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Cơ CHẾ HỖ tRỢ .........................................................................119

1. Một số kỹ năng của ĐBQH thực hiện nhiệm vụ giám sát ...... 119

1.1 Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin .........119

1.2 Kỹ năng chất vấn ..............................................................122

1.3. Kỹ năng trong việc giám sát văn bản pháp luật ........124

1.4 Kỹ năng trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu 
tín nhiệm ...................................................................................128

1.5 Kỹ năng trong việc tham gia hoạt động giải trình tại 
HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội ....................................129



10

2. Hỗ trợ ĐBQH thực hiện nhiệm vụ giám sát ................. 130
2.1 Các cơ quan hỗ trợ ĐBQH trong hoạt động giám sát .....130
2.2 Hỗ trợ về thông tin, nghiên cứu ...................................137
2.3 Hỗ trợ về nhân lực ...........................................................142
2.4 Hỗ trợ về kỹ năng .............................................................144
2.5 Hỗ trợ về báo chí, truyền thông ...................................145
2.6 Hỗ trợ về tài chính ...........................................................146
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾt tẮt

thứ tự Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ

1 CTGS Chương trình giám sát

2 ĐBQH Đại biểu Quốc hội

3 Đoàn ĐBQH Đoàn Đại biểu Quốc hội

4 GS Giám sát

5 HĐDT Hội đồng Dân tộc

6 KT - XH Kinh tế - Xã hội

7 KTNN Kiểm toán Nhà nước

8 MTTQVN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

9 NSNN Ngân sách nhà nước

10 TANDTC Tòa án Nhân dân Tối cao

11 TTKQH Tổng Thư ký Quốc hội

12 UBTVQH  Ủy ban Thường vụ Quốc hội

13 VBQPPL Văn bản quy phạm pháp luật

14 VKSNDTC Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

15 VPQH Văn phòng Quốc hội

16 Luật HĐGS 2015 Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
năm 2015
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LỜI GIỚI THIỆU

Theo quy định của pháp luật, việc tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội được tiến hành theo những 
quy trình riêng. Trong đó, mỗi quy trình sẽ gồm có 
nhiều bước, nhiều giai đoạn khác nhau được tiến 

hành theo một trình tự chặt chẽ, nghiêm ngặt. Mỗi bước, mỗi 
giai đoạn lại gồm nhiều nhiệm vụ và có sự tham gia thực hiện 
của nhiều chủ thể khác nhau. Do đó, một yêu cầu đặt ra đối với 
các chủ thể tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, trong 
đó có các ĐBQH là cần nắm bắt và thực hiện đầy đủ các quy 
định trong các quy trình này. Việc hiểu và nắm rõ về quy trình 
giúp cho ĐBQH phát huy vai trò của mình trong hoạt động của 
Quốc hội.

Để tạo thuận lợi cho các ĐBQH khóa XV trong việc thực 
hiện nhiệm vụ đại biểu của mình, nhất là những ĐBQH lần đầu 
tham gia hoạt động của Quốc hội, góp phần tiếp tục đổi mới 
và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Thư 
viện Quốc hội đã chủ động biên soạn Bộ ấn phẩm về quy trình 
hoạt động của Quốc hội gồm có: (i) ĐBQH trong quy trình lập 
pháp; (ii) ĐBQH trong quy trình giám sát; và (iii) ĐBQH trong 
quy trình quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; cùng 
với đó là ấn phẩm (2 tập) Văn bản quy phạm pháp luật về Quốc 
hội và ĐBQH.
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Đây là Bộ ấn phẩm được biên soạn công phu, kết hợp 
giữa việc khái quát ngắn gọn nội dung với việc thiết kế đồ họa 
đã thể hiện các quy định của pháp luật hiện hành thành các 
quy trình sinh động, dễ hiểu. Hơn nữa, Bộ ấn phẩm cũng giới 
thiệu những nét cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của ĐBQH, cũng 
như các kỹ năng của ĐBQH cần có, cơ chế hỗ trợ đại biểu 
trong quá trình hoạt động và các văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan.

Tôi xin trân trọng giới thiệu đến các vị ĐBQH Bộ ấn phẩm 
trên. Hy vọng rằng, bộ ấn phẩm này sẽ mang tới những thông 
tin tham khảo hữu ích và sự thuận lợi trong quá trình tra cứu 
giúp cho các vị ĐBQH thực hiện tốt vai trò, vị trí “là người đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân…thay mặt Nhân dân 
thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội”.

Trân trọng giới thiệu!

tS. Bùi Văn Cường
ỦY VIÊN BCH tRUNG ươNG ĐẢNG

tỔNG tHư KÝ QUỐC HỘI
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LỜI TỰA

Cùng với chức năng lập pháp và quyết định những 
vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát là một 
trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội nước ta. 
Chất lượng của hoạt động giám sát có tác động 

lớn đến chất lượng của hoạt động lập pháp và quyết định những 
vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động giám sát của Quốc 
hội không chỉ nhằm mục đích đưa pháp luật vào cuộc sống, bảo 
đảm cho luật pháp được thi hành nghiêm và thống nhất mà 
còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, góp phần 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân năm 2015 (sau đây gọi là Luật Hoạt động 
giám sát năm 2015), tại các kỳ họp, Quốc hội tiến hành giám 
sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước theo các 
phương thức như xem xét báo cáo công tác, chất vấn, giám sát 
văn bản, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, thành lập Ủy 
ban lâm thời để điều tra... Ngoài giám sát tối cao của Quốc hội, 
các chủ thể khác có thẩm quyền giám sát, bao gồm UBTVQH, 
HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH.

Có rất nhiều yếu tố quan hệ và tác động đến hiệu lực, hiệu 
quả và chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội, trong đó 
có yếu tố quan trọng là việc nắm vững quy trình, nhiệm vụ, 
quyền hạn và các kỹ năng trong thực hiện giám sát của mỗi 
ĐBQH. 
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Để chuẩn bị nguồn lực thông tin tham khảo cung cấp phục 
vụ ĐBQH khóa XV, Thư viện Quốc hội với sự hỗ trợ kỹ thuật 
của Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF) tại Việt Nam tổ 
chức nghiên cứu biên soạn ấn phẩm về “ĐBQH trong quy trình 
giám sát”. Ấn phẩm được biên soạn với mong muốn góp phần 
giúp ĐBQH, nhất là các đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu dễ 
dàng nắm bắt được các bước trong từng giai đoạn của quy trình 
giám sát của Quốc  hội. Bên cạnh đó, ấn phẩm giới thiệu một số 
kỹ năng, cách thức thực hiện vai trò, nhiệm vụ của ĐBQH trong 
từng bước, từng giai đoạn và một số cơ chế hỗ trợ ĐBQH trong 
hoạt động giám sát. 

