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VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ 

TRONG QUY TRÌNH LẬP PHÁP Ở VIỆT NAM 

– NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN QUỐC BÌNH        2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 31/5/1976                                           4. Nơi sinh: Hà Tĩnh 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2291/SĐH ngày 08/12/2006 của Đại 
học Quốc gia Hà Nội      

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 921/QĐKL ngày 
30/12/2010 của Chủ nhiệm Khoa Luật được kéo dài thời gian học tập đến hết 
31/12/2011 

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam 
– Những vấn đề lý luận và thực tiễn. 
8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.  9. Mã số: 62 38 01 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Bùi Xuân Đức 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

11.1. Khẳng định vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam là 
một tất yếu khách quan, được bắt nguồn từ chính thực tiễn quản lý, điều hành của 
Chính phủ đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

11.2. Đưa ra quan niệm của tác giả về Quy trình lập pháp ở Việt Nam với tư 
cách là một khái niệm công cụ, là cơ sở nền tảng cho việc giải quyết vấn đề tiếp theo 
trong toàn luận án: Quy trình lập pháp là trình tự các bước được tiến hành theo một 
trật tự chặt chẽ, nghiêm ngặt trong quá trình làm luật, được điều chỉnh bởi Hiến pháp 
và luật, bao gồm các giai đoạn từ sáng kiến pháp luật, soạn thảo văn bản, trình dự 
án luật, thẩm tra, thảo luận và thông qua.   

11.3. Đánh giá, luận giải được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm 
hạn chế vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam. Trong đó, sự thiếu 
rõ ràng giữa cơ quan lập pháp và hành pháp trong quy trình lập pháp là nguyên nhân 
chính làm hạn chế vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay.  

11.4. Đề xuất những khuyến nghị khoa học nhằm tăng cường vai trò của Chính 
phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay.  
12. Khả năng ứng dụng của luận án: 

12.1.  Với những kết quả đạt được, luận án góp phần làm phong phú và bổ 

sung những cơ sở lý luận về vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở nước ta.  

12.2. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham 

khảo đối với các tổ chức và cá nhân, các cán bộ, viên chức của Chính phủ và các bộ 
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ngành đang trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng dự án luật và các cơ quan của 

Quốc hội khi tham gia vào hoạt động thẩm tra, phản biện các dự án luật của Chính phủ. 

12.3. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu cho công tác 

nghiên cứu, học tập và giảng dạy về quy trình lập pháp của Quốc hội cũng như vai trò 

của Chính phủ trong quy trình lập pháp.  

12.4. Luận án góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta 

hiện nay khi quy định về quy trình lập pháp và sự tham gia của Chính phủ vào quy trình 

lập pháp. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

            13.1. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình lập pháp trong công đoạn có sự tham 
gia của Chính phủ.  

            13.2. Nghiên cứu hoàn thiện thẩm quyền của Chính phủ trong hoạt động 
xây dựng và ban hành luật; mối quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội trong quy 
trình lập pháp.   

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  
1. Trần Quốc Bình (2010), “Bàn về một số rủi ro khi dự luật xuất phát từ đại biểu 

Quốc hội”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 5 năm 2010. 
2.  Trần Quốc Bình (2010), “Kiến nghị cơ quan soạn thảo dự án luật”, Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp, số 16 (177)/ tháng 8/2010. 
3.  Trần Quốc Bình (2010), “Vai trò khách quan của Chính phủ trong quy trình 

lập pháp”, Tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, số Quý 3/2010. 
 

 
 


