Quy trình lập pháp
MPP3- L4

Ôn tập: Thế nào là Hiến pháp?
• Ví d 1: Ngày 04/03/2009 DNTN Tam Đảo nhập 760
máy phát điện bị Đội quản lý thị trường 6B (quận 6, TP
HCM) bắt giữ với lý do không xuất đủ hóa đơn chứng từ.
Theo Đ. 5.b TTLT số 12/2007/TTLT-BTC-BTMBCA (28/02/2007) trong vòng 24 giờ sau khi kiểm tra,
DN phải xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng
hóa, nếu không sẽ bị coi là hàng lậu.
• Ngày 13/8/2010, DN Tam Đảo kiện Bộ Công Thương ra
TAND TPHCM, cho rằng TTLT 12/2007 trái luật. Ngày
19/8/2010, TAND TP HCM đã ra thông báo không thụ lý
đơn kiện này với lý do yêu cầu trên không thuộc thẩm
quyền giải quyết của tòa án.

Ví dụ 2
• Ví d 2: Ngày 26/08/2010 Ông Nguyễn
Văn Lang, trú tại 115 Hoàng Sa, Đa Kao
Q1 khởi kiện Sở GTVT TP HCM ra TAND
Q1 yêu cầu đền bù 6 tr x 42 tháng = 252
tr. do công việc kinh doanh bị cản trở bởi
“lô-cốt” của Dự án kênh Nhiêu Lộc-Thị
Nghè
• Tháng 10/2010 TAND Q1 đã thụ lý và
chuyển hồ sơ vụ án lên TAND TP

Hai ví dụ thời sự

Ngày 10/12/2010 ông An Văn Châu
63 tuổi phải bò từ tầng hầm lên lầu 1
TAND Q4 ñể nộp ñơn chia tài sản thừa
kế cho Phòng thụ lý tòa án.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xahoi/415306/Bo-len-cau-thang-nop-doncho-toa.html (TT 11/12/2010)
Công sở và quyền của người thiệt thòi?

• 3/12/2010 HĐND TP Đà Nẵng
thông qua Nghị quyết nhiệm
vụ kinh tế-xã hội năm 2011.
• Từ 2011, UBND TP Đà Nẵng
chỉ đạo không tuyển dụng
người có bằng đại học tại chức
vào hệ thống công chức địa
phương.
• Chỉ đạo của UBND Đà Nẵng
có hợp pháp không?

Tập hợp đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành
Đề nghị của TANDTC
VKSNDTC, tổ chức khác
có quyền trình dự án luật

Dự kiến chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh của Chính phủ

UB Pháp luật QH phối hợp
thẩm tra, trình UBTVQH

UBTVQH thảo luận thông qua Dự kiến
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

QH họp phiên toàn thể, thảo luận thông qua
Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Đề nghị của các UB
của QH

Tổ chức khác

Chính phủ

Các UB của QH

Thành lập Ban soạn thảo (ít nhất có 9 thành viên) do người đứng đầu
cơ quan chủ trì soạn thảo làm trưởng ban
Thành lập tổ biên tập, tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến về dự thảo luật

Cơ quan chủ trì soạn thảo trình dự án luật

Bộ Tư pháp thẩm định dự án luật

Cơ quan chủ trì nghiên cứu ý kiến thẩm định,
chỉnh lý dự án luật trình Chính phủ
Chính phủ xem xét, cho ý kiến về dự án luật để trình QH (VPCP
chuẩn bị nội dung cơ bản, các ý kiến còn khác nhau để CP thảo luận)

CP biểu quyết thông qua dự án, trình dự án luật cho QH

Các UB của QH
thẩm tra dự án luật

UBTVQH cho ý kiến
về dự án luật
QH thảo luận lần thứ nhất
về dự án luật

Lấy ý kiến nhân
dân (dự án lớn)

UBTVQH chỉ đạo
chỉnh lý dự án luật

Lấy ý kiến hội nghị
ĐB chuyên trách

Cơ quan chủ trì dự án luật, cơ quan
thẩm tra, UBPL, BTP và cơ quan hữu
quan khác giúp UBTVQH chỉnh lý dự
thảo luật theo ý kiến của ĐBQH

Thảo luận ở đoàn
ĐBQH địa phương
UBTVQH thông qua
dự án luật đã chỉnh lý
QH thảo luận lần thứ hai
thông qua dự án luật

Chủ tịch nước
công bố luật