Nội dung của ấn phẩm này tập trung vào một số nhóm vấn 
đề chính như:

 Khái quát về giám sát của Quốc hội Việt Nam theo quy 
định của pháp luật hiện hành;

 Quy trình thực hiện các hoạt động giám sát dựa trên cơ 
sở tập hợp, hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành về 
các hoạt động giám sát của Quốc hội;

 Một số kỹ năng, cách thức cơ bản mà ĐBQH thường 
sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình (dựa trên 
chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám 
sát của các ĐBQH trong những khóa gần đây);

 Cơ chế và cách thức hỗ trợ ĐBQH trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ giám sát như hỗ trợ về nhân lực, thông tin, tài 
chính, hậu cần…

Ấn phẩm “Đại biểu Quốc hội trong quy trình giám sát” được 
Thư viện Quốc hội thực hiện theo hình thức vừa giới thiệu, 
phân tích, luận giải ngắn gọn các nội dung cơ bản về hoạt động 
giám sát của Quốc hội theo quy định của pháp luật hiện hành, 
vừa mô tả các bước trong từng giai đoạn, từng quy trình thực 
hiện giám sát của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của 
Quốc hội, Đoàn ĐBQH và cá nhân ĐBQH bằng các hình ảnh đồ 
họa sinh động, dễ hiểu.
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Thư viện Quốc hội xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu 
Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học đã tham gia biên 
soạn, đóng góp ý kiến cho nội dung ấn phẩm và sự hỗ trợ Hanns 
Seidel Foundation (HSF) tại Việt Nam trong quá trình biên soạn 
và phát hành ấn phẩm này.

 Cùng với 02 ấn phẩm tương tự trong lĩnh vực lập pháp 
và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Thư viện 
Quốc hội trân trọng gửi đến các vị ĐBQH ấn phẩm “Đại biểu 
Quốc hội trong quy trình giám sát”, hi vọng Ấn phẩm sẽ mang 
lại những thông tin hữu ích đối với ĐBQH. Trong quá trình biên 
soạn, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, Thư viện Quốc 
hội rất mong nhận được các ý kiến nhận xét, góp ý của các vị 
ĐBQH và bạn đọc để hoàn thiện cho những lần tái bản sau. 

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về: Thư viện Quốc hội - Văn 
phòng Quốc hội. 

Địa chỉ: Nhà Quốc hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội. 

Email: thuvienquochoi@quochoi.vn; 

Điện thoại: 080.41459; 080.41984

tHư VIỆN QUỐC HỘI
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CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

VỀ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

1. tỔNG QUAN VỀ GIÁM SÁt CỦA QUỐC HỘI

Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh 
giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc 
yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý1. Giám sát của 
Quốc hội là các hoạt động bao gồm giám sát tối cao của Quốc 
hội, giám sát của UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội, 
Đoàn ĐBQH và các ĐBQH.

1. Khoản 1, Điều 2, Luật HĐGS 2015.
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Giám sát
của UBTVQH

Giám sát
của Đoàn ĐBQH, 

ĐBQH

HOẠT ĐỘNG 
GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

Giám sát 
của HĐDT, 
các Ủy ban 

của Quốc hội

Giám sát tối cao 
của Quốc hội 
(Được thực 

hiện tại kỳ họp 
Quốc hội)

SƠ ĐỒ 1
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1.1 Giám sát tối cao

Giám sát tối cao là hoạt động được tiến hành tại kỳ họp 
Quốc hội với sự tham gia của toàn thể ĐBQH nhằm “theo dõi, 
xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu 
sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết 
của Quốc hội và xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan 
có thẩm quyền xử lý”.

Theo Điều 69 của Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có quyền 
“giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Trên cơ sở 
quy định của Hiến pháp, hoạt động giám sát tối cao của Quốc 
hội đã quy định cụ thể  trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, 
Luật HĐGS 2015. 

Giám sát tối cao của Quốc hội được thể hiện qua một số 
nội dung sau:

Về chủ thể thực hiện quyền GS: Chủ thể duy nhất thực 
hiện quyền giám sát tối cao là Quốc hội. Quốc hội ở đây được 
hiểu là toàn thể các ĐBQH tại các kỳ họp Quốc hội. 

Về đối tượng GS: Đối tượng chịu sự giám sát tối cao của 
Quốc hội là các cơ quan và cá nhân do Quốc hội thành lập, 
bầu hoặc phê chuẩn, bao gồm: Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác 
của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Hội đồng Bầu cử quốc gia, 
KTNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập1. 

Về nội dung giám sát tối cao: Về cơ bản, nội dung giám sát 
tối cao của Quốc hội bao gồm: 

- Giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội; 

- Giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, UBTVQH, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác 

1. Theo khoản 1, Điều 4, Luật HĐGS 2015.
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của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Hội đồng Bầu cử quốc gia, 
KTNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; 

- Quốc hội còn tiến hành giám sát tối cao VBQPPL của Chủ 
tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội 
đồng Thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC, Viện trưởng 
VKSNDTC, Tổng KTNN; giám sát tối cao nghị quyết liên tịch 
giữa UBTVQH hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQVN; thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với 
Viện trưởng VKSNDTC; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TANDTC, Viện trưởng 
VKSNDTC.

