vàng, giải bạc, mẫu cúp, giấy chứng 

nhận giải thưởng chất lượng quốc gia; hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục xét thưởng, chi 

tiết tiêu chí, thang điểm xét thưởng và tổ chức trao giải thưởng chất lượng quốc gia”. 

Ví dụ: Khoản 5 Điều 9 Luật giáo dục đại học giao: “Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn phân tầng cơ sở giáo dục đại học; ban hành khung xếp hạng các cơ sở giáo dục đại 

học theo mỗi tầng và tiêu chuẩn của từng hạng trong khung phục vụ công tác quản lý nhà 

nước và ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học…” 

(2) Những nội dung khác cần quy định chi tiết. 
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Ví dụ: Khoản 3 Điều 9 Luật quảng cáo năm 2012 giao: “Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm 

quảng cáo”.  

Việc giao quy định chi tiết được quy định ngay tại điều, khoản, điểm giao quy 

định chi tiết và phải quy định cụ thể cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. 

Không nên giao quy định chi tiết một cách chung chung, không rõ ràng, không gắn với 

điều, khoản cụ thể. 

Ví dụ: Điều 120 Luật giáo dục năm 2005 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật này”. 

 3.2. Ban hành văn bản quy định chi tiết (văn bản được ủy quyền) 

 3.2.1.Yêu cầu của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

 Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được 

quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết. Cơ quan được giao ban 

hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp.  

 Văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có 

hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết. Đối với luật, pháp 

lệnh nếu dự thảo có nội dung giao quy định chi tiết thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải 

chuẩn bị đầy đủ văn bản quy định chi tiết để trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh.  

Trong trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một 

văn bản quy phạm pháp luật thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung 

đó, trừ trường hợp cần phải quy định trong các văn bản khác nhau. 

Ví dụ: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có 07 vấn đề giao Chính phủ quy 

định chi tiết, bao gồm: thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật (Điều 

8), dịch văn bản QPPL ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài (Điều 9), đánh giá tác 

động chính sách (Điều 35), đăng công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật 

(Điều 150), kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Điều 165), rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL (Điều 170), bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành văn bản QPPL (Điều 

171). Để thực hiện nguyên tắc trên, Chính phủ chỉ ban hành một nghị định duy nhất quy 

định tất cả 7 vấn đề trên thay vì phải quy định ở nhiều nghị định như trước đây2, đó là là 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

                                           
2 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết một số điều 

của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Nghị định số 100/2010/NĐ-CP 

ngày 28/9/2010 về công báo, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP  ngày 12/4/2010 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
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Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết các nội dung của nhiều văn bản 

quy phạm pháp luật khác nhau thì có thể ban hành một văn bản để quy định chi tiết. 

Ví dụ: Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành 02 văn bản quy phạm pháp luật gồm: (1) Luật kinh doanh bảo hiểm và (2) Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm 

3.2.2. Lập danh mục văn bản quy định chi tiết 

Cùng với việc đề ra các nguyên tắc về ban hành văn bản quy định chi tiết, Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong việc lập danh mục văn 

bản quy định chi tiết, theo dõi đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết.  

- Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung 

được giao quy định chi tiết có trách nhiệm đề xuất văn bản quy định chi tiết luật, nghị 

quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết 

định của Chủ tịch nước. Đề xuất phải nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết, điều, 

khoản, điểm được giao quy định chi tiết; dự kiến tên văn bản quy định chi tiết, cơ quan 

chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành gửi đến Bộ Tư pháp. 

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lập và 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh mục văn bản quy định chi tiết thi 

hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Đồng thời thông báo bằng văn bản cho Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về danh mục 

các nội dung giao cho địa phương quy định chi tiết quy định chi tiết. 

- Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND, Văn phòng 

UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập và trình Thường trực HĐND, 

UBND quyết định danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, danh mục 

quyết định của Ủy ban nhân dân  quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 

lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

3.2.3. Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết có trách nhiệm bảo đảm chất 

lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết. 

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước để bảo đảm tiến độ soạn thảo và 

chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết. 

- Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết thi ở địa phương. 

