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TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 

 

Ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Luật có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2021. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT 

SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 

Luật Tổ chức Quốc hội được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 

8 đã tạ  c  s   h      ch  việc đổi   i tổ chức và h ạt động của  uốc hội,     

đ    uốc hội thực sự  à c  quan đại  i u ca  nh t của Nh n   n, c  quan quyền 

 ực nhà nư c ca  nh t của nư c ta. Sau h n 03 nă  thi hành, Luật Tổ chức 

Quốc hội đã  ang  ại những kết qu  tích cực, gó   hần n ng ca  ch t  ượng, 

hiệu qu  hoạt động của Quốc hội, c c c  quan của Quốc hội, đại bi u Quốc hội 

trên c c  ĩnh vực lậ   h  , gi   s t, quyết định những v n đề quan trọng của 

đ t nư c.  

Tuy nhiên, tr ng qu  tr nh tri n khai thi hành Luật th i gian qua cũng đã 

bộc lộ những vư ng   c,   t cậ , như: quy định tiêu chu n về quốc tịch đối 

v i đại bi u Quốc hội còn chưa thật cụ th ; c c nội  ung  iên quan đến công t c 

qu n    c n  ộ đối v i đại bi u Quốc hội hiện được quy định r i r c   nhiều 

văn   n kh c nhau, chưa rõ tr ch nhiệ   h n công,  hối hợp giữa c c c  quan 

có th m quyền qu n    c n  ộ   trung ư ng và địa  hư ng theo phạ  vi  h n 

c p; chưa có quy định về  hê chu n việc ch  thôi giữ chức vụ Trư ng đ àn, 

Phó Trư ng đ àn đại bi u Quốc hội… 

Trư c yêu cầu cụ th  hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Hội nghị Trung ư ng 6 (khóa XII) về một số v n đề về tiế  tục đổi   i, s   

 ế  tổ chức  ộ   y của hệ thống chính trị tinh gọn, h ạt động hiệu  ực, hiệu 

qu  (sau đ y gọi  à Nghị quyết số 18-NQ/TW), Nghị quyết số 56/2017/QH14 

ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục c i c ch tổ chức bộ   y hành 

chính nhà nư c tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu  và Kế hoạch số 735-

KH/   H14 ngày 18/01/2018 của   ng đ àn  uốc hội đã đề ra yêu cầu, 
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nhiệm vụ ph i sửa đổi, bổ sung c c  uật về tổ chức bộ   y nhà nư c, tr ng đó 

có Luật Tổ chức Quốc hội đ  n ng ca  hiệu  ực, hiệu qu  h ạt động của  uốc 

hội. V  vậy, đ  th  chế hóa c c chủ trư ng, chính s ch của   ng và Nhà nư c, 

kh c phục c c hạn chế, b t cập trong việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội nă  

2014, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội  à cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT TỔ 

CHỨC QUỐC HỘI 

Việc   y  ựng Luật sửa đổi,  ổ sung  ột số điều của Luật Tổ chức Quốc 

hội trên c  s  qu n triệt c c  ục đích và quan đi   c    n sau đ y: 

Thứ nhất, th  chế hóa chủ trư ng của   ng tại Nghị quyết số 18-N /TW 

và Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/ H14 ngày 24/11/2017 

của Quốc hội nh   tinh gọn  ộ   y, n ng ca  hiệu lực, hiệu qu  tr ng tổ chức 

và h ạt động của  uốc hội, c c c  quan của  uốc hội, đại bi u Quốc hội và 

  àn đại bi u Quốc hội. 

Thứ hai, h àn thiện c c quy định về hoạt động của Quốc hội, c c c  quan 

của Quốc hội the  hư ng ch  quy định  ang tính kh i qu t về nhiệ  vụ, quyền 

hạn của c c c  quan này; còn những nhiệ  vụ, quyền hạn cụ th  th     c c  uật 

về từng  ĩnh vực quy định, tr nh việc  ột nội  ung  à có nhiều văn   n c ng 

điều ch nh. 

Thứ ba, ch   e    t sửa đổi,  ổ sung những v n đề đã có ch  đạ  rõ, 

những v n đề đã chín  uồi, có nhu cầu c   thiết tr ng thực tế nh   cụ th  hóa 

c c ch  đạ , kết  uận của Trung ư ng và  ử    việc thiếu thống nh t trong một 

số quy định giữa c c  uật, đồng th i đã có sự đồng thuận, thống nh t ca .  ối 

v i những v n đề còn   kiến kh c nhau h ặc chưa đ nh gi  hết được t c động 

khi thực thi th  tiế  tục nghiên cứu, tổng kết đ  sửa đổi,  ổ sung và  th i gian 

thích hợ . 