Về hình thức GS: Quốc hội giám sát tối cao thông qua các 
hoạt động sau1:

1. Xem xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, UBTVQH, 
Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN, cơ quan khác do Quốc 
hội thành lập và các báo cáo khác như: báo cáo hằng năm, báo 
cáo công tác nhiệm kỳ của các cơ quan do Quốc hội thành lập; 
báo cáo của Chính phủ về KT - XH, về việc thực hiện ngân sách 
nhà nước, về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội…; báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số 
lĩnh vực và báo cáo khác theo nghị quyết của Quốc hội hoặc 
theo đề nghị của UBTVQH;

2. Xem xét VBQPPL của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, 
Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN; nghị 
quyết liên tịch giữa UBTVQH hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, thông tư liên tịch giữa 
Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC, thông tư liên 
tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh 
án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

1. Điều 11, Luật HĐGS 2015.
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3. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác 
của Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, 
Tổng KTNN;

4. Xem xét Báo cáo giám sát chuyên đề;

5. Xem xét Báo cáo của Ủy ban lâm thời do Quốc hội thành 
lập để điều tra về một vấn đề nhất định;

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người 
giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

7. Xem xét Báo cáo của UBTVQH về kiến nghị giám sát 
của UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và 
ĐBQH.
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Xem xét Báo cáo giám sát chuyên đề

Xem xét Báo cáo công tác

Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị 
chất vấn

SƠ ĐỒ 2

CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT TỐI CAO
CỦA QUỐC HỘI

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn 

Xem xét Báo cáo của UBTVQH về kiến nghị giám 
sát của UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội, 
Đoàn ĐBQH và ĐBQH

Xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội

Xem xét Báo cáo của Ủy ban lâm thời do Quốc hội 
thành lập để điều tra về một vấn đề nhất định
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1.2 Hoạt động giám sát của UBtVQH, HĐDt, các Ủy ban 
của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH

* UBtVQH:

1. Xem xét Báo cáo công tác của Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC, KTNN, cơ quan khác do Quốc hội thành lập và các 
báo cáo khác quy định tại khoản 1, Điều 13 của Luật HĐGS 
2015 trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội do Quốc hội 
giao hoặc theo yêu cầu của UBTVQH;

2. Xem xét VBQPPL quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 
của Luật HĐGS 2015 có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH;

3. Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất 
vấn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 của Luật HĐGS 2015 
trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội;

4. Giám sát chuyên đề;

5. Xem xét Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh; xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 
dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, VBQPPL của cơ quan nhà 
nước cấp trên;

6. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

7. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;

8. Giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân;

9. Xem xét kiến nghị giám sát của HĐDT, các Ủy ban của 
Quốc hội, Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội;

10. Kiến nghị việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
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* HĐDt, các Ủy ban của Quốc hội:
1. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, 

KTNN quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật HĐGS 2015 
thuộc lĩnh vực HĐDT, Ủy ban của Quốc hội phụ trách hoặc 
theo sự phân công của UBTVQH;

2. Giám sát VBQPPL quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 
của Luật HĐGS 2015;

3. Giám sát chuyên đề;

4. Tổ chức hoạt động giải trình những vấn đề thuộc lĩnh 
vực HĐDT, Ủy ban của Quốc hội phụ trách;

5. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 
công dân;

6. Kiến nghị về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

* Đoàn ĐBQH:
1. Giám sát chuyên đề việc thi hành pháp luật ở địa phương;

2. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 
công dân mà ĐBQH, Đoàn ĐBQH đã chuyển đến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

3. Cử ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tham gia Đoàn Giám sát 
của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội tại địa 
phương khi có yêu cầu.

* ĐBQH:
1. Chất vấn những người bị chất vấn quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 4 của Luật HĐGS 2015;

2. Giám sát VBQPPL; giám sát việc thi hành pháp luật;

3. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 
công dân.
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1.3 thẩm quyền giám sát của Quốc hội

Về thẩm quyền GS, theo quy định của pháp luật hiện hành, 
Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn 
ĐBQH và ĐBQH giám sát các việc sau đây:

a) Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội; GS tối cao hoạt động của Chủ tịch 
nước, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 
thành viên khác của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Hội đồng 
Bầu cử quốc gia, KTNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; 
GS tối cao VBQPPL của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Chánh 
án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN; GS tối cao 
nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH hoặc Chính phủ với Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, thông tư liên tịch giữa 
Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC, thông tư liên 
tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh 
án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC;

b) UBTVQH giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; GS 
hoạt động của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN và cơ 
quan khác do Quốc hội thành lập, Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh; GS VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội 
đồng Thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC, Viện trưởng 
VKSNDTC, Tổng KTNN; GS nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ 
với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, thông tư liên 
tịch giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC, thông 
tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với 
Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; giúp Quốc hội tổ chức thực hiện 
quyền GS tối cao theo sự phân công của Quốc hội;

c) HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình GS việc thực hiện Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; 
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GS hoạt động của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, TANDTC, 
VKSNDTC, KTNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; GS 
VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, 
Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN; GS 
nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương MTTQVN, thông tư liên tịch giữa Chánh án 
TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC, thông tư liên tịch giữa Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TANDTC, 
Viện trưởng VKSNDTC thuộc lĩnh vực HĐDT, Ủy ban phụ 
trách; giúp Quốc hội, UBTVQH thực hiện quyền GS theo sự 
phân công của Quốc hội, UBTVQH;

d) Đoàn ĐBQH tổ chức hoạt động GS của Đoàn và tổ chức 
để ĐBQH trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ GS tại địa phương; 
tham gia GS với Đoàn Giám sát của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, 
Ủy ban của Quốc hội tại địa phương;

đ) ĐBQH chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, 
Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN; trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình GS VBQPPL, việc thi 
hành pháp luật; GS việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 
của công dân; tham gia Đoàn Giám sát của Quốc hội, UBTVQH, 
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội tại các bộ, ngành, địa phương khi 
có yêu cầu.

Ngoài ra, khi xét thấy cần thiết, Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, 
Ủy ban của Quốc hội tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác.

1.4 ĐBQH trong hoạt động giám sát

Khi tham gia thực hiện chức năng GS, ĐBQH có thể tự 
mình tiến hành một số hoạt động GS hoặc cũng có thể tham gia 
thực hiện GS chung của Quốc hội.
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ĐBQH TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Chất vấn

ĐBQH tự mình 
tiến hành

Giám sát 
VBQPPL; giám 
sát việc thi hành 
pháp luật

Giám sát việc giải 
quyết khiếu nại, tố 
cáo của công dân

ĐBQH tham gia 
tiến hành

Tham gia hoạt 
động giám sát 
của Đoàn ĐBQH

Tham gia Đoàn 
Giám sát của QH, 
UBTVQH, HĐDT, 
các UB của QH 
tại địa phương khi 
có yêu cầu

SƠ ĐỒ 3



32

Trong quá trình thực hiện các hoạt động GS, ĐBQH phải 
tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc của hoạt động này, bao 
gồm: “Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; Bảo đảm khách quan, 
công khai, minh bạch, hiệu quả; Không làm cản trở đến hoạt 
động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS”. 
Bên cạnh đó, “ĐBQH phải chịu trách nhiệm về quyết định, yêu 
cầu, kiến nghị giám sát; chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt 
động GS của mình trước cử tri tại địa phương thông qua hoạt 
động tiếp xúc cử tri”.

