
 

 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬTCỦA  

QUỐC HỘI VÀ PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 

Quy trình xây dựng, ban hành Luật của Quốc hội và Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

được tiến hành qua 5 bước như sau: 

 

Bước 1:  Lập Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh; 

Bước 2:  Soạn thảo Luật của Quốc hội, Pháp Lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Bước 3:  Thẩm tra dự án Luật, Pháp lệnh; 

Bước 4:  Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến; 

Bước 5:  Thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý và thông qua dự án Luật, Pháp lệnh. 

Bước 6:  Công bố Luật, Pháp lệnh 

 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh: 

 Cơ quan, tổ chức, Đại biểu Quốc: Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân 

tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; 

 Đại biểu Quốc hội; 

 Chính phủ. 

 

Cụ thể các bước như sau: 

 



 

 

Bước 1: 

 

 

 

 

 

  

 

Cơ quan, tổ chức,  

Đại biểu Quốc Hội gửi 

Đề nghị về xây dựng 

Luật, Pháp lệnh 

 

Đại biểu Quốc hội 

gửi Kiến nghị về Luật, 

Pháp lệnh 

 

Chính phủ gửi 

Đề nghị về Chương trình 

xây dựng Luật, Pháp lệnh 

Ủy ban thường vụ Quốc hội 

xem xét và lập 

Dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh trình Quốc hội 

Chính phủ 

Phát biểu ý kiến bằng văn bản 

 

Phát biể 

 

Bộ Tư Pháp giúp Chính phủ  

lập đề nghị 

 

Ủy ban pháp luật, Hội Đồng Dân Tộc, các Ủy ban khác của Quốc Hội  

thẩm tra 

Ủy ban pháp luậtchủ trì tập hợp, thẩm tra 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ  

đề xuất 

Quốc hội  

thảo luận, thông qua  

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 

Các cơ quan này  

chỉ đạo và triển khai  

thực hiện  

Chương trình xây dựng 

Luật, Pháp lệnh 

 

Lập Cơ quan chủ trì soạn 

thảo và Ban soạn thảo 

Quyết định tiến độ  

Chương trình xây dựng Luật, 

Pháp lệnh 

 

Phân công  

Cơ quan (Đại Biểu) trình dự án luật;  

Cơ quan chủ trì thẩm tra; Cơ quan thẩm tra 

 

Ủy ban thường vụ Quốc hội  

chỉ đạo và triển khai thực hiện  

Chương trình xây dựng Luật, 

Pháp lệnh 

Chính phủ  

chỉ đạo và triển khai thực hiện  

Chương trình xây dựng Luật, 

Pháp lệnh 



 

 

Bước 2 tới Bước 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban soạn thảo tiến hành 

soạn thảo, lấy ý kiến 

 

 

1. Tổng kết tình hình thi hành pháp luật, đánh giá 

các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành có liên 

quan đến dự án luật; khảo sát, đánh giá thực trạng 

quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính sách 

của dự án; 

2. Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan 

đến dự án; 

3. Chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự án; 

4. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân 

hữu quan  và các đối tượng chịu sự tác động trực 

tiếp của văn bản trong phạm vi và với hình thức 

thích hợp tuỳ theo tính chất và nội dung của từng 

dự án; 

5. Chuẩn bị tờ trình và tài liệu liên quan đến dự án; 

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị 

dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành; 

7. Đối chiếu, có tính đến điều ước quốc tế mà Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia 

nhập. 

 

 

 

Hội Đồng Dân Tộc và các 

Ủy ban của Quốc Hội  

thẩm tra 

 

 
Ủy ban thường vụ Quốc hội 

cho ý kiến 

 

Gửi Chính Phủ để tham 

gia ý kiến 

 

 

Bộ Tư Pháp thẩm định 

 

 

Chỉnh lý, hoàn thiện 

 

 
Chính Phủ xem xét, thảo luận tập thể, biểu 

quyết theo đa số để quyết định việc trình dự 

án Luật, Pháp Lệnh 

 

Quốc hội thảo luận,  

cho ý kiến 

 

Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ thông qua  

 

 

Chủ tịch nước công bố 

lệnh ban hành  

 

Ủy ban thường vụ Quốc 

hội chỉ đạo, tổ chức việc 

nghiên cứu, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo 

 

 

Tiếp thu,  

chỉnh lý 