III. PHẠM VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 

Nghị quyết số 18-N /TW đã đề ra c c nhiệm vụ cụ th   à: (1) Tăng tỷ lệ 

đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch, gi m hợ     số  ượng đại bi u Quốc 

hội kiê  nhiệ  công t c   c c c  quan hành  h  ; (2)  uy định số  ượng v i 

tỷ lệ hợ     giữa  ãnh đạo, Ủy viên Thư ng trực, Ủy viên Chuyên tr ch của Hội 

đồng D n tộc, Ủy ban của Quốc hội the  hư ng gi m số  ượng c    hó và Ủy 

viên Thư ng trực; (3) S p xế , c  c u lại tổ chức  ên tr ng của Văn  hòng 
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Quốc hội the  hư ng tinh gọn, hoạt động hiệu qu ; (4) Nghiên cứu thực hiện 

hợp nh t Văn  hòng   àn đại bi u Quốc hội, Văn  hòng Hội đồng nh n   n và 

Văn  hòng Ủy  an nh n   n thành  ột văn  hòng tha   ưu giú  việc chung. 

Trong những chủ trư ng về tổ chức và h ạt động của Quốc hội đã được 

nêu tại Nghị quyết số 18-N /TW, có nội  ung có th  quy định ngay trong luật, 

nhưng cũng có những nội  ung nên được   c định, cụ th  hóa thông qua c c 

văn   n của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội hoặc tr ng đề  n cụ th  g n v i từng 

nhiệm kỳ Quốc hội. H n nữa, những v n đề đã đưa và   ự th   nhưng tr ng 

qu  tr nh th o luận, ch    kiến còn nhiều   kiến kh c nhau h ặc chưa đ nh gi  

hết được t c động khi thực thi th  cũng cần được tiế  tục nghiên cứu, tổng kết 

đ  sửa đổi,  ổ sung Luật và  th i gian thích hợ . V  vậy, tại lần sửa đổi này, 

Quốc hội ch  tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội  ung đã có sự đồng thuận, 

thống nh t cao trong phạ  vi quy định của Hiến  h   đ  có th  thực hiện được 

ngay, b   đ   tính ổn định của Luật và của công t c c n bộ, tổ chức bộ   y 

nhà nư c. 

V i tinh thần đó,  hạm vi sửa đổi, bổ sung tậ  trung và  c c nội dung về 

tiêu chu n của đại bi u Quốc hội, tỷ lệ đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên 

tr ch, kinh  hí h ạt động và  ộ   y giú  việc của   àn đại bi u Quốc hội, một 

số quy định  iên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 

Thư ng vụ Quốc hội, tên gọi, c  c u và tr ch nhiệm của Hội đồng D n tộc, c c 

Ủy  an. C c nội dung sửa đổi, bổ sung này được bố cục tr ng 02  iều:  iều 1 

sửa đổi, bổ sung 20  iều của Luật Tổ chức Quốc hội và  iều 2: Hiệu lực thi 

hành.  

IV. CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỤ THỂ 

1. Về đại biểu Quốc hội 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội c    n giữ 

nguyên c c quy định về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của đại bi u Quốc hội như 

Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành. The  đó, đại bi u Quốc hội  à ngư i đại diện 

ch    chí, nguyện vọng của Nh n   n   đ n vị bầu cử ra   nh và của Nh n   n 

c  nư c;  à ngư i thay mặt Nh n   n thực hiện quyền lực nhà nư c trong Quốc 

hội.    tiếp tục khẳng định và  à  rõ h n c c nội  ung  iên quan đến đại bi u 

Quốc hội, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ th  như sau:  

a) Về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội:  
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Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành quy định tiêu chu n về quốc tịch đối 

v i đại bi u Quốc hội còn chưa thật cụ th  nên qua công t c  ầu cử và   c nhận 

tư c ch đại bi u Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV ch  th y, đã có trư ng hợp 

ngư i ứng cử có đồng th i quốc tịch Việt Na  và quốc tịch 01 nư c kh c.   