2. XâY DựNG CHươNG tRÌNH GIÁM SÁt

2.1 Quy trình xây dựng CtGS của Quốc hội

Xây dựng CTGS của Quốc hội là hoạt động đầu tiên trong 
quy trình GS tối cao của Quốc hội, là căn cứ để triển khai hoạt 
động GS tối cao một cách chủ động, thống nhất theo nội dung, 
kế hoạch đã được thông qua. CTGS của Quốc hội đồng thời là 
cơ sở để xây dựng CTGS của UBTVQH, các cơ quan của Quốc 
hội, Đoàn ĐBQH bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo, 
phân tán. 

Quốc hội xem xét, quyết định CTGS hằng năm của mình 
tại kỳ họp giữa năm của năm trước trên cơ sở Dự kiến CTGS 
do UBTVQH trình. Việc xây dựng và xem xét, quyết định CTGS 
hằng năm của Quốc hội được thực hiện theo quy trình sau đây:

Đề xuất nội dung CtGS

Chậm nhất là ngày 15 tháng 01 hằng năm1, TTKQH gửi văn 
bản đề nghị HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Ủy ban 
Trung ương MTTQVN đề xuất nội dung GS của Quốc hội. Các 
cơ quan, cá nhân có thẩm quyền gửi đề xuất nội dung GS trước 
ngày 01 tháng 3 hằng năm. 

1. Chậm nhất là 80 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất đối với năm đầu 
nhiệm kỳ.
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Xây dựng dự kiến CtGS

TTKQH tổ chức tập hợp, tổng hợp đề nghị, kiến nghị về nội 
dung GS của Quốc hội, lựa chọn nội dung GS chuyên đề, xây 
dựng dự kiến CTGS của Quốc hội để báo cáo UBTVQH cho ý 
kiến tại phiên họp trước kỳ họp Quốc hội giữa năm.

Hồ sơ trình UBTVQH gồm các loại tài liệu sau đây: 

a) Báo cáo của TTKQH về dự kiến CTGS của Quốc hội, 
UBTVQH kèm theo dự thảo tờ trình của UBTVQH về dự kiến 
CTGS của Quốc hội;

b) Báo cáo về kết quả thực hiện CTGS của Quốc hội, 
UBTVQH năm trước;

c) Tổng hợp đề nghị, kiến nghị sắp xếp theo nội dung;

d) Tổng hợp đề nghị, kiến nghị sắp xếp theo cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đề xuất;

đ) Thuyết minh các nội dung dự kiến giám sát chuyên đề;

e) Tập hợp nội dung chuyên đề Quốc hội, UBTVQH đã GS 
trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm đề xuất.

UBtVQH thảo luận cho ý kiến về dự kiến CtGS của Quốc 
hội theo trình tự: (i) TTKQH trình bày Báo cáo và Dự thảo tờ 
trình của UBTVQH; (ii) UBTVQH thảo luận; (iii) Chủ tọa phiên 
họp kết luận. Trên cơ sở kết luận của Chủ tọa phiên họp, TTKQH 
giúp UBTVQH hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự 
kiến CTGS của Quốc hội.

Quốc hội quyết định CtGS

Tại kỳ họp giữa năm, Quốc hội xem xét quyết định CTGS 
hằng năm theo trình tự: (i) UBTVQH trình bày tờ trình; (ii) Quốc 
hội thảo luận; (iii) Quốc hội thông qua nghị quyết về CTGS. 

Trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội về CTGS hàng năm, 
UBTVQH ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện, trừ hoạt 
động giám sát chuyên đề.
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4

3

2

1

QUY TRÌNH XÂY DỰNG 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

UBTVQH cho ý kiến về dự kiến chương trình
giám sát của QH, UBTVQH

TTKQH tổ chức tập hợp, tổng hợp đề nghị, kiến 
nghị về nội dung GS của Quốc hội, lựa chọn nội 
dung GS chuyên đề, xây dựng dự kiến Chương 
trình GS của Quốc hội để báo cáo UBTVQH cho ý 
kiến tại phiên họp trước kỳ họp Quốc hội giữa năm;

(i) TTKQH trình bày báo cáo và Dự thảo tờ trình 
của UBTVQH; (ii) UBTVQH thảo luận; (iii) Chủ tọa 
phiên họp kết luận.Trên cơ sở kết luận của Chủ 
tọa phiên họp, TTKQH giúp UBTVQH hoàn thiện 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến 
Chương trình GS của Quốc hội.

Tại kỳ họp giữa năm, Quốc hội xem xét quyết 
định Chương trình GS hằng năm theo trình tự: (i) 
UBTVQH trình bày tờ trình; (ii) Quốc hội thảo 
luận; (iii) Quốc hội thông qua nghị quyết về 
Chương trình GS.

Xây dựng dự kiến Chương trình giám sát

QH quyết định Chương trình giám sát

SƠ ĐỒ 4

Đề xuất nội dung Chương trình giám sát

Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền gửi đề xuất 

nội dung GS trước ngày 01 tháng 3 hằng năm;
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2.2 Quy trình xây dựng Chương trình giám sát của UBtVQH

Tập hợp, tổng hợp đề nghị giám sát

Xem xét, quyết định Chương trình giám sát

2 TTKQH tổ chức tập hợp, tổng hợp đề nghị GS 
và báo cáo UBTVQH

3
TTKQH - CNVPQH trình bày tờ trình về 
dự kiến Chương trình GS của UBTVQH; 
UBTVQH thảo luận;
UBTVQH ra nghị quyết về Chương trình 
GS của UBTVQH

1
Chậm nhất là ngày 01 tháng 3 của năm 
trước, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội, 
Đoàn ĐBQH, ĐBQH, Ủy ban Trung ương 
MTTQVN gửi đến UBTVQH đề nghị GS

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁM SÁT HẰNG NĂM CỦA UBTVQH

Gửi đề nghị giám sát 

SƠ ĐỒ 5
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2.3 Quy trình xây dựng Chương trình giám sát của HĐDt, 
các Ủy ban của Quốc hội

Thường trực Hội đồng Dân tộc, 
Thường trực Ủy ban của Quốc hội

HĐDT, Ủy ban
 của Quốc hội

Xem xét, quyết định vào 
cuối năm trước và tổ chức 
thực hiện Chương trình GS

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT    
HẰNG NĂM CỦA HĐDT, CÁC UB CỦA QUỐC HỘI

