Bản mô tả công việc (WBS)
Ưu tiên phát triển/Kết quả cuối
cùng
Kết quả trung gian

Khuôn khổ/Hệ thống pháp lý của Việt Nam được tăng cường, minh bạch, hiệu quả, phản ánh nhu cầu của công dân Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
công bằng
Kết quả trung gian 1: Quy trình quản lý và lập kế hoạch chiến lược được Bộ Tư pháp và các Bộ ngành sử dụng trong quá trình xây dựng pháp luật
Kết quả trung gian 2: Tăng cường sự tham gia của công dân và khu vực tư nhân trong quá trình lập pháp
Kết quả trung gian 3: Tăng cường tính thống nhất và tiêu chuẩn hóa trong quy trình xây dựng pháp luật tại Việt Nam
Kết quả trung gian 4: Cải thiện chất lượng của pháp luật về kinh tế thông qua các chương trình thí điểm

Mục tiêu chiến lược [Hợp phần]1
Tăng cường năng lực quản lý hoạt
động và hoạch định chiến lược

Mục tiêu chiến lược [Hợp phần] 2
Thực hiện quy trình xây dựng và phê chuẩn chính sách
hiệu quả

WBS 1000
Xây dựng năng lực đánh giá nhu cầu
chiến lược và quản lý hoạt động của
ngành lập pháp

WBS 2000
Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, đánh giá tác
động và tham vấn

Kết quả trước mắt
VBQPPL được xây Năng lực của
dựng phù hợp với
các đối tác
chính sách chiến
của NLD trong
lược và chương
quá trình
trình xây dựng
hoạch định
pháp luật của Quốc chiến lược
hội
được cải
thiện, áp dụng
phân tích nhạy
cảm giới, giám
sát hiệu quả
hoạt động và
báo cáo kết
quả

Luật pháp
được xây
dựng dựa
trên định
hướng
chính
sách
được phê
duyệt

Kết quả trước mắt
Năng lực của
Năng lực của
các Bộ/ngành Bộ Tư pháp
được cải
và Bộ/ngành
thiện về thực
được cải
hiện nghiên
thiện về thực
cứu và phân
hiện tham
tích chính
vấn với công
sách, tham
dân và khu
vấn, và đánh
vực tư nhân
giá tác động
trong suốt
quá trình xây
dựng pháp
luật

Phân tích và
đánh giá giới
được lồng
ghép trong
chính sách
và xuyên
suốt quá trình
lập pháp

WBS [Đầu ra] 1100
Hỗ trợ việc xây dựng Luật ban hành
văn bản pháp luật mới (Luật
BHVBPL)
WBS [Đầu ra] 1200
Hoàn thành đánh giá của Cơ quan
thực hiện Dự án Canada

WBS [Đầu ra] 2100
Hỗ trợ các đối tác của NLD biên soạn tài liệu tham
khảo/hướng dẫn và phương pháp luận cho xây dựng chính
sách
WBS [Đầu ra] 2200
Hỗ trợ tăng cường năng lực của các đối tác NLD tham gia
phân tích và xây dựng chính sách

WBS [Đầu ra] 1300
Hỗ trợ các cơ quan và đối tác của
NLD thi hành Luật Ban hành Văn bản
pháp luật mới

WBS [Đầu ra] 2300
Hỗ trợ tăng cường năng lực của các đối tác NLD trong việc
thực hiện đánh giá tác động của chính sách và đánh giá
chính sách

WBS [Đầu ra] 1400
Hỗ trợ để đưa các đối tác của Dự án
NLD tham gia vào quá trình lập kế
hoạch chiến lược và quản lý theo kết
quả (RMB)

WBS [Đầu ra] 2400
Hỗ trợ các đối tác của NLD trong việc xây dựng kế hoạch và
tiến hành tham vấn

WBS [Đầu ra] 1500

WBS [Đầu ra] 2500
Hỗ trợ các đối tác của NLD lồng ghép bình đẳng giới vào quá
trình xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản pháp luật

WBS [Đầu ra] 2600
Hỗ trợ các đối tác của NLD thực hiện chuẩn hóa các đề xuất
xây dựng luật, pháp lệnh (trong đó chưa đựng các chính
sách), yêu cầu của các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh

WBS [Đầu ra] 2700
Đã hỗ trợ xây dựng khung quy định và hành chính để thúc
đẩy công tác tham vấn trở nên minh bạch hơn trong quá trình
xây dựng luật
WBS [Đầu ra] 2800
Hỗ trợ các đối tác của NLD trong việc cải thiện quá trình
thẩm định/thẩm tra và phê duyệt chính sách của cơ quan
hành pháp và lập pháp

WBS (Đầu ra) 2900
Hỗ trợ cho việc hình thành các hình thức kết nối, quy chế
phối hợp giữa những cán bộ xây dựng chính sách và cán bộ
soạn thảo văn bản pháp luật của các đối tác NLD

