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2. Nội dung bản trích yếu 

2.1. Mục đích nghiên cứu: 

Luận án được nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao chất lượng thẩm định dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Bộ trưởng, hướng tới hoàn thiện 

pháp luật về xây dựng và ban hành VBQPPL của Bộ trưởng, đồng thời nâng cao chất 

lượng của quá trình lập quy. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: chất lượng của hoạt động thẩm định dự 

thảo VBQPPL do Bộ trưởng ban hành. 

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: 

Kết hợp phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh, tác giả nghiên cứu và đánh giá về chất lượng thẩm định dự thảo 

VBQPPL theo tư duy logic biện chứng khách quan, đặt chúng trong mối liên hệ phổ 

biến với các vấn đề của xã hội, tránh cách nhìn phiến diện, phi khách quan. 

Trên cơ sở nhận thức về phương pháp luận duy vật lịch sử và duy vật biện 

chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Luận án sử dụng kết hợp 

các phương pháp nghiên cứu cụ thể khác nhau, bao gồm: Phương pháp lịch sử; 

Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp chọn mẫu; Phương pháp lấy ý kiến 

chuyên gia; Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương 

pháp so sánh, đối chiếu; Phương pháp nghiên cứu liên ngành. Bằng cách sử dụng kết 

hợp phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, điều tra xã hội học, phương pháp nghiên 

cứu liên ngành, luận án đã phân tích và phần nào lượng hóa được những dữ liệu thu 

thập được và chỉ ra được thực trạng chất lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của Bộ 

trưởng cả về định tính và định lượng. 

2.4. Các kết quả chính và kết luận:  

Luận án hệ thống hoá và luận giải các công trình nghiên cứu trong nước và 

ngoài nước có liên quan đến nội dung đề tài. Qua phân tích tổng quan, luận án chỉ ra 

các vấn đề luận án kế thừa và phát triển nghiên cứu, gồm: cơ sở lý luận về VBQPPL 

của Bộ trưởng, thực trạng và các yếu tố tác động đến chất lượng thẩm định dự thảo 

VBQPPL của Bộ trưởng. Đồng thời, luận án xác định các vấn đề là nhiệm vụ nghiên 

cứu mới, đó là: lý luận về thẩm định và chất lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của 

Bộ trưởng, phân tích và đánh giá chất lượng thẩm định dự thảo văn bản của Bộ trưởng 



qua khảo sát hoạt động thẩm định tại 18 Bộ, xây dựng những giải pháp nâng cao chất 

lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của Bộ trưởng. Kết quả nghiên cứu tổng quan góp 

phần khẳng định tính mới, tính cấp thiết, không trùng lắp và tính sáng tạo của luận án. 

Để phân tích vấn đề trên cơ sở khoa học, luận án đã làm rõ khái niệm, đặc 

điểm, vai trò, những yêu cầu đối với VBQPPL do Bộ trưởng ban hành và những vấn 

đề lý luận về thẩm định: khái niệm, vai trò, quy trình, nội dung, phương pháp, kỹ thuật 

thẩm định và khái niệm chất lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của Bộ trưởng. Trên 

cơ sở đó, luận án xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng thẩm định dự thảo 

VBQPPL của Bộ trưởng và hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản thẩm định 

dự thảo VBQPPL do Bộ trưởng ban hành. Đồng thời, luận án xác định những yếu tố 

tác động đến chất lượng thẩm định hiện nay. 

Luận án đã khảo sát và đánh giá thực trạng qua việc phân tích số liệu về hoạt 

động thẩm định dự thảo thông tư tại các Bộ ở các nội dung: chất lượng hệ thống 

VBQPPL quy định về thẩm định thông tư, chất lượng quy trình thẩm định, chất lượng 

hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thẩm định, chất lượng của văn bản thẩm 

định và chủ thể thẩm định. Luận án đã đánh giá được một cách toàn diện và chỉ ra 

được thực trạng thẩm định dự thảo VBQPPL của 18 Bộ, đem đến cái nhìn tổng quan 

trong hoạt động lập pháp và lập quy hiện nay. Bên cạnh đó, luận án đã chỉ ra được 

những ưu điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế đó, rút 

ra bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp nhằm bảo đảm và nâng cao chất 

lượng thẩm định dự thảo VBQPPL do Bộ trưởng ban hành. 

Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng, luận án xây dựng các 

giải pháp đồng bộ lần lượt giải quyết những hạn chế mà luận án đã chỉ ra. Đặc biệt, 

các nhóm giải pháp về bộ phương pháp và công cụ thẩm định; khung năng lực của chủ 

thể thẩm định, khung chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định; công khai kết quả 

thẩm định bằng văn bản trên Cổng thông tin điện tử là những giải pháp mới do luận án 

nghiên cứu và xây dựng. 

Việc nghiên cứu đề tài “Chất lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của Bộ 

trưởng” là cần thiết, không trùng lắp với những công trình nghiên cứu đã công bố. Đây 

là đề tài có tính mới và tính thời sự cao. Kết quả nghiên cứu của luận án có những 

đóng góp nhất định cả về lý luận và thực tiễn đối với việc bảo đảm và nâng cao chất 

lượng thẩm định dự thảo VBQPPL của Bộ trưởng. 
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