4. Lập bảng biểu, danh sách, sơ đồ trong văn bản quy phạm pháp luật 

4.1. Bảng biểu, danh sách, sơ đồ  
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Khi soạn thảo văn bản QPPL, người soạn thảo có thể sử dụng các bảng biểu, danh 

sách, sơ đồ, mẫu nhằm giảm tải độ lớn của văn bản QPPL. Phần bảng biểu, danh sách, sơ 

đồ kèm theo sẽ là nội dung của văn bản.  

 4.2. Phụ lục 

Phụ lục là một phần của văn bản QPPL,nNếu có nhiều quy định của văn bản đều có 

chỉ dẫn vào phụ lục thì phải đánh số thứ tự phụ lục . 

Ví dụ: Điều 6 Luật đầu tư năm 2014 quy định 

“1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: 

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này; 

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này; 

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ 

lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; 

mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc 

từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này” 

5. Thiết lập các số, đơn vị đo lường 

5.1. Số trong văn bản phải được thể hiện bằng số Ả Rập và được chú thích bằng chữ 

ngay sau phần số. 

Ví dụ: 09 (chín) người,… 

5.2. Số ở phần mở đầu, phần kết thúc văn bản; số chỉ độ dài của thời hạn, số chỉ thời 

điểm, số chỉ số lượng của đơn vị đo lường được thể hiện bằng số Ả Rập. 

5.3. Tên, ký hiệu và cách thức trình bày của các đơn vị đo lường được thực hiện 

theo quy định pháp luật về đo lường. 

Ví dụ: Khoản 3 Điều 8 Luật đo lường quy định: 

“a) Đơn vị đo độ dài là mét, ký hiệu là m; 

b) Đơn vị đo khối lượng là kilôgam, ký hiệu là kg; 

c) Đơn vị đo thời gian là giây, ký hiệu là s;  

d) Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, ký hiệu là A;  

đ) Đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học là kenvin, ký hiệu là K; 

e) Đơn vị đo lượng chất là mol, ký hiệu là mol; 

g) Đơn vị đo cường độ sáng là candela, ký hiệu là cd”. 

5.4. Ký hiệu, công thức trong văn bản phải được sử dụng bằng ký hiệu và có phần 

chú giải kèm theo. 

Ví dụ: khoản 8 Điều 3 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định 

về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn quy định: “Lượng tối thiểu cho phép 

(Qmin) là hiệu số giữa lượng danh định (Qn) và lượng thiếu cho phép (T). 
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Qmin = Qn - T”. 

6. Thiết lập thời hạn, đại điểm trong văn bản quy phạm pháp luật 

6.1. Trường hợp thời hạn được xác định bằng giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, 

quý, năm thì thời hạn được trình bày bằng số chỉ độ dài của thời hạn và đơn vị thời hạn. 

Ví dụ: thời gian thẩm định dự án không quá 90 ngày làm việc đối với dự án quan 

trọng quốc gia. 

6.2. Trường hợp thời điểm được xác định bằng giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, 

quý, năm thì thời điểm được trình bày bằng số chỉ thời điểm và đơn vị thời điểm. 

Ví dụ: Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định 

về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định “Từ ngày 01 tháng 7 năm 

2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ 

cho khách hàng. Thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:…” 

6.3. Đơn vị thời hạn, đơn vị thời điểm được thể hiện bằng chữ và được trình bày 

liền sau số chỉ độ dài của thời hạn, số chỉ thời điểm. 

Ví dụ: 07 ngày; ngày 01 tháng 01 năm 2016… 

7. Xây dựng quy định chuyển tiếp 

Quy định chuyển tiếp được quy định thành Điều riêng tại phần cuối của văn bản, 

được đặt tên là “Quy định chuyển tiếp” hoặc quy định thành Khoản riêng tại các Điều 

cần phải có quy định chuyển tiếp hoặc quy định thành Khoản riêng tại Điều quy định về 

hiệu lực thi hành. 

Khi quy định điều khoản chuyển tiếp cần lưu ý: 

- Nếu phải để quan hệ pháp lý đã hình thành trước đó áp dụng ngay lập tức một quy 

định mới, thì phải cân nhắc giữa cái được và cái mất dưới giác độ lòng tin của người dân 

và quyền lợi nhà nước. Nếu quy định mới đối với nhà làm luật là cấp thiết và việc vận 

dụng ngay quy định mới là điều bắt buộc, thì các quan hệ pháp lý đang tồn tại càng bắt 

buộc phải thích ứng ngay lập tức với quy định mới.  