Có thể điều 
chỉnh Chương 

trình GS và báo 
cáo tại phiên họp 

gần nhất

Dự kiến Chương 
trình GS trình 
HĐDT, Ủy ban 
của Quốc hội

SƠ ĐỒ 6
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2.4 Quy trình xây dựng Chương trình giám sát của ĐBQH, 
Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH, cá nhân ĐBQH thực hiện các hoạt động GS 
trên cơ sở CTGS. ĐBQH lập CTGS hằng năm của mình và gửi đến 
Đoàn ĐBQH. Đoàn ĐBQH căn cứ vào CTGS của từng ĐBQH, 
CTGS của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, 
tình hình thực tế của địa phương, đề nghị của Ủy ban MTTQVN 
cấp tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương lập CTGS 
hằng năm của Đoàn ĐBQH và báo cáo UBTVQH. Đoàn ĐBQH 
tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH và 
tổ chức để ĐBQH trong Đoàn thực hiện CTGS của mình. Hằng 
năm, Đoàn ĐBQH có trách nhiệm báo cáo UBTVQH về việc 
thực hiện CTGS của Đoàn và của các ĐBQH trong Đoàn.

CTGS của Đoàn ĐBQH, ĐBQH được xây dựng theo quy 
trình sau đây: 
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QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
GIÁM SÁT CỦA  ĐBQH, ĐOÀN ĐBQH

ĐBQH LẬP VÀ GỬI ĐỀ NGHỊ GIÁM SÁT

1 Chậm nhất là ngày 01 tháng 12 hằng năm, ĐBQH dự kiến 
Chương trình GS của mình, gửi đến Đoàn ĐBQH.

ĐOÀN ĐBQH BÁO CÁO VỚI UBTVQH

3 Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hằng năm, Đoàn ĐBQH 
hoàn thành việc xây dựng Chương trình GS của Đoàn cho 
năm sau và báo cáo UBTVQH. 

ĐOÀN ĐBQH LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT 
HẰNG NĂM

2 Căn cứ vào Chương trình GS của từng ĐBQH, Chương trình 
GS của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, tình 
hình thực tế của địa phương, đề nghị của Ủy ban MTTQVN 
cấp tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương.

SƠ ĐỒ 7



39

CHƯƠNG II
QUY TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

CỦA QUỐC HỘI

1. XeM Xét BÁO CÁO

1.1. Quốc hội xem xét Báo cáo

Quốc hội tiến hành xem xét các Báo cáo bao gồm: Báo cáo 
công tác hằng năm, Báo cáo công tác nhiệm kỳ, Báo cáo hoạt 
động của Chính phủ theo vấn đề, lĩnh vực mà đối tượng chịu 
sự GS phụ trách, Báo cáo về việc thi hành pháp luật và Báo cáo 
khác do cá nhân có thẩm quyền hoặc đại diện cơ quan chịu sự 
GS báo cáo trước Quốc hội tại phiên họp toàn thể. Các Báo cáo 
này được Quốc hội xem xét vào thời điểm luật định:

- Tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội xem xét, thảo luận Báo cáo 
công tác hằng năm của UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của Quốc 
hội, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN và cơ quan khác 
do Quốc hội thành lập. Quốc hội xem xét, thảo luận Báo cáo 
của Chính phủ về KT - XH; Báo cáo của Chính phủ về thực hiện 
ngân sách Nhà nước, quyết toán ngân sách Nhà nước; Báo cáo 
của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết 
của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC về 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Chính phủ về 
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công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo của Chính phủ về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo của Chính phủ về 
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo 
của Chính phủ về công tác thi hành án; Báo cáo của Chính phủ 
về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Tại kỳ họp giữa năm, các cơ quan nói trên gửi Báo cáo 
đến ĐBQH; trường hợp cần thiết, Quốc hội xem xét, thảo luận.

- Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội xem xét, thảo luận Báo 
cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, UBTVQH, HĐDT, 
các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, 
KTNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Bên cạnh đó, 
Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác 
được Quốc hội xem xét, thảo luận tại thời điểm khác do pháp 
luật quy định. Báo cáo khác theo nghị quyết của Quốc hội hoặc 
theo đề nghị của UBTVQH được Quốc hội xem xét, thảo luận 
tại thời điểm theo nghị quyết của Quốc hội hoặc đề nghị của 
UBTVQH1.

1. Khoản 2, Điều 13, Luật HĐGS 2015
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1

QUY TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT BÁO CÁO

Người đứng đầu cơ quan có Báo cáo trình bày.

3
Quốc hội thảo luận, trường hợp cần thiết có thể 
được đưa ra thảo luận tại Tổ ĐBQH;
Người đứng đầu cơ quan có Báo cáo có thể trình 
bày bổ sung những vấn đề mà ĐBQH quan tâm.

2Chủ tịch HĐDT hoặc Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc 
hội trình bày Báo cáo thẩm tra.

4

Quốc hội xem xét, quyết định việc ra nghị quyết về công 
tác của cơ quan có Báo cáo.
Nội dung cơ bản của nghị quyết: Đánh giá kết quả đạt 
được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn 
chế, bất cập; Trách nhiệm của cơ quan có Báo cáo và 
người đứng đầu; Thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập;  
Trách nhiệm thi hành của cơ quan, cá nhân; Trách 
nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về GS.

SƠ ĐỒ 8



42

1.2 UBtVQH xem xét Báo cáo của Chính phủ, tANDtC, 
VKSNDtC, KtNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, UBTVQH xem xét 
Báo cáo công tác của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN, 
cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Khi được Quốc hội giao 
hoặc khi xét thấy cần thiết, UBTVQH xem xét các Báo cáo sau: 

a) Báo cáo công tác hằng năm của UBTVQH, HĐDT, các 
Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN 
và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

b) Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, UBTVQH, 
HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC, KTNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

c) Báo cáo của Chính phủ về KT - XH; Báo cáo của Chính 
phủ về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách 
nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ, 
TANDTC, VKSNDTC về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo 
cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; Báo 
cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo 
cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi 
phạm pháp luật; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành 
án; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia 
về bình đẳng giới;

d) Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực 
khác theo quy định của pháp luật;

đ) Báo cáo khác theo nghị quyết của Quốc hội hoặc theo 
đề nghị của UBTVQH.