V  vậy, đ      đ   tính chặt ch , đ   ứng yêu cầu thực tiễn, tr nh   y ra 

vi  hạ  tr ng qu  tr nh  ầu cử đại bi u Quốc hội như nhiệ  kỳ  uốc hội 

khóa XIV, Luật đã  ổ sung một kho n quy định về tiêu chu n quốc tịch đối v i 

đại bi u Quốc hội. The  đó, ng ài những tiêu chu n chung bao gồm: (1) Trung 

thành v i Tổ quốc, Nh n   n và Hiến  h  ,  h n đ u thực hiện công cuộc đổi 

m i, v   ục tiêu   n giàu, nư c mạnh,   n chủ, công   ng, văn Minh; (2) Có 

ph m ch t đạ  đức tốt, cần, kiệ ,  iê , chính, chí công vô tư, gư ng  ẫu ch p 

hành  h    uật; có   n  ĩnh, kiên quyết đ u tranh chống tha  nhũng,  ãng  hí, 

mọi bi u hiện quan  iêu, h ch  ịch, cửa quyền và c c hành vi vi  hạ   h    uật 

kh c; (3) Có tr nh độ văn hóa, chuyên  ôn, có đủ năng  ực, sức khỏe, kinh 

nghiệ  công t c và uy tín đ  thực hiện nhiệm vụ đại bi u Quốc hội; (4) Liên hệ 

chặt ch  v i Nh n   n,   ng nghe   kiến của Nh n   n, được Nh n   n tín 

nhiệ ; (5) Có điều kiện tha  gia c c h ạt động của Quốc hội, đại bi u Quốc 

hội còn  h i đ   ứng tiêu chu n về quốc tịch, đó  à có một quốc tịch là quốc 

tịch Việt Nam (kho n 1a  iều 22).   

b) Về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách:  

Thực hiện chủ trư ng của   ng về tăng tỷ lệ đại bi u Quốc hội hoạt động 

chuyên tr ch tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Quốc hội đã tăng tỷ lệ đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên 

tr ch ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội (kho n 2  iều 23).  uy định 

này s  tạo c  s   h      ch  công t c quy hoạch, chu n bị nguồn nh n sự đ  

gi i thiệu tham gia ứng cử  à  đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch từ 

Quốc hội khóa XV s p t i, từ đó tăng cư ng tính chuyên nghiệ , gó   hần 

quan trọng cho việc n ng cao hiệu lực, hiệu qu  hoạt động của Quốc hội. 

Tr ng qu  tr nh  uốc hội th o luận, cũng có   kiến đề nghị giữ quy định về tỷ 

lệ đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch ít nh t  à 35% tổng số đại bi u 

Quốc hội như Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành đ  b   đ m tính  inh h ạt,  h  

hợp v i kh  năng s p xếp bố trí nh n sự và t nh h nh thực tiễn hiện nay. Tuy 

nhiên, sau khi th o luận, c n nh c kỹ, Quốc hội đã quyết định n ng tỷ lệ đại 

bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch  ên ít nh t  à 40% tổng số đại bi u Quốc 
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hội nh m th  hiện quyết t   ca  tr ng việc n ng ca  ch t  ượng hoạt động của 

Quốc hội nói chung và đại bi u Quốc hội chuyên tr ch nói riêng.    b   đ m 

tính kh  thi của quy định này, tr ng th i gian t i,  ề  n  ầu cử đại bi u Quốc 

hội khóa XV s  cụ th  hóa c c nội  ung  iên quan cũng như  e    t việc bố trí 

hợ     số  ượng đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch   từng địa  hư ng. 

c) Về công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động 

chuyên trách: 

Hiện nay, việc  h n c p qu n    c n  ộ đối v i đại bi u Quốc hội hoạt 

động chuyên tr ch   địa  hư ng đang được thực hiện the   uy định số 105-

  /TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 

353/2017/UBTVQH14 của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội. Tuy nhiên, công t c 

qu n    c n  ộ đối v i đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch   địa  hư ng 

bao gồm nhiều nội  ung và có nhiều đi   đặc th , đòi hỏi có sự  h n công, 

phối hợp chặt ch  giữa c c c  quan có th m quyền qu n    c n  ộ   trung ư ng 

và địa  hư ng, đặc biệt  à tr ng việc đ nh gi  h ạt động, thi đua, khen thư ng, 

điều động,  u n chuy n... đối v i đại bi u Quốc hội.  

V  vậy, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội đã  ổ sung quy 

định về th m quyền, tr ch nhiệm của c  quan có th m quyền qu n    c n  ộ   

t nh, thành  hố trực thuộc Trung ư ng tr ng việc qu n    công t c c n  ộ đối 

v i đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch của địa  hư ng   nh (kh  n 3a 

 iều 43); đồng th i giao Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội quy định về việc thực 

hiện công t c c n  ộ đối v i đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch, việc 

thực hiện nhiệm vụ đại bi u, chế độ, chính s ch và c c điều kiện b   đ   kh c 

đối v i đại bi u Quốc hội và đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch (kh  n 

1  iều 54). The  đó, những nội  ung  iên quan đến đại bi u Quốc hội như qu n 

    iên chế, nội  ung, tiêu chí, c ch thức đ nh gi  h ạt động của đại bi u Quốc 

hội, việc tiế   úc cử tri, việc chuy n công t c, chuy n sinh hoạt đến   àn đại 

bi u Quốc hội kh c, việc thực hiện nhiệm vụ đại bi u, ch  thôi  à  nhiệm vụ 

đại bi u, thi đua, khen thư ng... s  được Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội quy định, 

hư ng dẫn đ   h  hợp v i phạ  vi  h n c p, g n v i tr ch nhiệm của chính 

quyền địa  hư ng và t nh h nh thực tế trong từng giai đ ạn. 