- Việc thể hiện quy định chuyển tiếp thường được dành cho khoảng không gian 

thoải mái. Trong nhiều trường hợp chỉ cần quy định lả luật mới hoặc một số quy định của 

luật mới không áp dụng đối với các quan hệ pháp lý hình thành trước đó, mà chỉ áp dụng 

đối với các quan hệ pháp lý hình thành từ thời điểm luật mới có hiệu lực. Việc áp dụng 

hoặc không áp dụng quy định mới đối với quan hệ pháp lý đã tồn tại trước đó có thể còn 

phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nữa. 

Các điều kiện đó có thể là những ngày dấu mốc hoặc những sự kiện dấu mốc trước 

khi luật mới có hiệu lực, hoặc là khi hoàn thành một số yêu cầu nhất định sau khi luật có 

hiệu lực. Trong những trường hợp này thì chỉ cần luật mới tự chỉ dẫn, ví dụ "Quy đinh 

của luật này được áp dụng...". 
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Ví dụ: Điều 121 Luật Xây dựng quy định 

“1. Công trình xây dựng đang tồn tại phù hợp với quy hoạch nhưng chưa phù hợp 

về kiến trúc được phép tồn tại theo hiện trạng;  trường hợp cải tạo nâng cấp, sưa chữa 

công trình thì phải tuân theo quy định của Luật này. 

2. Công trình xây dựng đang tồn tại nhưng không phù hợp với quy hoạch thì được 

xử lý như sau. 

a) Chủ công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép 

xây dưng tạm có thời hạn phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch khi có nhu cầu cải 

tạo, nâng cấp, sửa chữa...". 

- Tuy nhiên, nếu hiệu lực của luật không đồng nhất mà chỉ có sự chỉ dẫn của luật thì 

không đủ. Khi đó, phải thể hiện quy định chuyển tiếp gắn với thời điểm có hiệu lực nào. 

Để làm việc đó, có thể miêu tả một thời điểm có hiệu lực một cách chung chung (ví dụ: 

“thời điểm luật có hiệu lực theo quy định của điều..." hoặc "điều... quy định thời điểm 

luật có hiệu lực"). 

Cách khác tốt hơn là chỉ ra một ngày tháng cụ thể có hiệu lực hoặc khi nào thì có 

hiệu 'lực kê từ một thời điểm xác định. 

Nếu quy định chuyển tiếp gắn với thời điểm có hiệu lực và thời điểm có hiệu lực là 

sau một thời gian so với một thời điểm xác định thì có thể viết như sau : "Luật này có 

hiệu lực vào ngày . . . kể từ khi luật được công bố trên Công báo". 

Quy định chuyển tiếp về nguyên tắc được viết thành một điều tại phần các quy định 

cuối cùng của luật. Quy định chuyển tiếp phải được đặt tách riêng so với quy định hiệu 

lực. Nếu từng điều của luật đều có tiêu đề, thì quy định chuyển tiếp có tiêu đề là "Quy 

định chuyển tiếp" nếu như không đưa ra được tiêu đề khác. 

Nếu dự đoán luật sẽ.thường xuyên bị sửa đổi và mỗi lần đều cần một quy định 

chuyển tiếp giống nhau, thì nên xem xét có thể xây dựng ở đây một quy định chuyển tiếp 

cố định không (quy định khống). 

Ví dụ: Luật về án phí quy định: "Các tranh chấp phát sinh trước khi luật sửa đổi có 

hiệu lực, thì chịu án phí theo quy định vào thời điểm lúc phát sinh”. 

Quy định chuyển tiếp khống có' thế quy định một sụ kiện là điểm chuyển giao giữa 

luật mới và luật cũ, đó là sự kiện dấu mốc để xử lý các trường hợp theo quy định của luật 

cũ.  

Ví dụ: "án phí được tính theo quy định của pháp luật vào thời điểm ký kết hợp 

đồng".  

Quy định chuyên tiếp khống có thể quy định sự tiếp tục có hiệu lực của luật cũ nếu 

đáp ứng các điều kiện bắt buộc nhất định. 