Về cơ bản, UBTVQH xem xét các Báo cáo theo quy trình 
như sau:
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QUY TRÌNH XEM XÉT BÁO CÁO CỦA UBTVQH

1 Người đứng đầu cơ quan có Báo cáo trình bày;

3 Đại diện các cơ quan, tổ chức được mời tham dự 
phiên họp phát biểu ý kiến;

2Chủ tịch HĐDT hoặc Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc 
hội trình bày Báo cáo thẩm tra;

5

UBTVQH ra nghị quyết về công tác của cơ quan đã 
Báo cáo khi xét thấy cần thiết;
Nghị quyết phải có những nội dung cơ bản sau đây: 
Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và 
nguyên nhân của hạn chế, bất cập; Trách nhiệm của 
cơ quan có báo cáo và người đứng đầu; Thời hạn khắc 
phục hạn chế, bất cập; Trách nhiệm thi hành của cơ 
quan, cá nhân; Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 
nghị quyết về giám sát.

4
UBTVQH thảo luận;
Người đứng đầu cơ quan trình Báo cáo có thể 
trình bày bổ sung những vấn đề có liên quan;

SƠ ĐỒ 9
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1.3. UBtVQH xem xét Báo cáo hoạt động của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh

Theo quy định của Luật HĐGS 2015, Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh gửi Báo cáo hoạt động 06 tháng và hằng năm đến 
UBTVQH. Việc GS bằng hình thức xem xét Báo cáo hoạt động 
của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không được tiến hành thường 
xuyên mà chỉ thực hiện khi UBTVQH xét thấy cần thiết.

QUY TRÌNH UBTVQH XEM XÉT BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CẤP TỈNH

1
Gửi Báo cáo

HĐND cấp tỉnh gửi Báo cáo hoạt động 06 tháng 
và hằng năm đến UBTVQH;

2

Nghiên cứu 
Báo cáo 

Trường hợp cần thiết, UBTVQH phân công HĐDT, Ủy 
ban của Quốc hội nghiên cứu Báo cáo hoạt động 
của HĐND cấp tỉnh và báo cáo UBTVQH;
Ủy viên UBTVQH là Trưởng Ban Công tác đại biểu 
giúp UBTVQH tổ chức GS hoạt động của HĐND cấp 
tỉnh để phục vụ UBTVQH xem xét Báo cáo hoạt 
động của HĐND cấp tỉnh;

3

Thảo luận, ra 
Nghị quyết

UBTVQH thảo luận, ra nghị quyết về hoạt động của 
HĐND cấp tỉnh;
Nghị quyết phải có những nội dung cơ bản sau 
đây: Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, 
bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập; 
Trách nhiệm của cơ quan có báo cáo và người 
đứng đầu; Thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập; 
Trách nhiệm thi hành của cơ quan, cá nhân; Trách 
nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về GS.

SƠ ĐỒ 10
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1.3. UBtVQH xem xét Báo cáo hoạt động của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh

Theo quy định của Luật HĐGS 2015, Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh gửi Báo cáo hoạt động 06 tháng và hằng năm đến 
UBTVQH. Việc GS bằng hình thức xem xét Báo cáo hoạt động 
của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không được tiến hành thường 
xuyên mà chỉ thực hiện khi UBTVQH xét thấy cần thiết.

QUY TRÌNH UBTVQH XEM XÉT BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CẤP TỈNH

1
Gửi Báo cáo

HĐND cấp tỉnh gửi Báo cáo hoạt động 06 tháng 
và hằng năm đến UBTVQH;

2

Nghiên cứu 
Báo cáo 

Trường hợp cần thiết, UBTVQH phân công HĐDT, Ủy 
ban của Quốc hội nghiên cứu Báo cáo hoạt động 
của HĐND cấp tỉnh và báo cáo UBTVQH;
Ủy viên UBTVQH là Trưởng Ban Công tác đại biểu 
giúp UBTVQH tổ chức GS hoạt động của HĐND cấp 
tỉnh để phục vụ UBTVQH xem xét Báo cáo hoạt 
động của HĐND cấp tỉnh;

3

Thảo luận, ra 
Nghị quyết

UBTVQH thảo luận, ra nghị quyết về hoạt động của 
HĐND cấp tỉnh;
Nghị quyết phải có những nội dung cơ bản sau 
đây: Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, 
bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập; 
Trách nhiệm của cơ quan có báo cáo và người 
đứng đầu; Thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập; 
Trách nhiệm thi hành của cơ quan, cá nhân; Trách 
nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về GS.

SƠ ĐỒ 10

1.4 HĐDt, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra Báo cáo

HĐDT, Ủy  ban của Quốc hội tiến hành thẩm tra các Báo 
cáo sau đây:

Báo cáo công tác hằng năm của Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC, KTNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC, KTNN và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

Báo cáo của Chính phủ về KT - XH; Báo cáo của Chính 
phủ về thực hiện NSNN, quyết toán NSNN; Báo cáo của 
Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo 
của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; 
Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo của Chính 
phủ về công tác thi hành án; Báo cáo của Chính phủ về 
việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực 
khác theo quy định của pháp luật;

Báo cáo khác theo nghị quyết của Quốc hội hoặc theo đề 
nghị của UBTVQH.

BÁO CÁO DO HĐDT, CÁC ỦY BAN CỦA
QUỐC HỘI TIẾN HÀNH THẨM TRA

SƠ ĐỒ 11
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Sau khi Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC chuẩn bị Báo cáo 
và gửi đến HĐDT hoặc Ủy ban của Quốc hội, Thường trực 
HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội tiến hành các công 
việc cần thiết chuẩn bị cho việc thẩm tra. HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội tổ chức phiên họp để thẩm tra Báo cáo thuộc lĩnh vực 
mình phụ trách hoặc theo sự phân công của UBTVQH và trình 
Quốc hội, UBTVQH Báo cáo thẩm tra. 

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để thẩm 
tra Báo cáo theo trình tự sau đây:
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Đại diện cơ quan, 
tổ chức được mời 
dự phiên họp phát 
biểu ý kiến

Hội đồng Dân tộc,
Ủy ban của Quốc hội

03.
Người đứng đầu cơ 
quan có Báo cáo 
trình bày Báo cáo

02.
Tổ chức phiên họp 
để thẩm tra Báo cáo

01.

Thảo luận và biểu 
quyết những nội 
dung cần thiết

04.
Chủ tọa phiên họp 
tóm tắt ý kiến phát 
biểu tại phiên họp 
thẩm tra

05.

