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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Một là, chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng là mức 
độ đạt được của dự thảo văn bản theo hệ thống các tiêu chí đã có nhằm đảm bảo các yêu cầu đối 
với một văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng ban hành. Hệ thống tiêu chí đánh giá chất 
lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của Bộ trưởng gồm 08 tiêu chí, đó là: i) Hệ thống quy phạm 
pháp luật quy định về thẩm định; ii) Hồ sơ thẩm định; iii) Quy trình thẩm định; iv) Đầu tư công 
cho thẩm định; v) Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ thẩm định; vi) Phương pháp để thẩm định dự 
thảo văn bản theo tiêu chí đề ra; vii) Văn bản thể hiện kết quả thẩm định; viii) Người làm công 
tác thẩm định. 

Hai là, chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng còn có 
những hạn chế: quy định về thẩm định thông tư chưa đầy đủ, chưa có sự thống nhất, quy trình 
thẩm định, hồ sơ thẩm định và hệ thống lưu trữ của các Bộ chưa thống nhất; thiếu phương pháp 
và công cụ để thẩm định dự thảo văn bản; để lọt lưới những quy định không khả thi, mâu thuẫn, 
chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình thực hiện; chưa chỉ ra được tính thống nhất của dự 
thảo văn bản trong toàn bộ hệ thống văn bản, chất lượng của việc lấy ý kiến góp ý đối với dự 
thảo, nhóm đối tượng sẽ thụ hưởng lợi ích từ văn bản, tính hiệu quả của thủ tục hành chính, 
những dấu hiệu trái pháp luật của dự thảo văn bản; chất lượng của văn bản thẩm định và chủ thể 
thẩm định còn hạn chế. Nguyên nhân của những hạn chế đó là: Kết quả thẩm định chưa thể hiện 
và phát huy được giá trị pháp lý vốn có; nội dung thẩm định phức tạp, liên quan nhiều Bộ, 
ngành; việc đánh giá tính khả thi và hiệu quả của văn bản chủ yếu dự vào kiến thức, kinh 
nghiệm của cán bộ thẩm định, chưa có phương pháp và công cụ thẩm định trong nghiệp vụ thẩm 
định, vấn đề nhận diện văn bản quy phạm pháp luật còn khó khăn, vẫn còn xuất hiện tình trạng 
tình trạng lồng ghép lợi ích không minh bạch vào văn bản. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng 
của hệ thống pháp luật Việt Nam và hiệu quả quản lý nhà nước của các Bộ trên các lĩnh vực của 
đời sống xã hội. 

Ba là, để nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 
trưởng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: i) Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm 
định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng (gồm: danh mục hồ sơ đề nghị thẩm 
định, quy trình xử lý hồ sơ đề nghị thẩm định, quy trình thẩm định và nội dung thẩm định); ii) 
Xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử để lưu trữ và khai thác sử dụng dữ liệu thẩm định; iii) Xây 
dựng bộ phương pháp thẩm định (gồm: Phương pháp hệ thống, Rubric, mô hình tư duy logic, 
phân tích chi phí lợi ích, xác định thời gian có hiệu lực của văn bản, nghiên cứu tình huống và 
thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên) và bộ công cụ thẩm định (gồm: công cụ tìm kiếm trên hệ 
thống cơ sở dữ liệu, câu hỏi thẩm định, bảng định mức các cấp độ đạt được của tiêu chí thẩm 
định, mô hình tư duy logic, kỹ thuật thống kê, kỹ thuật sử dụng công thức toán học để phân tích 
và định lượng, tình huống thực nghiệm và bảng hỏi); iv) Đề xuất khung năng lực của chủ thể 
thẩm định; v) Khung chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định; vi) Thiết lập cơ chế để công 
dân góp ý kiến vào dự thảo văn bản; vii) Kỹ thuật trình bày kết quả thẩm định và công khai kết 
quả thẩm định bằng văn bản trên Cổng thông tin điện tử. 
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2. Summary contents 

Firstly, appraisal quality of legal normative document drafts by Ministers is level of 
achievement by document drafts of available criteria system to meet requirements for a legal 
normative document draft issued by Ministers. Assessment criteria system for appraisal quality 
of legal normative document drafts by Ministers include eight criteria, i) Legal norm system on 
appraisal; ii) Appraisal documents; iii) Appraisal process; iv) Public investment into appraisal; 
v) Database system for appraisal; vi) Methods for appraisal of document drafts in available 
criteria; vii) Documents showing appraisal results; viii) Appraisers. 

Secondly, appraisal quality of legal normative document drafts by Ministers is limited 
because regulations on circular appraisal are insufficient, inconsistent, appraisal process, 
documents and archiving system of Ministries are inconsistent; there is a lack of methods and 
tools for appraisal of document drafts; infeasible, inconsistent, overlapping regulations which 
cause difficulties to implementation are ignored; consistency of document drafts in the whole 
document system, quality of collection of opinions on drafts, subjects getting benefits from 
document drafts, effectiveness of administrative procedures, illegal signs of document drafts 
have not been shown; quality of appraisal documents and appraisers is limited. Reasons for such 
limits are that appraisal result has not shown and promoted its legality; appraisal contents are 
complex, related to many Ministries, departments; assessment of feasibility and effectiveness of 
documents mainly depends on knowledge, experience of appraisers, there has not been appraisal 
method and tool in appraisal operations, identification of legal normative documents is difficult, 
non-transparent benefits have been integrated into documents. These affect quality of the law 
system of Vietnam and the State management effectiveness of Ministries on fields of social life. 

Thirdly, in order to improve appraisal quality of legal normative document drafts by 
Ministers, solutions need to implemented synchronously: i) To complete legal provisions on 
appraisal of legal normative document drafts by Ministers (including: list of applications for 
appraisal, process on handling of applications for appraisal, appraisal process and contents); ii) 
To develop electronic archiving system for archiving, exploitation and use of appraisal data; iii) 
To develop appraisal methods (including: Systematic method, Rubik method, logical thinking 
model, analysis of costs and benefits, determination of effective period of documents, situation 
research and random test) and appraisal tools (including search tools on database system, 
appraisal questions, list on level of achievement of appraisal criteria, logical thinking model, 
statistical techniques, techniques for use of mathematical formulas for analysis and 
quantification, test case and questionnaire); iv) To propose capacity framework for appraisers; v) 
Framework of training programs on appraisal operations; vi) To establish mechanism for people 
to give opinions on document drafts; viii) Techniques for presentation of appraisal results and 
publication of appraisal results in writing on Portal. 
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