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Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2020/QH14 (gọi tắt là Luật 2020)
để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số
63/2015/QH13 (gọi tắt là Luật 2015). Luật 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 01 năm 2021.
Luật 2020 bổ sung thêm một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); sửa
đổi quy định về thời điểm có hiệu lực của VBQPPL; mở rộng thẩm quyền ban hành
VBQPPL của chính quyền địa phương và hoàn thiện nhiều quy định khác liên quan
đến việc ban hành VBQPPL.
Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Luật 2020.
1. Bổ sung thêm VBQPPL vào hệ thống VBQPPL
Cụ thể, Luật 2020 bổ sung thêm hai loại VBQPPL sau:
- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban hành Thông tư liên tịch giữa
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Luật 2015

Luật 2020

Khoản 3 Điều 4

Khoản 3 Điều 4

3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban

3.

Bổ

sung

thêm:

Nghị

quyết

thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc
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giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
trận Tổ quốc Việt Nam.
Khoản 8 Điều 4

Khoản 8 Điều 4

8. Thông tư của Chánh án Tòa án

8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân

nhân dân tối cao; thông tư của Viện dân tối cao; thông tư của Viện trưởng
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư
thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với toán nhà nước.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối

8a. Thông tư liên tịch giữa Chánh án

cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng
án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ
Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban
định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

2. Sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của VBQPPL
- Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần VBQPPL được quy định
tại văn bản đó nhưng không sớm hơn:
▪ 45 ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành với VBQPPL của cơ quan nhà
nước ở trung ương.
▪ 10 ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành với VBQPPL của Hội đồng nhân
dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh. (Luật 2015 quy định không
sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với VBQPPL của HĐND,
UBND cấp tỉnh).
▪ 07 ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành với VBQPPL của HĐND, UBND
cấp huyện và cấp xã. (Luật 2015 quy định không sớm hơn 07 ngày kể từ
ngày ký ban hành đối với VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã).
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- VBQPPL ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có thể có hiệu lực kể từ
ngày thông qua/ký ban hành, đồng thời phải được:
▪ Đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành.
▪ Đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng.
▪ Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chậm nhất là 03
ngày kể từ ngày công bố/ký ban hành với VBQPPL của cơ quan nhà nước ở
trung ương;
▪ Hoặc đăng công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là 03
ngày kể từ ngày thông qua/ký ban hành với VBQPPL của HĐND, UBND cấp
tỉnh.
(Luật 2015 quy định đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là sau 03
ngày kể từ ngày công bố/ký ban hành).
3. Mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện,
cấp xã
Theo Luật 2020, HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã có thẩm quyền ban hành
VBQPPL như sau:
- HĐND cấp huyện ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện ban hành quyết
định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc
để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước
cấp dưới theo quy định.
- HĐND cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp xã ban hành quyết định để
quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao.

Luật 2015
Điều 30

Luật 2020
Điều 30

Hội đồng nhân dân cấp huyện,

1. Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị

cấp xã ban hành nghị quyết,

quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành

Ủy ban nhân dân cấp huyện,

quyết định để quy định những vấn đề được

cấp xã ban hành quyết định để

luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để
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quy định những vấn đề được

thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa

luật giao.

phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy
định của Luật tổ chức chính quyền địa
phương.
2. Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị
quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết
định để quy định những vấn đề được luật, nghị
quyết của Quốc hội giao.

4. Bổ sung trường hợp xây dựng, ban hành VBQPPL theo thủ tục rút gọn
Luật 2020 bổ sung thêm 03 trường hợp xây dựng, ban hành VBQPPL theo
thủ tục rút gọn sau:
- Trường hợp cần ban hành ngay VBQPPL để thực hiện điều ước quốc tế có
liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ VBQPPL trái pháp luật hoặc
không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.
- Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của VBQPPL
trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh
trong thực tiễn.
5. Việc đình chỉ, bãi bỏ VBQPPL
VBQPPL chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng VBQPPL của
chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc
bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Luật 2015
Điều 12

Luật 2020
Điều 12

2. Khi ban hành VBQPPL, cơ quan

2. Bổ sung thêm:

ban hành văn bản phải sửa đổi, bổ

Trường hợp văn bản, phần, chương, mục,

sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương,

tiểu mục, điều, khoản, điểm của

mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

VBQPPL do mình đã ban hành có quy

của VBQPPL do mình đã ban hành

định khác với văn bản mới nhưng cần tiếp
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trái với quy định của văn bản mới

tục được áp dụng thì phải được chỉ rõ

ngay trong văn bản mới đó; trường

trong văn bản mới đó.

hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay
thì phải xác định rõ trong văn bản
mới danh mục văn bản, phần,
chương, mục, tiểu mục, điều,
khoản, điểm của VBQPPL mà mình
đã ban hành trái với quy định của
VBQPPL mới và có trách nhiệm
sửa đổi, bổ sung trước khi
VBQPPL mới có hiệu lực.
3. Một VBQPPL có thể được ban

3. Một VBQPPL có thể được ban hành để

hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung,

đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi

thay thế, bãi bỏ nội dung trong

bỏ nội dung trong nhiều VBQPPL do

nhiều VBQPPL do cùng cơ quan

cùng cơ quan ban hành trong các trường

ban hành.

hợp sau đây:
a) Để thực hiện điều ước quốc tế có liên
quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên;
b) Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ có liên quan chặt chẽ với nhau để
bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với văn
bản mới được ban hành;
c) Để thực hiện phương án đơn giản hóa
thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.
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