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Tóm tắt: Thời gian qua, hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng
khích lệ khi số lượng văn bản được ban hành nhiều, kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh từ
thực tiễn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, không chỉ từ lỗi kĩ thuật mà kể cả từ tư duy lập
pháp, lập quy. Bài viết phân tích và bình luận những vấn đề gây tranh luận trong thời gian qua như:
kĩ thuật và nguyên tắc liệt kê danh mục cấm, cho phép; sự khác nhau giữa văn bản sửa đổi, bổ sung
một số điều và văn bản sửa đổi toàn diện, văn bản thay thế; hiệu lực của văn bản ban hành theo thủ
tục rút gọn, đồng thời đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện hoạt động lập pháp, lập quy.
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SOME INADEQUACIES IN LEGISLATIVE TECHNIQUE FROM PRACTICAL EXAMPLES
IN VIETNAM
Abstract: Legislative activities and regulatory activities in Vietnam have achieved encouraging
results. Many legislative documents have been promulgated, promptly adjusting problems arising
from practice. However, there are still many shortcomings in technical issues and legislative thinking
which have caused some problems when applying these documents. This paper analyzes and
comments on controversial issues, such as technical problems and principles of the prohibition and
permission list; the differences between amended legislative documents and replaced legislative
documents; the effective date of legislative documents promulgated under simplified procedures in
specific cases. Thereby, the paper gives some recommendations to improve the current legislative and
regulatory work.
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1. Vai trò của kĩ thuật lập pháp, lập
quy trong xây dựng pháp luật
Pháp luật là công cụ quan trọng để nhà
nước quản lí xã hội, và để quản lí xã hội
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hiệu quả, đòi hỏi cần một hệ thống các văn
bản quy phạm pháp luật chất lượng, tức văn
bản pháp luật có tính khả thi. Điều này đòi
hỏi, cơ quan soạn thảo văn bản phải có năng
lực ứng dụng các nguyên tắc, kĩ thuật
nghiệp vụ để diễn đạt tư tưởng, ý chí của
chủ thể ban hành vào văn bản một cách
chính xác, đầy đủ.
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