Bên cạnh đó, kế thừa quy định của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, 

Luật tiếp tục quy định về tr ch nhiệm của đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên 
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tr ch  h i tham gia hội nghị đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch và c c 

hội nghị kh c    Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội triệu tập (kho n 3  iều 26); bổ 

sung quy định đại bi u Quốc hội hoạt động không chuyên tr ch có quyền đăng 

k  tha   ự hội nghị đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch đ  th o luận về 

những nội  ung  à đại bi u quan t  . Việc quy định như vậy nh m tạ  điều 

kiện ch  đại bi u Quốc hội kiê  nhiệ  cũng có th  tham dự hoặc được cung 

c   thông tin về c c hội nghị do Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội triệu tập, từ đó 

n ng ca  ch t  ượng c c nội  ung được th o luận, ch    kiến tại hội trư ng của 

mỗi kỳ họp Quốc hội.  

2. Về Đoàn đại biểu Quốc hội 

Từ khi được ghi nhận trong Luật Tổ chức Quốc hội nă  1960 đến nay, 

  àn đại bi u Quốc hội đã  h t huy vai trò tổ chức, hỗ trợ, tạ  điều kiện cho 

c c đại bi u Quốc hội thực hiện nhiệm vụ đại bi u tại địa  hư ng, đồng th i 

giú   uy tr   ối quan hệ g n kết giữa Quốc hội v i địa  hư ng,  à n i tập hợp 

kiến nghị, ph n  nh t   tư, nguyện vọng của c  chính quyền và cử tri địa 

 hư ng đến v i Quốc hội.  

V  vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 

tiếp tục giữ quy định về địa vị  h      của   àn đại bi u Quốc hội  à tổ chức 

của c c đại bi u Quốc hội được bầu tại một t nh, thành  hố trực thuộc Trung 

ư ng h ặc được chuy n đến công t c tại t nh, thành  hố trực thuộc Trung ư ng 

như Luật hiện hành và tập trung sửa đổi, bổ sung c c quy định sau đ y:  

a)Về kinh phí hoạt động của Đoàn: 

Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành quy định kinh  hí h ạt động của c c 

  àn đại bi u Quốc hội  à  ột kho n tr ng ng n s ch nhà nư c do Quốc hội 

quyết định. Tr ng qu  tr nh thực hiện thí đi m hợp nh t Văn  hòng   àn đại 

bi u Quốc hội, Văn  hòng Hội đồng nh n   n và Văn  hòng Ủy  an nh n   n 

c p t nh the  yêu cầu của Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban 

Thư ng vụ Quốc hội, kinh  hí h ạt động của   àn đại bi u Quốc hội tại 12 địa 

 hư ng thực hiện thí đi m
1
 được quy định    ng n s ch địa  hư ng     đ m 

the   h n  ổ dự t  n    Hội đồng nh n   n c p t nh quyết định.  uy định này 

đã  à   h t sinh nhiều khó khăn, vư ng m c trong thực tiễn hoạt động của 

  àn. V  vậy, đ  b   đ   ch    àn đại bi u Quốc hội, đại bi u Quốc hội chủ 
                                                           

1
 Bao gồm: B c Kạn,  à Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, L    ồng, Qu ng Ninh, T y Ninh, Th i B nh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Yên B i và L ng An. 



7 
 

 
 

động trong kế hoạch hoạt động, Luật đã quy định nội dung về kinh  hí     đ m 

cho hoạt động của   àn đại bi u Quốc hội và đại bi u Quốc hội    ng n s ch 

trung ư ng     đ  . The  đó, tại kho n 1  iều 101 của Luật Tổ chức Quốc 

hội được sửa đổi như sau: Kinh phí hoạt động của Quốc hội là một khoản trong 

ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định, bao gồm kinh phí hoạt động 

chung của Quốc hội, kinh phí hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội 

đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng 

Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, kinh phí hoạt động của 

Đoàn đại biểu Quốc hội, lương của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 

hoạt động phí, th  lao tham gia hoạt động Quốc hội, các khoản phụ cấp và các 

chế độ của đại biểu Quốc hội gắn với hoạt động của Quốc hội. 