8. Xác định thời điểm có hiệu lực, chấm dứt hiệu lực của văn bản   
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8.1. Thời điểm có hiệu lực của văn bản 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực 

của văn bản. Về nguyên tắc thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản 

quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản. Tuy nhiên, đẻ đảm bảo đủ thời gian cho 

việc triển khai thi hành văn bản như ban hành văn bản quy định chi tiết, kế hoạch triển 

khai, chuẩn bị nhân, vật lực,…cơ quan ban hành văn bản luôn phải quy định một thời 

gian phù hợp từ thời điểm ban hành đến khi có hiệu lực bảo đảm đủ thời gian để các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có Điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện 

chuẩn bị thi hành văn bản. Cụ thể 

 - Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước trung ương ban hành không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông 

qua hoặc ký ban hành.  

- Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày 

ký ban hành; của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã không sớm 

hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.  

Trong một số trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có thể có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua hoặc ký ban hành. Đó là trường hợp được ban hành theo trình tự, thủ tục rút 

gọn,  trường hợp này văn bản phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành. 

Cũng cần lưu ý hiệu lực về không gian của văn bản QPPL. Hiệu lực về không gian 

của văn bản được quy định như sau: 

Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương có 

hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ 

trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền 

hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 

khác. 

Thứ hái, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở 

đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó và phải được 

quy định cụ thể ngay trong văn bản đó. Trường hợp có sự thay đổi về địa giới hành chính 

thì hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật của 

chính quyền địa phương được xác định như sau: 

- Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới 

cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của 

đơn vị hành chính được chia vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính mới cho đến khi 
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Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thay thế; 

- Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới 

cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của 

đơn vị hành chính được nhập vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính đó cho đến khi 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thay thế; 

- Trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính được điều chỉnh về 

một đơn vị hành chính khác thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân của đơn vị hành chính được mở rộng có hiệu lực đối với phần địa phận và bộ 

phận dân cư được điều chỉnh. 

8.2. Chấm dứt hiệu lực của văn bản 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể các trường hợp văn bản 

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. 

2.1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 

Ví dụ: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Như vậy, trường hợp này, thời hạn có hiệu lực 

của văn bản là đến hết ngày 31/12/2020. Nếu không có văn bản sửa đổi, gia hạn hoặc 

ngưng thời gian thực hiện thì văn bản sẽ đương nhiên hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

2. 2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của 

chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó. 

Ví dụ: Điều 172 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định 

“Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 và Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 hết hiệu 

lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành” 

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

 Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trái 

với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp 

luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 

 4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định 

chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Nội dung này được quy định cụ 

thể tại Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP:   



40 

 

- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định 

chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó 

đồng thời hết hiệu lực; 

- Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết hiệu lực một 

phần thì các nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi 

tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. 

Trường hợp không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết 

thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ; 

- Trường hợp một văn bản quy định chi tiết nhiều văn bản quy phạm pháp luật, 

trong đó chỉ có một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực thì nội dung 

của văn bản quy định chi tiết thi hành sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc một số văn 

bản được quy định chi tiết hết hiệu lực. Trường hợp không thể xác định được các nội 

dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn 

bộ. 

8.3. Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật  

Văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần cho đến khi có 

quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp nhất định. 

Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực của văn bản hoặc hết hiệu lực của văn bản 

phải được quy định rõ tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

phải đăng Công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 

ngày kể từ ngày ra quyết định. 

8.3.1. Bị đình chỉ việc thi hành bởi có quan có thẩm quyền trong việc giám sát, kiểm 

tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: 

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán 

nhà nước trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định 

việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất.  

- Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đình chỉ việc thi hành một phần hoặc 

toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 

trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; 

đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 

trên, đồng thời đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ. 
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- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực có quyền đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa 

phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có nội dung trái pháp luật thuộc ngành, 

lĩnh vực do mình phụ trách;   

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật 

của Hội đồng nhân dân cấp huyện và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ.Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng 

nhân dân cấp xã và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện bãi bỏ. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp trên trực tiếp đình chỉ việc thi hành,  một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm 

pháp luật trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp dưới. 

8.3.2. Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quyết định 

ngưng hiệu lực của văn bản đó trong một thời hạn nhất định để giải quyết các vấn đề kinh 

tế - xã hội phát sinh. 

Ví dụ: Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về ban hành một số chính sách 

thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, trong đó quy định miễn một số loại 

thuế , thực chất là không áp dụng một số luật thuế (ngưng hiệu lực) trong một thời gian 

nhất định: 

“2. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập 

doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối 

với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; 

hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ 

chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và 

giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011. 

3. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh 

doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần 

được quy định tại Điều 22 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12”. 

 

 

 

 


