
 
PHÒNG THƯƠNG MẠI 

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 
DỰ ÁN HỖ TRỢ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ  
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TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN  

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐT NHẤT VÀ TỒI NHẤT 

1. TÍNH CẦN THIẾT  

Sự cần thiết ban hành quy định thể hiện thông qua mục tiêu chính sách mà nhà làm luật mong 

muốn. Mục tiêu chính sách phải rõ ràng và có thể đạt được. Một quy định được xem là cần thiết 

nếu trong rất nhiều vấn đề của cuộc sống, cơ quan ban hành lựa chọn được đúng vấn đề bức 

thiết cần giải quyết và việc ban hành văn bản pháp luật là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó. 

2. TÍNH HỢP LÝ  

Các quy định được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn rõ ràng mà không chỉ dựa 

trên suy luận cảm tính của nhà làm luật. Các quy định phải giúp đạt được mục tiêu chính sách đã 

đề ra mà không làm phát sinh các hệ quả xấu không mong muốn.  

3. TÍNH THỐNG NHẤT  

Tính thống nhất được thể hiện thông qua việc quy định không chồng chéo, mâu thuẫn với các 

quy định trong cùng một văn bản, không mâu thuẫn với các quy định trong các văn bản pháp 

luật khác, đặc biệt là các quy định ở cấp văn bản cao hơn. Điều này không chỉ tạo ra sự nhất 

quán về mặt chính sách, mà tại thuận lợi hơn cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người 

dân trong quá trình thực hiện. 

4. TÍNH KHẢ THI  

Tính khả thi của một quy định được xác định dựa trên mức độ thi hành, tuân thủ quy định đó 

trên thực tế. Ngay khi đề xuất quy định, cơ quan có thẩm quyền cần tiên liệu trước về những chi 

phí, rủi ro, khó khăn nhằm có hướng dẫn, hoặc chuẩn bị các nguồn lực giúp tăng tính khả thi của 

quy định.  

5. TÍNH MINH BẠCH  

Quy định minh bạch là quy định đơn giản, dễ hiểu, không bị hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, có 

thể áp dụng được ngay và hạn chế tối đa việc phải diễn giải thông qua các văn bản hướng dẫn 

hoặc người thực thi. Quy định minh bạch giúp cho quá trình thực hiện trở nên dễ dàng, nhanh 

chóng và ít rủi ro. 

6. CHI PHÍ TUÂN THỦ  

Chi phí tuân thủ là tổng các chi phí về mặt tiền bạc, thời gian, công sức, cơ hội và cả những rủi ro 

mà tất cả các đối tượng chịu tác động gồm doanh nghiệp và người dân phải bỏ ra để tuân thủ 



quy định. Một quy định pháp luật tốt là quy định giúp hạn chế tối đa chi phí tuân thủ của doanh 

nghiệp và người dân. 

7. QUYỀN TỰ DO KINH DOANH 

Quyền tự do kinh doanh bao gồm quyền ra các quyết định đầu tư, lựa chọn ngành nghề, địa 

bàn, quy mô, hình thức kinh doanh, tự do hợp đồng, lựa chọn đối tác, tự chủ điều hành nội bộ, 

thuê mướn lao động. Quy định tốt là quy định không hạn chế các quyền trên hoặc chỉ hạn chế 

“trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo 

đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”.  

8. THÚC ĐẨY CẠNH TRANH  

Quy định pháp luật về kinh doanh không làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường, tạo cơ hội 

cho độc quyền hoặc thống lĩnh, hoặc phân biệt đối xử một cách vô lý giữa các đối thủ cạnh 

tranh. Các quy định này làm giảm cơ hội lựa chọn của khách hàng, tăng giá và giảm hiệu quả, 

năng suất chung của nền kinh tế. 

9. KIỂM SOÁT NGUY CƠ NHŨNG NHIỄU  

Quy định cần được xây dựng để hạn chế tối đa nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực trong quá 

trình thực thi. Điều này được thể hiện qua việc phân định rõ ràng về thẩm quyền, xác định rõ 

quyền và nghĩa vụ, trình tự thủ tục, tiên liệu trước và lấp đầy các kẽ hở có thể bị người thực thi 

lợi dụng để mưu lợi cá nhân. 

10. THỜI ĐIỂM BAN HÀNH/CÓ HIỆU LỰC  

Thời điểm ban hành/có hiệu lực cũng là một yếu tố quan trọng giúp đánh giá các quy định pháp 

luật. Các quy định pháp luật cần được ban hành kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, đặc 

biệt là các văn bản quy định chi tiết văn bản cấp trên, bên cạnh đó cũng cần có thời gian để các 

đối tượng tác động chuẩn bị thi hành và không gây mất ổn định cho môi trường kinh doanh. 

 