 ối v i kinh  hí     đ m hoạt động của bộ   y tha   ưu, giú  việc 

  àn đại bi u Quốc hội, trên c  s  tổng kết việc thực hiện thí đi m Nghị quyết 

số 580/2018/UBTV H14, Văn  hòng   àn đại bi u Quốc hội s  được hợp 

nh t v i c  quan kh c và thuộc quyền qu n    của địa  hư ng. V  vậy, Luật 

quy định kinh  hí h ạt động của bộ   y giú  việc   àn đại bi u Quốc hội do 

ng n s ch địa  hư ng     đ   đ   h  hợp v i thực tiễn bố trí, sử dụng, tr nh 

việc có nhiều chế độ, nhiều nguồn kinh  hí tr ng  ột c  quan, khó ch  công 

t c qu n   , ki   s  t chung. 

b) Về bộ máy giúp việc của Đoàn:  

The  quy định của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành th  Văn  hòng 

  àn đại bi u Quốc hội  à c  quan tha   ưu, giú  việc, phục vụ hoạt động 

của   àn đại bi u Quốc hội tại địa  hư ng.    thực hiện Nghị quyết số         

18-NQ/TW của Hội nghị Trung ư ng 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 

56/2017/QH14 của Quốc hội, ngày 04/10/2018, Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội 

đã  an hành Nghị quyết số 580/2018/UBTV H14 thí đi m hợp nh t Văn  hòng 

  àn đại bi u Quốc hội, Văn  hòng Hội đồng nh n   n và Văn  hòng Ủy ban 

nh n   n c p t nh. Tuy nhiên, the  B   c   tổng kết số 232/BC-CP ngày 

18/5/2020 của Chính  hủ sau h n  ột nă  thực hiện thí đi m cho th y, việc tổ 

chức một Văn  hòng giú  việc chung ch  03 c  quan the   ô h nh thí đi m quy 

định tại Nghị quyết số 580/2018/UBTV H14 chưa thực sự đ   ứng được mục 

tiêu đề ra  à n ng ca  ch t  ượng, hiệu lực, hiệu qu  hoạt động của bộ   y tha  

 ưu, giú  việc ch    àn đại bi u Quốc hội, Hội đồng nh n   n và Ủy  an nh n 

  n c p t nh, chưa rõ được vai trò tha   ưu tr ng h ạt động gi   s t và qu n 
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  , điều hành giữa c  quan đại diện v i c  quan qu n   . V  vậy, trên c  s  kết 

qu  thực hiện thí đi   và the  đề nghị của Chính  hủ, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định: Văn  hòng   àn đại bi u Quốc 

hội và Hội đồng nh n   n c p t nh  à c  quan tha   ưu, giú  việc, phục vụ 

hoạt động của c c đại bi u Quốc hội và   àn đại bi u Quốc hội tại địa  hư ng. 

 ồng th i, Quốc hội quyết định ch m dứt việc thực hiện thí đi m hợp nh t 03 

Văn  hòng the  Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy  an Thư ng vụ 

Quốc hội và quyết định s  tổ chức Văn  hòng tha   ưu, giú  việc, phục vụ 

chung ch    àn đại bi u Quốc hội và Hội đồng nh n   n c p t nh, Văn  hòng 

tha   ưu, giú  việc, phục vụ riêng ch  Ủy  an nh n   n c p t nh. 

   b   đ   c  c   h      ch  việc tri n khai thực hiện, Luật đã  ổ sung 

quy định chuy n tiế  đ    c định lộ tr nh h àn thành việc thành  ậ  Văn  hòng 

  àn đại bi u Quốc hội và Hội đồng nh n   n c p t nh. The  đó, Văn  hòng 

  àn đại bi u Quốc hội được thành  ập theo Nghị quyết số 

1097/2015/UBTV H13 ngày 22/12/2015 của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội, 

Văn  hòng   àn đại bi u Quốc hội, Hội đồng nh n   n và Ủy  an nh n   n tại 

c c t nh, thành  hố trực thuộc Trung ư ng thực hiện thí đi m theo Nghị quyết 

số 580/2018/UBTVQH14 tiếp tục hoạt động ch  đến khiVăn  hòng   àn đại 

bi u Quốc hội và Hội đồng nh n   n c p t nh được thành  ậ  đ  tha   ưu, 

giú  việc, phục vụ chung hoạt động của   àn đại bi u Quốc hội và Hội đồng 

nh n   n the  quy định của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội. Việc thành  ậ  Văn 

 hòng   àn đại bi u Quốc hội và Hội đồng nh n   n c p t nh ph i h àn thành 

trư c ngày 01/7/2021. 

3. Về Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

So v i quy định của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã  ổ sung một số quy định sau đ y: 

a) Về nguyên tắc hoạt động và chế độ báo cáo của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội:  

Luật đã  ổ sung quy định về nguyên t c hoạt động và chế độ     c   của 

Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội đ  b   đ   tư ng thích v i c c quy định về nguyên 

t c hoạt động và chế độ     c   của Quốc hội, c c c  quan  uốc hội. The  đó, 

Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội  à  việc theo chế độ tập th  và quyết định the  đa 

số. Ph    ệnh, nghị quyết của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội được thông qua khi 
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có qu  nửa tổng số thành viên Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội bi u quyết t n 

thành.Tại kỳ họp cuối nă  của Quốc hội, Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội gửi     

c   công t ccủa   nh đến đại bi u Quốc hội. Tại kỳ họp cuối nă  của Quốc hội, 

Ủy  an Thư ng vụ  uốc hội tr nh     c   công t c nhiệm kỳ đ  Quốc hội xem 

  t, th o luận (kho n 4, 5  iều 44). Việc bổ sung c c quy định này s   à  rõ 

chế độ     c   của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội trư c Quốc hội, đồng th i b o 

