
Một số điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Có 54 Điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung; 04 Điều được bổ 

sung từ, cụm từ; 11 Điều được thay thế, bỏ từ, cụm từ. 

Một số điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

1. Thêm văn bản được coi là văn bản quy phạm pháp luật 

Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật như hiện nay, khoản 1 Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn 

bổ sung thêm một số văn bản khác. Cụ thể là: 

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. 

2. Văn bản có thể bị bãi bỏ bởi văn bản của cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền 

Nếu như khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 

quy định: Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật 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 cấp trên có thẩm quyền. 

Thì khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật đã điều chỉnh nội dung này theo hướng phù hợp với 

thực tiễn, đảm bảo giá trị cho các văn bản được ban hành: 

Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 

bằng văn bản quy phạm pháp luật 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. 



3. Mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

chính quyền địa phương ở cấp huyện, cấp xã 

Nếu như Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy 

định Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao. 

Thì  tại khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật quy định: 

    - Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân 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 của Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

    - 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 ngoại lệ cho phép địa phương được quy định thủ 

tục hành chính 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định (sửa đổi, bổ sung khoản 4 

Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) những hành vi bị nghiêm 

cấm: 

Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định 

của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của 

Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn 

vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội 

giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này. 

5. Bổ sung trường hợp văn bản được ban hành theo thủ tục rút gọn 

    So với hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật đã bổ sung thêm 03 trường hợp văn bản được xây dựng, 

ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

    Và như vậy, tới đây, sẽ có 05 trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cụ thể: 



    - Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; 

trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; 

trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

    - Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy 

phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân. 

    - Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật 

mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật 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 văn bản quy phạm pháp 

luật 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 văn 

bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề 

cấp bách phát sinh trong thực tiễn. 

                                                                 Phạm Hồng Ngọc-Văn phòng 
 


