
Câu 58. Cơ cấu tổ chức và bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc 

gia được tổ chức như thế nào? 

Để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Hội đồng bầu 

cử quốc gia đã thành lập 04 Tiểu ban để tham mưu và giúp Hội đồng trực tiếp chỉ 

đạo, điều hành, hướng dẫn, xử lý một số công việc trong từng mảng lĩnh vực cụ thể, 

gồm có: 

- Tiểu ban Nhân sự. 

- Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền. 

- Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế. 

Mỗi Tiểu ban có từ 9-21 thành viên vừa có đại diện thành viên của Hội đồng 

bầu cử quốc gia tham gia làm Trưởng, Phó Trưởng Tiểu ban, vừa có đại diện lãnh 

đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo 

dõi, phụ trách các lĩnh vực, mảng công việc tương ứng. 

Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết số 1000/2020/UBTVQH14 ngày 16 tháng 9 

năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về bộ máy giúp việc của Hội 

đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thành lập Văn phòng Hội đồng 

bầu cử quốc gia với tư cách là bộ máy tham mưu, giúp việc, trực tiếp phục vụ việc 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, các Tiểu ban của Hội 

đồng; đồng thời đã bổ nhiệm Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Hội 

đồng bầu cử quốc gia. Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cũng tổ chức bộ phận 

thường trực và 05 Tổ giúp việc để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Văn 

phòng. Công chức làm việc tại Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ yếu gồm 

công chức của Văn phòng Quốc hội, cán bộ, công chức trưng tập hoặc kiêm nhiệm 

của một số cơ quan nhà nước khác, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có 

liên quan. 

 

 