đ   tính thống nh t v i quy định của Luật Hoạt động gi   s t của Quốc hội và 

Hội đồng nh n   n.  

b) Về việc triệu tập hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách:  

Luật đã  ổ sung quy định về tr ch nhiệm của Ủy  an Thư ng vụ Quốc 

hội trong việc triệu tập, tổ chức hội nghị đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên 

tr ch căn cứ và  yêu cầu, t nh h nh thực tiễn đ  tăng cư ng hiệu qu  hoạt động 

của đội ngũ đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch (kh  n 7  iều 47). Việc 

tổ chức hội nghị đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch  à cần thiết nh m 

 h t huy vai trò, trí tuệ tập th  của c c đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên 

tr ch tr ng việc tha  gia   kiến về c c dự  n  uật. Tuy nhiên, thực tế vừa qua 

cho th y, không  h i kỳ họ  nà  cũng có th  và cần thiết ph i tổ chức hội nghị 

đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch (như trư c kỳ họp thứ nh t của Quốc 

hội hoặc    t nh h nh  ịch bệnh Covid –19 diễn biến phức tạ  nên Ủy ban 

Thư ng vụ Quốc hội đã không tổ chức được hội nghị đại bi u Quốc hội hoạt 

động chuyên tr ch trư c kỳ họp thứ 9 như đã  ự kiến). D  đó, việc quy định 

căn cứ và  yêu cầu, t nh h nh thực tiễn, Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội quyết 

định triệu tập hội nghị đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch trư c mỗi kỳ 

họp Quốc hội giú      đ   tính kh  thi của quy định này.  

c) Về một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:   

   kh c phục những hạn chế trong việc thực hiện công t c qu n    c n 

bộ đối v i đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch tr ng th i gian qua, Luật 

đã  ổ sung quy định Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội quyết định,  hê chu n số 

 ượng và  anh s ch đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch tại   àn đại bi u 

Quốc hội đ  b   đ   tính  inh h ạt và  h  hợp v i t nh h nh thực tế của từng 

địa  hư ng(kh  n 3a  iều 43).  ồng th i, bổ sung th m quyền của Ủy ban 

Thư ng vụ Quốc hội trong việc quy định cụ th  việc thực hiện công t c qu n    

c n  ộ đối v i đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch tại địa phư ng, việc 
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thực hiện nhiệm vụ đại bi u, chế độ, chính s ch và c c điều kiện b   đ   kh c 

đối v i đại bi u Quốc hội, đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch (kh  n 1 

 iều 54). 

Về tr ch nhiệm của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội trong việc tổ chức trưng 

cầu     n, c ng v i Luật Tổ chức  uốc hội, một vài  uật chuyên ngành kh c 

như: Luật H ạt động gi   s t của  uốc hội và Hội đồng nh n   n, Luật Trưng 

cầu     n... đều có quy định cụ th  về th   quyền, tr ch nhiệ  và quy tr nh, 

thủ tục thực hiện đ  thực hiện nhiệ  vụ, quyền hạn cụ th  thuộc chức năng của 

Quốc hội.  iều này  ẫn đến việc quy định tr ng    , có khi còn thiếu thống 

nh t về c ng  ột nội dung giữa c c  uật
2
, nếu tiếp tục  uy tr  c ch quy định 

một nội dung   c  hai luật như hiện nay s  g y khó khăn tr ng qu  tr nh thực 

hiện và sửa đổi luật. V  vậy, Luật đã sửa đổi the  hư ng quy định kh i qu t về 

tr ch nhiệm của Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội trong việc tổ chức trưng cầu     n 

the  hư ng viện dẫn đến Luật Trưng cầu     n. The  đó, Ủy  an Thư ng vụ 

Quốc hội tổ chức trưng cầu     n the  quyết định của Quốc hội và thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn trong việc trưng cầu     n the  quy định của Luật Trưng 

cầu     n ( iều 59).  