Mục tiêu chiến lược [Hợp
phần] 3
Nâng cao chất lượng và hiệu
suất/hiệu năng của công tác
xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật
WBS 3000
Phát triển các kỹ năng
nghiệp vụ trong công tác xây
dựng văn bản quy phạm
pháp luật theo tiêu chuẩn

Mục tiêu chiến lược [Hợp
phần] 4
Tăng cường tính thống nhất và
đồng bộ của hệ thống pháp luật

Hợp phần 5
Quản lý Dự án

WBS 4000
Xây dựng năng lực để bảo đảm
tính thống nhất và đồng bộ của
hệ thống pháp luật

WBS 5000
Quản lý Dự án

Kết quả trước mắt
Luật pháp
Năng lực của
được xây
đội ngũ xây
dựng phù
dựng
hợp với các VBQPPL
tiêu chuẩn
được cải
đã hình
thiện về việc
thành và
sử dụng các
thống nhất
tiêu chuẩn và
kỹ thuật soạn
thảo đã được
công nhận,
bao gồm cả
việc sử dụng
ngôn ngữ
trung tính về
giới
WBS [Đầu ra] 3100
Hỗ trợ các đối tác của NLD
cải thiện quy trình soạn thảo
văn bản pháp luật
WBS [Đầu ra] 3200
Hỗ trợ xây dựng, đồng bộ hóa
kĩ năng, nhiệm vụ và trách
nhiệm của các cán bộ soạn
thảo văn bản pháp luật của
các đối của NLD
WBS [Đầu ra] 3300
Hỗ trợ xây dựng các tiêu
chuẩn soạn thảo mới (gắn với
WBS 4600)

Kết quả trước mắt
Luật pháp
Nâng cao năng
đồng bộ,
lực của Bộ Tư
thống nhất,
pháp và các bộ
được tổ chức ngành khác
và có thể tiếp trong việc hệ
cận
thống hóa
pháp luật

Kết quả trước mắt
Dự án NLD (CEA và Văn
phòng dự án) được tổ chức,
quản lý và vận hành hiệu quả,
có hiệu suất cao để đóng góp
vào việc điều phối và thực
hiện tổng thể Dự án

WBS [Đầu ra] 3400
Hỗ trợ việc tăng cường sự
thống nhất và đồng bộ trong
các chính sách và VBPL giữa
cấp trung ương và cấp địa
phương (trên cơ sở lựa chọn)
WBS [Đầu ra] 3500
Hỗ trợ cho việc thiết lập quan
hệ phối hợp giữa các cán bộ
soạn thảo

WBS [Đầu ra] 3600
Hỗ trợ cho việc hình thành
quy trình và phương pháp
bảo đảm rằng các định
hướng chính sách đã phê
duyệt được lồng ghép trong
dự thảo luật, pháp lệnh và
các văn bản quy định chi tiết

WBS [Đầu ra] 4100
Hỗ trợ thực hiện pháp điển bởi
các đối tác của NLD theo cách
hiểu của Việt Nam
WBS [Đầu ra] 4200
Hỗ trợ các đối tác của NLD tiến
hành công tác kiểm tra văn bản
pháp luật sau ban hành theo các
tiêu chuẩn chung
WBS [Đầu ra] 4300
Hỗ trợ các đối tác của NLD thực
hiện rà soát định kì và theo dõi,
đánh giá việc thi hành văn bản
pháp luật dựa trên các tiêu
chuẩn chung
WBS [Đầu ra] 4400
Hỗ trợ xây dựng các công cụ
công nghệ thông tin để xây
dựng chính sách và pháp luật,
rà soát và pháp điển
WBS [Đầu ra] 4500
Hình thành được một mạng lưới
hỗ trợ chuyên nghiệp cho các
cán bộ xây dựng chính sách và
các cán bộ soạn thảo của các
đối tác NLD
WBS [Đầu ra] 4600
Hỗ trợ cho việc xây dựng các
tiêu chuẩn và quy tắc quốc gia
áp dụng trong công tác soạn
thảo, thuật ngữ soạn thảo chính
thức và quy trình kiểm soát chất
lượng của các đối tác NLD

WBS [Đầu ra] 4700
Hỗ trợ các đối tác của NLD triển
khai hiệu quả các kênh phổ biến
thông tin về luật, văn bản hướng
dẫn và vấn đề liên quan
WBS [Đầu ra] 4800
Hỗ trợ xây dựng các chỉ số đánh
giá hoạt động quốc gia, bao gồm
ở cấp thực hành và cấp chiến
lược để giám sát việc thi hành
các VBPL (gắn với WBS 1530)
WBS [Đầu ra] 4900
NLD hỗ trợ các sáng kiến thí
điểm để tạo chuẩn cho các quá
trình, tiêu chuẩn và bộ công cụ
xây dựng pháp luật
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WBS [Đầu ra] 5100
Quản lý dự án

