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Tóm tắt: Bài viết phân tích nội dung cơ bản về uỷ quyền lập pháp và kiểm soát uỷ quyền lập pháp 

trong pháp luật và thực tiễn ở New Zealand, trên cơ sở đó một vài ý tưởng về vấn đề này được gợi mở 

cho pháp luật và thực tiễn của Việt Nam. 
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LEGISLATIVE DELEGATION AND SUPERVISION OF LEGISLATIVE DELEGATION IN 

NEW ZEALAND AND SUGGESTIONS FOR VIETNAM 

Abstract: The paper offers an analyis of main issues on legislative delegation and controlling 

legislative delegation in the law and practice of New Zealand and on that basis, some ideas on this 

regard are suggested for the law and practice of Vietnam. 
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1. Đặt vấn đề 

Uỷ quyền lập pháp là vấn đề khá phổ 

biến trong hoạt động của các quốc gia trên 

thế giới. Quyền lập pháp là quyền hiến định 

được trao cho quốc hội (nghị viện) với tư 

cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

của quốc gia. Để thực hiện quyền lập pháp, 

quốc hội ban hành các đạo luật điều chỉnh 

các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. 

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là các đạo luật 

do quốc hội ban hành ra thường không bao 

hàm hoặc không có khả năng bao hàm được 

đầy đủ các quy định chi tiết liên quan đến 

mọi khía cạnh của vấn đề được các đạo luật 

đó điều chỉnh. Quốc hội với tư cách là cơ 

quan lập pháp cần tập trung vào việc xác lập 

những quy định mang tính nguyên tắc, bao 

trùm có tính chất cơ bản, cốt lõi và điều này 

không cho phép quốc hội tập trung nguồn 

lực của mình vào việc ban hành những quy 

định chi tiết.
(1) 

Do đó, các đạo luật do quốc 

hội ban hành thường chứa đựng các quy định 

cô đọng, có tính định hướng, tương đối ổn 

định. Cũng cần nhấn mạnh rằng trong thực 

tiễn lập pháp, nhiều vấn đề được các đạo luật 

điều chỉnh có nội dung mang tính kĩ thuật 

khá cao, đòi hỏi có sự tham gia sâu của các 

chuyên gia, các nhà quản lí có kinh nghiệm 

trong việc điều hành, tổ chức thực hiện 

những công việc có liên quan. Với tính chất 

như vậy sẽ không phù hợp nếu quốc hội tập 

trung bàn luận sâu về những nội dung điều 
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