4. Về Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội 

So v i quy định của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Tổ chức Quốc hội đã  ổ sung một số quy định sau đ y: 

a) Về tên gọi của một số Ủy ban: 

Một trong những đi m m i của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Quốc hội  à đổi tên Ủy  an Văn hóa, Gi    ục, Thanh niên, 

Thiếu niên và Nhi đồng thành Ủy  an Văn hóa, Gi    ục và đổi tên Ủy ban về 

c c v n đề Xã hội thành Ủy  an Xã hội đ  b t đầu thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc 

hội khóa XV. Việc đổi tên gọi của 02 Ủy  an  à đ  b   đ m ng n gọn, dễ hi u, 

dễ nh , th  hiện được  ĩnh vực hoạt động chủ yếu của c  quan.  

b) Về cơ cấu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội:  

Luật hiện hành quy định Hội đồng D n tộc gồ  có Chủ tịch, c c Phó 

Chủ tịch, Ủy viên Thư ng trực, Ủy viên Chuyên tr ch và c c Ủy viên kh c; Ủy 

ban của Quốc hội gồ  có Chủ nhiệ , c c Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thư ng 

                                                           
2
Ví  ụ như quy định về c c trư ng hợp cần trưng cầu     n tr ng Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Trưng 

cầu     n, quy định về tr ch nhiệ      c   công t c của Hội đồng D n tộc, Ủy ban của Quốc hội trong Luật 

Tổ chức Quốc hội và Luật Hoạt động gi   s t của Quốc hội và Hội đồng nh n   n... 



11 
 

 
 

trực, Ủy viên Chuyên tr ch và c c Ủy viên kh c. Qua thực tiễn hoạt động của 

Hội đồng D n tộc, c c Ủy ban của Quốc hội cho th y mặc    Thư ng trực Hội 

đồng, Thư ng trực Ủy  an đã được bổ sung nhiều về mặt số  ượng nhưng hiệu 

qu   à  việc, mức độ đóng gó  của từng thành viên, nh t  à c c đồng chí Ủy 

viên Thư ng trực, Ủy viên Chuyên tr ch còn chưa thực sự rõ rệt    tr ch 

nhiệm, quyền hạn, c  chế  à  việc của c c chức  anh này chưa được luật   c 

định rõ; việc tham gia hoạt động của c c thành viên  à đại bi u Quốc hội hoạt 

động kiê  nhiệ  cũng còn hạn chế.  

V  vậy, đ  b   đ m tính ổn định, kế thừa quy định hiện hành,   c định rõ 

từng loại chức danh (vị trí việc  à ), g n v i tiêu chu n, điều kiện, chế độ đãi 

ngộ cụ th , tạ   ư c đệm, chu n bị nh n sự kế cận đ  có th  thu hút c n  ộ về 

Quốc hội cũng như có thê  th i gian đ  đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên 

tr ch được trau dồi, rèn  uyện, tích  ũy kinh nghiệm hoạt động, Luật sửa đổi, bổ 

sung Luật Tổ chức Quốc hội vẫn tiếp tục giữ c  c u Hội đồng D n tộc, Ủy ban 

của Quốc hội như Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành nhưng m  rộng c  c u của 

Thư ng trực Hội đồng, Thư ng trực Ủy  an. The  đó, tr ng c  c u của 

Thư ng trực Hội đồng D n tộc, Thư ng trực Ủy ban của Quốc hội, ng ài Chủ 

tịch/Chủ nhiệ , Phó Chủ tịch/Phó Chủ nhiệ  và Ủy viên Thư ng trực còn  ổ 

sung chức danh Ủy viên Chuyên tr ch (kh  n 3  iều 67). V i quy định này, 

một mặt s  tạ  điều kiện đ  thực hiện được yêu cầu của Nghị quyết Trung 

ư ng;  ặt kh c, giú  tăng cư ng ch t  ượng, hiệu qu  hoạt động của Thư ng 

trực Hội đồng, Thư ng trực Ủy  an khi có t t c  đại bi u Quốc hội hoạt động 

chuyên tr ch  à  việc thư ng  uyên.  

c) Về trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội:  

Luật đã  ổ sung quy định tr ch nhiệm của c c c  quan tr ng việc tham 

gia th m tra nội  ung  iên quan đến  ĩnh vực Hội đồng D n tộc, Ủy ban phụ 

tr ch tr ng  ự  n  uật,  h    ệnh, dự th o nghị quyết    c  quan kh c của Quốc 

hội chủ tr  th m tra (kho n 1  iều 79); tr ng qu  tr nh th m tra dự  n  uật,  h   

lệnh, dự th o nghị quyết, Hội đồng D n tộc, Ủy  an có tr ch nhiệm b   đ m 

tính hợp hiến, tính hợp  h   và tính thống nh t của dự  n  uật,  h    ệnh, dự 

th o nghị quyết v i hệ thống  h    uật (kho n 1  iều 80). V i quy định này, 

việc th   tra c c  ự  n  uật,  h    ệnh thuộc c c  ĩnh vực s  được đ nh gi  

t àn  iện, kh ch quan h n,     đ   tính chặt ch , n ng ca  hiệu qu  thi hành 

trong thực tiễn đồng th i cũng  h  hợp v i thực tế hiện nay, c c c  quan của 
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Quốc hội  uôn tích cực tham gia th   tra, gó    kiến đối v i dự th o luật,  h   

lệnh thuộc phạ  vi,  ĩnh vực phụ tr ch.  

d) Về phiên họp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban: 

Thực tiễn th i gian qua cho th y, tỷ lệ đại bi u Quốc hội  à thành viên 

Hội đồng D n tộc, c c Ủy ban tham dự  hiên họ  t àn th  của Hội đồng D n 

tộc, c c Ủy  an còn chưa ca ,  nh hư ng trực tiế  đến ch t  ượng và gi  trị 

 h      của c c quyết định được thông qua tại Hội đồng, Ủy ban. 