QUY TRÌNH THẨM TRA BÁO CÁO
CỦA HĐDT, CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

SƠ ĐỒ 12
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Báo cáo thẩm tra của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội phản 
ánh ý kiến của các thành viên HĐDT, Ủy ban của Quốc hội và 
ý kiến của đại biểu tham gia thẩm tra, được trình bày tại phiên 
họp của Quốc hội, UBTVQH.

Trường hợp Báo cáo được giao cho HĐDT và nhiều Ủy 
ban của Quốc hội phối hợp thẩm tra thì cơ quan chủ trì thẩm 
tra tổ chức phiên họp với Thường trực hoặc đại diện Thường 
trực HĐDT, Ủy ban tham gia thẩm tra. Khi tham gia phiên họp, 
đại diện Thường trực HĐDT, Ủy ban có trách nhiệm báo cáo ý 
kiến của Thường trực HĐDT Ủy ban hoặc của HĐDT, Ủy ban 
tham gia thẩm tra và có quyền trình bày ý kiến của mình. Trong 
trường hợp cần thiết, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội tham gia 
thẩm tra tổ chức phiên họp riêng để thẩm tra và gửi ý kiến bằng 
văn bản đến HĐDT, Ủy ban chủ trì thẩm tra hoặc có thể trình 
bày ý kiến của mình trước Quốc hội, UBTVQH về Báo cáo đó.

2. GIÁM SÁt VBQPPL CÓ DẤU HIỆU tRÁI VớI HIẾN 
PHÁP, LUật, VBQPPL CỦA Cơ QUAN NHÀ NướC CẤP tRÊN

2.1 Quốc hội xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Xem xét VPQPPL có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội là việc Quốc hội tiến hành các hoạt động 
xem xét, kiểm tra, phát hiện, thảo luận kiến nghị đình chỉ và hủy 
bỏ những VBQPPL này. 

Chủ thể được trao quyền đề nghị trình Quốc hội xem xét 
những VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết 
của Quốc hội là UBTVQH và Chủ tịch nước.

UBtVQH đề nghị trình QH xem xét những VBQPPL sau đây:

(1) VBQPPL của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC, 
Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN; 



49

(2) Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQVN, thông tư liên tịch giữa Chánh án 
TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC, thông tư liên tịch giữa Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TANDTC, 
Viện trưởng VKSNDTC có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội;

(3) VBQPPL của Quốc hội có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết theo đề nghị của Chủ tịch nước, Chính phủ, 
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, TANDTC, VKSNDTC, KTNN, Ủy 
ban Trung ương MTTQVN, cơ quan trung ương của tổ chức 
thành viên của Mặt trận hoặc ĐBQH gửi đến UBTVQH. 

Chủ tịch nước đề nghị trình QH xem xét những VBQPPL 
sau đây: 

(1) VBQPPL của UBTVQH;

(2) Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH với Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQVN;

(3) Pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, nghị quyết liên tịch 
giữa UBTVQH với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN 
theo đề nghị của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN, Ủy 
ban Trung ương MTTQVN, cơ quan trung ương của tổ chức 
thành viên của Mặt trận hoặc ĐBQH gửi đến Chủ tịch nước;

Ủy ban Pháp luật có trách nhiệm thẩm tra đề nghị về văn 
bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp. HĐDT, 
Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp thẩm tra 
đề nghị về văn bản có dấu hiệu trái luật, nghị quyết của Quốc 
hội thuộc lĩnh vực HĐDT, Ủy ban của Quốc hội phụ trách1.

1. Theo Khoản 1, Điều 14, Luật HĐGS 2015.
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1 TRÌNH ĐỀ NGHỊ
UBTVQH, Chủ tịch nước

2
THẨM TRA ĐỀ NGHỊ
Ủy ban Pháp luật thẩm tra đề nghị về VBQPPL có 
dấu hiệu trái với Hiến pháp;
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội chủ trì, phối hợp thẩm 
tra đề nghị về VBQPPL có dấu hiệu trái với luật, nghị 
quyết của Quốc hội thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

3

XEM XÉT VBQPPL  
Quốc hội tiến hành theo trình tự sau đây:
UBTVQH hoặc Chủ tịch nước trình bày tờ trình;
Đại diện cơ quan thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra;
Người đứng đầu cơ quan đã ban hành văn bản báo cáo,
giải trình;
Quốc hội thảo luận;
Quốc hội ra nghị quyết về việc xem xét VBQPPL. Nghị 
quyết của Quốc hội phải xác định VBQPPL trái hoặc 
không trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; 
trường hợp VBQPPL trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết 
của Quốc hội thì quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn 
bộ văn bản đó.

SƠ ĐỒ 13

QUY TRÌNH XEM XÉT VBQPPL CÓ DẤU HIỆU 
TRÁI VỚI HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA 

QUỐC HỘI
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2.2 UBtVQH xem xét VBQPPL

a) UBtVQH xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
UBtVQH

UBTVQH xem xét VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC, 
Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN; nghị quyết liên tịch giữa 
Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, 
thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng 
VKSNDTC, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC 
có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. Hoạt động này được tiến 
hành khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
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CÁC TRƯỜNG HỢP UBTVQH XEM XÉT 
VBQPPL CÓ DẤU HIỆU TRÁI VỚI HIẾN PHÁP, 

LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

Xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội

Khi phát hiện VBQPPL 
có dấu hiệu trái với Hiến 

pháp, luật, nghị quyết 
của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của 

UBTVQH

Theo đề nghị của 
HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội, ĐBQH;

Theo đề nghị của Chính phủ, 
TANDTC, VKSNDTC, KTNN, Ủy ban 
Trung ương MTTQVN, cơ quan 

trung ương của tổ chức thành viên 
của Mặt trận

UBTVQH

SƠ ĐỒ 14
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Quy trình UBTVQH xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
UBTVQH được thực hiện như sau:

Đề nghị UBtVQH xem xét VBQPPL
Khi phát hiện VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH 
thì HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, ĐBQH hoặc Chính phủ, 
TANDTC, VKSNDTC, KTNN, Ủy ban Trung ương MTTQVN, cơ 
quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền 
đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định. 

Bên cạnh đề nghị của các chủ thể trên, UBTVQH cũng 
có thể tự mình quyết định việc xem xét các VBQPPL trong 
trường hợp phát hiện các văn bản này có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
UBTVQH.

thẩm tra đề nghị về VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, luật, pháp lệnh của 
UBtVQH

Ủy ban Pháp luật có trách nhiệm thẩm tra đề nghị về 
VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến pháp. HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp thẩm tra đề nghị về 
VBQPPL có dấu hiệu trái luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của UBTVQH thuộc lĩnh vực HĐDT, Ủy ban 
của Quốc hội phụ trách.

