Đánh giá chất lượng pháp luật
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12 nhóm chuyên đề Luật và c/s công
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Những bất cập trong quy hoạch thành phố trực thuộc tỉnh (qua thực tiễn
tỉnh Tiền Giang)
Đánh giá sự thay đổi cơ quan chủ quản tập đoàn kinh tế nhà nước
Thực trạng và giải pháp cho bản quyền âm nhạc số ở VN
Những bất cập trong thu phí bảo trì đường bộ ở VN
Đánh giá minh bạch tài sản để thực hiện Luật phòng chống tham nhũng
Bảo vệ người tiêu dùng trong hình thức thương mại điện tử theo nhóm
Đánh giá pháp luật về quản lý nợ công
Trình tự thủ tục đầu tư XDCB sử dụng vốn Ngân sách NN tại TPHCM
Quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng CP theo Hiến pháp sửa đổi
Đánh giá chính sách đất nông nghiệp trong Luật đất đai sửa đổi
Cấu trúc ngân sách trong Dự thảo HP sửa đổi
Quy định về tiền thuê đất và ảnh hưởng tại các KCN Đồng Nai
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Yêu cầu với 12 nhóm



Chuẩn bị Bài thuyết trình bằng PPT cho các ngày 21/01 và 22/01/2013
Báo cáo chuyên đề (nộp muộn nhất vào ngày 05/02/2013)





Mục lục, từ viết tắt, danh mục các bảng biểu, trang tóm tắt nội dung, từ khóa
Phần mở đầu
 Nêu rõ bối cảnh nghiên cứu, vấn đề chính sách
 Nêu rõ các mục đích nghiên cứu của nhóm
 Nêu rõ phương pháp nghiên cứu, nguồn dữ liệu, các phương pháp đánh giá dữ liệu
 Giới thiệu cấu trúc chuyên đề (gồm mấy chương, liên kết như thế nào)

Phần nội dung
Các lựa chọn chính sách, giải pháp mà chính quyền đã chọn
Thảo luận đánh giá về lựa chọn chính sách
 Hình thức pháp luật thể hiện sự lựa chọn chính sách, quy trình soạn thảo, các vấn đề xuất
hiện trong tổ chức thực hiện nếu có
 Bài học, Khuyến nghị, các kết luận rút ra từ bài nghiên cứu





Danh mục tài liệu tham khảo
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OECD: Các yêu cầu cho văn bản pháp luật tốt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Phục vụ các mục tiêu chính xác, rõ ràng đã ấn định trước;
Có cơ sở pháp luật, thực tiễn chắc chắn;
Mang lại lợi ích nhiều hơn là chi phí, có tính tới tác động phân bổ
trên toàn xã hội, các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường;
Giảm thiểu chi phí và tác động lệch lạc tới thị trường;
Khuyến khích cạnh tranh, thông qua khuyến khích thị trường và
các phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở mục tiêu đã định;
Rõ ràng, đơn giản, thiết thực đối với người sử dụng,
Phù hợp, tương thích với các chính sách, pháp luật khác;
Tương tích ở mức độ tối đa đối với các nguyên tắc về khuyến
khích cạnh tranh, thương mại trong pháp luật quốc gia và các điều
ước quốc tế
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§§ 36.3, 43 Luật VBPL 2008
Cần thiết
 Phù hợp với chính sách của Đảng
 Hợp hiến, hợp pháp
 Khả thi
 Kỹ thuật thể hiện
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Bộ, ngành
Cung cấp
trực tiếp

Thực thể
khác

Không can
thiệp

DNNN

Duy trì
thẩm quyền

Tài chính

LỰA CHỌN
CHÍNH SÁCH

NGO

Nhà cung
Cấp dịch vụ

Công ty tư
nhân

Người tiêu
dùng

Hỗ trợ thu
nhập

Quy định

Can
thiệp

Chính quyền
cấp dưới

Trả tiền
Và trợ giúp

Thực thể
khác

Không can
thiệp

Ủy quyền
Chính quyền
cấp dưới

LỰA CHỌN
CHÍNH SÁCH

Can
thiệp

Vẽ theo © R.G. Laking, Thực tiễn quản lý hiệu quả trong khu vực công, Ngân hàng Thế giới, 1996
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Bộ tiêu chí ROCCIPI
Ideology
(Ý thức hệ)

Rule
(Quy tắc)

Opportunity (Cơ hội)

Process (Quy trình)

Interest (Lợi ích)

Capacity (Năng lực)
Communication
Truyền thông

4

RIA: Quy trình đánh giá tác động
Nhận biết/ Đánh giá Vấn đề
Nhận biết vấn đề chính. Tiến hành
tham vấn ban đầu với các tác nhân
chính. Chuẩn bị RIA sơ bộ.

Đánh giá xem có
cần thực hiện
đánh giá RIA sơ
bộ không?

Tiến hành RIA sơ bộ
Chuẩn bị tài liệu tham vấn (bao gồm
cả RIA sơ bộ) và phổ biến.

Có

Không

Tham vấn với các đối tượng
Tiến hành tham vấn chính thức, và/ hoặc
thu thập ý kiến bằng văn bản. Tiến hành
khảo sát nều cần thiết
Thu thập số liệu và Phân tích
Tóm tắt nội dung tham vấn, thu thập số liệu và
phân tích. Xác định thông tin còn thiếu
Lập Báo cáo RIA đầy đủ
Lập Báo cáo RIA đầy đủ, bao gồm kết quả
tóm tắt của quá trình tham vấn
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Chấp thuận RIA
Đệ trình để được cơ quan có trách nhiệm
của
Chính phủ thông qua
MPP5-L6

Có cần tiến hành
tham vấn bổ sụng
hoặc thu thập thêm số
liệu không?

Có

Không
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