
Câu 10. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?  

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội không 

quá 500 người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động 

không chuyên trách. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 

40% tổng số đại biểu Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó 

Chủ tịch Quốc hội làm Phó Chủ tịch. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đại 

biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên Chính phủ.   

Quốc hội thành lập các cơ quan chuyên môn gồm: 

(1) Hội đồng Dân tộc. 

(2) Ủy ban Pháp luật. 

(3) Ủy ban Tư pháp. 

(4) Ủy ban Kinh tế. 

(5) Ủy ban Tài chính, Ngân sách. 

(6) Ủy ban Quốc phòng và An ninh. 

(7) Ủy ban Văn hoá, Giáo dục. 

(8) Ủy ban Xã hội. 

(9) Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

(10) Ủy ban Đối ngoại. 

Đây là các cơ quan của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 

Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trước Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. Hội đồng Dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về 

công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về 

luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; 

thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị 

những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội đồng, Ủy ban.  

Ngoài ra, Quốc hội có thể thành lập Ủy ban lâm thời để thẩm tra dự án luật, 

dự thảo nghị quyết hoặc báo cáo, dự án khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình 



Quốc hội hoặc có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc 

và nhiều Ủy ban của Quốc hội; điều tra làm rõ về một vấn đề cụ thể khi xét thấy cần 

thiết. 

Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tổ chức để các đại 

biểu Quốc hội tiếp công dân; tổ chức để các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án 

luật, pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu 

cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu 

Quốc hội và tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám 

sát tại địa phương. 

Bộ máy giúp việc của Quốc hội gồm Tổng Thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội gồm Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện Nghiên cứu lập 

pháp. 