V  vậy, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định cụ th  h n về  hiên họp của 

Hội đồng D n tộc, c c Ủy ban của Quốc hội, tr ch nhiệ  tha  gia  hiên họp 

của c c thành viên. The  đó,  hiên họ  t àn th  của Hội đồng D n tộc, Ủy  an 

 h i có qu  nửa tổng số thành viên của Hội đồng, Ủy  an tha   ự. B   c  , 

nghị quyết, kiến nghị, c c nội  ung kh c thuộc th   quyền quyết định của Hội 

đồng D n tộc, Ủy  an được thông qua khi cóqu  nửa tổng số thành viên của 

Hội đồng, Ủy  an  i u quyết t n thành. Thành viên của Hội đồng D n tộc, Ủy 

 an có tr ch nhiệm tham dự  hiên họp của Hội đồng, Ủy ban theo triệu tập của 

Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Ủy ban; th o luận và  i u quyết c c v n đề 

được đưa ra  e    t tại  hiên họp. Trư ng hợp không tha   ự  hiên họ  th  

ph i có       chính đ ng,  h i     c   và được sự đồng   của Chủ tịch Hội 

đồng, Chủ nhiệm Ủy ban ( iều 87). 

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT  

   tổ chức tri n khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Quốc hội, Luật có 03 nội dung giao Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội quy 

định cụ th , bao gồ : (i) Ban hành Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và c  c u tổ chức của Văn  hòng   àn đại bi u Quốc hội và Hội 

đồng nh n   n c p t nh (kho n 4  iều 1 và kho n 3  iều 2); (ii) Công t c qu n 

   c n  ộ đối v i đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch; (iii) Việc thực hiện 

nhiệm vụ đại bi u, chế độ, chính s ch và điều kiện b   đ   kh c đối v i đại 

bi u Quốc hội (đi m b kho n 4, đi m a kho n 8 và kh  n 15  iều 1).  

 ồng th i, đ  b   đ m hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và kịp th i tri n khai thực hiện ch  đạo của 

c   có th m quyền, tại  hiên họp thứ 46 (th ng 7/2020), Ủy  an Thư ng vụ 

Quốc hội đã  e    t, ch  đạo c c nội  ung công việc cần tri n khai đ  chu n bị 

thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, đồng 
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th i  h n công việc rà s  t, s ạn th o, th   tra đ  tr nh Ủy  an Thư ng vụ 

Quốc hội  e    t, quyết định c c nội  ung sau đ y:  

- Gia  Văn  hòng  uốc hội chủ tr ,  hối hợp v i Ban Công t c đại bi u 

và c c c  quan hữu quan kh c kh n trư ng s ạn th  , tr nh Ủy  an Thư ng vụ 

Quốc hội  an hành Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và c  

c u tổ chức của Văn  hòng   àn đại bi u Quốc hội và Hội đồng nh n   n c p 

t nh trư c ngày 15/10/2020; rà s  t c c quy định hiện hành về việc b   đ m 

chế độ, chính s ch và điều kiện b   đ   kh c đối v i đại bi u Quốc hội, đại 

bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch,     đ   kinh  hí h ạt động của c c 

  àn đại bi u Quốc hội đ  đề xu t c c nội dung cần sửa đổi, bổ sung,  an hành 

m i,     c   Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội chậm nh t  à th ng 12/2020. 

- Gia  Ban Công t c đại bi u rà s  t c c quy định hiện hành về công t c 

qu n    c n  ộ đối v i đại bi u Quốc hội hoạt động chuyên tr ch và việc thực 

hiện nhiệm vụ đại bi u Quốc hội đ  đề xu t c c nội dung cần sửa đổi, bổ sung, 

 an hành   i; rà s  t việc thực hiện c c nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch 

sửa đổi, bổ sung hoặc  an hành   i văn   n b   đ   thi hành Luật Tổ chức 

Quốc hội nă  2014,     c   Ủy  an Thư ng vụ Quốc hội chậm nh t  à th ng 

12/2020. 

- Giao Ủy  an Ph    uật của Quốc hội chủ tr  th m tra dự th o Nghị 

quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và c  c u tổ chức của Văn 

 hòng   àn đại bi u Quốc hội và Hội đồng nh n   n c p t nh./.  

------------------------------------ 

 

 

 


