
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 1/2023 16 

 

 

   

 

TRỊNH TIẾN VIỆT * 

Tóm tắt: Kĩ thuật lập pháp là một trong những vấn đề quan trọng của xây dựng pháp luật, có liên 

quan mật thiết đến hiệu quả thực hiện pháp luật trong thực tiễn, đồng thời còn là một trong các tiêu chí xác 

định sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, cũng như “tuổi thọ” dài hay ngắn của một văn bản quy phạm 

pháp luật. Trên cơ sở này, bài viết luận giải những cách tiếp cận khác nhau về khái niệm kĩ thuật lập pháp, 

vai trò, các bộ phận hợp thành và các nguyên tắc của kĩ thuật lập pháp, từ đó từng bước xây dựng cơ sở 

khoa học nền tảng ban đầu của vấn đề lí luận về kĩ thuật lập pháp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khoá: Kĩ thuật lập pháp; các nguyên tắc; các bộ phận hợp thành; văn bản quy phạm pháp luật 
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BASIC THEORATICAL ISSUES ON LEGISLATIVE TECHNIQUE  

Abstract: As one of the important issues in legislation, legislative technique is not only closely 

linked to the effectiveness of law enforcement in practice but also considered a key criterion to define 

the comprehensiveness of a legal system, and thus determine the short or long “life-span” of a legal 

normative document. On this basis, the paper analyses various approaches on legislative technique 

definition, its role, constituent components, and principles to form a backdrop for development of 

initial scientific bases for theoratical issues on legislative technique in Vietnam in the current period.  
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1. Đặt vấn đề 

Xây dựng pháp luật là hoạt động của các 

tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình tạo 

lập ra pháp luật, qua đó chuyển hoá ý chí của 

nhà nước thành quy định pháp luật dựa trên 

hệ thống nguyên tắc, cách thức nhất định, 

đồng thời được thể hiện dưới các hình thức 

pháp lí cụ thể, đặc biệt là hình thức văn bản 

quy phạm pháp luật (QPPL). Ngoài ra, xây 

dựng pháp luật còn là một trong các hình 

thức để thực hiện chức năng quản lí nhà 

nước, là sự thể hiện và thực hiện quyền lực 

nhà nước trong thực tiễn đời sống. Trong 

hoạt động này, kĩ thuật lập pháp là một trong 

những vấn đề quan trọng của xây dựng pháp 

luật
1
, đồng thời có liên quan mật thiết đến 

hiệu quả thực hiện pháp luật trong cuộc 

sống, là một trong các tiêu chí xác định sự 

hoàn thiện của hệ thống pháp luật
2
 cũng như 

“tuổi thọ” dài hay ngắn của một văn bản 

QPPL. Tuy nhiên,  mặc dù là vấn đề quan 

trọng đã được đề cập trong khoa học pháp lí 
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