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NGUYỄN NGỌC HÒA * 

Tóm tắt: Trên cơ sở xác định hai yêu cầu đối với kĩ thuật lập pháp hay còn được gọi là kĩ thuật 

quy định hay kĩ thuật trình bày nội dung văn bản - yêu cầu về tính logic trong bố cục văn bản và yêu 

cầu về tính khoa học trong sử dụng ngôn ngữ, bài viết phân tích các hạn chế về kĩ thuật trình bày nội 

dung văn bản trong các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm tham nhũng. Đó là 

các hạn chế liên quan đến tính liên kết văn bản và tính thống nhất, rõ ràng, chính xác trong sử dụng 

từ ngữ cũng như trong diễn đạt văn bản. Bài viết cũng đề xuất hướng khắc phục các hạn chế này. 

Từ khoá: Các tội phạm tham nhũng; kĩ thuật trình bày; liên kết văn bản; thống nhất, rõ ràng, 

chính xác 
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THE PROVISIONS OF THE 2015 PENAL CODE ON CORRUPTION-RELATED CRIMES 

FROM THE VIEW OF LEGISLATIVE TECHNIQUE 

Abstract: Based on two requirements for legislative technique (or so called provision technique or 

document presenting technique), which are requirements on the document’s logical arrangement and 

requirements on the scientific wording, the article analyzes the shortcomings in terms of the document 

presenting technique of the 2015 Penal Code’s provisions on corruption-related crimes. Such 

shortcomings relate to the consistency, clarity and accuracy in the wording and expression, thereby 

suggests some recommendations to overcome these shortcomings. 
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ùng với nội dung quy định, kĩ thuật lập 

pháp hay còn được gọi là kĩ thuật quy 

định hay kĩ thuật trình bày nội dung văn bản 

có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm 

bảo nội dung quy định của Bộ luật Hình sự 

(BLHS) được thể hiện đúng, để người đọc 

có thể hiểu đúng và hiểu thống nhất nội 

dung quy định của Bộ luật. Do vậy, kĩ thuật 

lập pháp là một trong những yếu tố đảm bảo 

chất lượng của BLHS, qua đó góp phần 

nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ 

luật trong thực tiễn. Tuy quan trọng như 

vậy nhưng vấn đề này chưa được cơ quan 

lập pháp cũng như các nhà nghiên cứu quan 

tâm đúng mức. Do vậy, BLHS năm 2015 

tuy được ban hành trên cơ sở sửa đổi cơ 

bản, toàn diện BLHS năm 1999 nhưng vẫn 

còn nhiều hạn chế về kĩ thuật lập pháp. Vấn 

đề này cũng đã được đề cập trong một số 

công trình nghiên cứu gần đây.(1) Tuy  
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