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Tóm tắt Chương 14 – Minh bạch hóa 

 

 

Chương 14 EVFTA bao gồm các cam kết về các nghĩa vụ minh bạch chung, liên quan tới 

trong ban hành và thực thi pháp luật (bao gồm tất cả các biện pháp, quy định, thủ tục... có 

liên quan tới các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA). 

Cụ thể, EVFTA yêu cầu Việt Nam và EU phải bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ sau: 

- Đối với các quy định pháp luật: 

o Các quy định pháp luật phải được công bố tại một địa chỉ được chỉ định, tốt 

nhất là trên phương tiện điện tử, thời gian từ khi công bố tới khi có hiệu lực 

phải đủ dài để người dân, doanh nghiệp làm quen với quy định mới; 

o Trước khi ban hành quy định mới, phải công bố dự thảo, tạo cơ hội để 

người dân, doanh nghiệp góp ý cho dự thảo và phải tiếp thu nghiêm túc các 

ý kiến góp ý; 

o Phải duy trì các điểm hỏi đáp theo cách thức thích hợp để trả lời các thắc 

mắc, câu hỏi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp 

luật; 

- Đối với các quyết định xử lý hành chính: 

o Các chủ thể bị ảnh hưởng trực tiếp phải được thông báo đầy đủ, phải có cơ 

hội để trình bày bằng chứng và lập luận để bảo vệ mình; 

o Thủ tục giải quyết phải bảo đảm công bằng, khách quan và đúng pháp luật 



- Đối với các thủ tục tố tụng tại Tòa, thủ tục khiếu nại/khiếu kiện quyết định 

hành chính: 

o Phải bảo đảm rằng các quy trình tố tụng là công bằng, đúng pháp luật 

o Đương sự phải có cơ hội trình bày lập luận, bảo vệ quyền lợi của mình 

o Bản án ban hành phải dựa trên các chứng cứ xác thực 

Ngoài ra, Việt Nam và EU cũng cam kết trao đổi thông tin và hợp tác trong công tác đánh 

giá tác động, rà soát để bảo đảm chất lượng quy định pháp luật cũng như hướng tới các 

thực tiễn tốt trong thi hành các thủ tục hành chính. 

 


