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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án là một công trình khoa học nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống về tính 

hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng. Kết quả 

nghiên cứu của Luận án góp phần cung cấp hệ thống cơ sở lý luận toàn diện, chuyên 

sâu về tính hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng. 

Luận án cũng đưa ra cơ sở khoa học đầy đủ, rõ ràng cho những giải pháp nhằm tăng 

cường việc đáp ứng các yêu cầu về tính hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy 

phạm pháp luật của bộ trưởng trong thời gian tới tại Việt Nam. Những đóng góp mới 

quan trọng của Luận án thể hiện ở các nội dung sau:  

Một là, Luận án đưa ra những nhận thức, kết luận mới cho những vấn đề lý luận 

về tính hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng 

như: về khái niệm, đặc điểm, vai trò văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng; về 

khái niệm tính hợp pháp đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng; về khái 

niệm tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng; về vai trò của tính 

hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng; về mối 

quan hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ 

trưởng.  

Hai là, Luận án xây dựng hệ thống các yêu cầu cụ thể về tính hợp pháp và tính 

hợp lý phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng, bằng việc phân tích, 



giải thích và đưa ra cơ sở cho việc xác định các yêu cầu đó được thể hiện trên ba 

phương diện: nội dung, hình thức và thủ tục xây dựng, ban hành. 

Ba là, Luận án đánh giá được những hạn chế, bất cập về việc thực hiện các yêu 

cầu của tính hợp pháp và tính hợp lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của bộ 

trưởng trong thực tiễn ở nước ta hiện nay để làm cơ sở cho việc xây dựng các đề xuất, 

kiến nghị.  

Bốn là, Luận án đề xuất được những kiến nghị, giải pháp cụ thể, có tính hệ thống, 

toàn diện và khả thi nhằm tăng cường việc đáp ứng các yêu cầu của tính hợp pháp và 

tính hợp lý về nội dung và hình thức, cũng như về thủ tục xây dựng, ban hành đối với 

văn bản quy phạm pháp luật của bộ trưởng, trên cơ sở những luận cứ khoa học, phù 

hợp với bối cảnh của Việt Nam và có tiếp thu những nhân tố hợp lý trong kinh nghiệm 

của các nước dân chủ tiến bộ trên thế giới, nhằm cải thiện chất lượng văn bản quy 

phạm pháp luật của bộ trưởng, giúp văn bản đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.  

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022 
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