UBtVQH xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của 
UBtVQH theo trình tự sau đây:

(i) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề nghị trình bày;

(ii) Đại diện cơ quan thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra;

(iii) Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp 
phát biểu ý kiến;



54

(iv) Người đứng đầu cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản 
báo cáo, giải trình về vấn đề có liên quan;

(v) UBTVQH thảo luận;

(vi) UBTVQH ra nghị quyết về việc xem xét VBQPPL. Nội 
dung nghị quyết xác định VBQPPL trái hoặc không trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
UBTVQH; trường hợp VBQPPL trái với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội thì quyết định đình chỉ việc thi hành một 
phần hoặc toàn bộ VBQPPL và trình Quốc hội quyết định việc 
bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất; 
trường hợp văn bản trái pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thì 
bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó.
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1: ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

UBTVQH tự mình phát hiện ra; hoặc HĐDT, Ủy 
ban của Quốc hội, ĐBQH đề nghị; hoặc Chính phủ, 

TANDTC, VKSNDTC, KTNN, Ủy ban Trung ương 
MTTQVN, cơ quan trung ương của tổ chức thành 

viên của Mặt trận

2: THẨM TRA ĐỀ NGHỊ

Ủy ban Pháp luật có trách nhiệm thẩm tra đề nghị về VBQPPL có 
dấu hiệu trái với Hiến pháp. 

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 
thẩm tra đề nghị về VBQPPL có dấu hiệu trái luật, nghị quyết của 
Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thuộc lĩnh vực 
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội phụ trách.

3: XEM XÉT VBQPPL 

UBTVQH xem xét VBQPPL theo trình tự sau đây: 

Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề nghị trình bày;

Đại diện cơ quan thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra;

Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

Người đứng đầu cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản báo cáo, giải 
trình về vấn đề có liên quan;

UBTVQH thảo luận;

UBTVQH ra nghị quyết về việc xem xét VBQPPL.

QUY TRÌNH UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
XEM XÉT VBQPPL TRÁI PHÁP LUẬT

SƠ ĐỒ 15
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b) UBtVQH xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, VBQPPL của cơ 
quan nhà nước cấp trên

UBTVQH tự mình hoặc theo đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ, kiến nghị của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội hoặc ĐBQH 
xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có dấu 
hiệu trái với Hiến pháp, luật, VBQPPL của cơ quan Nhà nước 
cấp trên.

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm chuẩn bị ý 
kiến về nghị quyết quy định này theo phân công của UBTVQH.

UBTVQH xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh theo trình tự sau đây:

Đề xuất đề nghị hoặc kiến nghị
Chủ thể: UBTVQH (tự mình), Thủ tướng Chính phủ, HĐDT, 

Ủy ban của QH; hoặc ĐBQH;
Chuẩn bị ý kiến về nghị quyết của HĐND cấp tỉnh
Chủ thể: HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm 

chuẩn bị ý kiến theo phân công của UBTVQH.
Xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Chủ thể: UBTVQH xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh theo trình tự sau đây:
 Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân (Thủ tướng Chính 

phủ, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội hoặc ĐBQH) trình bày đề 
nghị, kiến nghị;

 Chủ tịch HĐDT hoặc Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 
trình bày ý kiến;

 Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi đã ra nghị 
quyết được mời tham dự phiên họp và trình bày ý kiến;

 UBTVQH thảo luận;
 UBTVQH ra nghị quyết về việc xem xét nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
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Nội dung nghị quyết xác định nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh trái hoặc không trái với Hiến pháp, luật, VBQPPL 
của cơ quan Nhà nước cấp trên; trường hợp nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật, VBQPPL 
của cơ quan Nhà nước cấp trên thì quyết định bãi bỏ một phần 
hoặc toàn bộ nghị quyết đó.

QUY TRÌNH UBVTQH XEM XÉT 
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND CẤP TỈNH

01. Đề xuất đề nghị hoặc kiến nghị

UBTVQH tự mình hoặc theo đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ, kiến nghị của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội hoặc ĐBQH.

03. Xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

UBTVQH xem xét nghị quyết của HĐND cấp tỉnh theo 
trình tự sau đây:
Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình bày đề nghị, kiến nghị;
Chủ tịch HĐDT hoặc Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 
trình bày ý kiến;
Chủ tịch HĐND cấp tỉnh nơi đã ra nghị quyết được mời 
tham dự phiên họp và trình bày ý kiến;
UBTVQH thảo luận;
UBTVQH ra nghị quyết về việc xem xét nghị quyết của 
HĐND cấp tỉnh;
Nội dung nghị quyết xác định nghị quyết của HĐND cấp 
tỉnh trái hoặc không trái với Hiến pháp, luật, VBQPPL của 
cơ quan nhà nước cấp trên; trường hợp nghị quyết của 
HĐND cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật, VBQPPL của cơ 
quan nhà nước cấp trên thì quyết định bãi bỏ một phần 
hoặc toàn bộ nghị quyết đó.

02. Chuẩn bị ý kiến về nghị quyết của HĐND cấp tỉnh

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm chuẩn bị ý kiến 
theo phân công của UBTVQH.

SƠ ĐỒ 16
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2.3 HĐDt, Ủy ban của Quốc hội giám sát VBQPPL của cơ 
quan Nhà nước ở trung ương

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, 
đôn đốc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, 
Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN trong 
việc ban hành VBQPPL thuộc lĩnh vực HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội phụ trách.
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Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN;

Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC 
với Viện trưởng VKSNDTC;

5

Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án 
TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC

7
6

SƠ ĐỒ 17
CÁC VBQPPL DO HĐDT, CÁC ỦY BAN CỦA 

QUỐC HỘI GIÁM SÁT

VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

VBQPPL của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, 
Chánh án TANDTC;

VBQPPL của VKSNDTC;

VBQPPL của Tổng KTNN; 

1
2
3
4
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Khi nhận được VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm 
phán TANDTC, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, 
Tổng KTNN gửi đến, Thường trực HĐDT, Ủy ban của Quốc 
hội có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét nội dung văn bản 
đó. Trường hợp phát hiện VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
UBTVQH, Thường trực HĐDT, Ủy ban của Quốc hội báo cáo 
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội.

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để xem xét 
VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH theo quy trình 
sau đây:
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QUY TRÌNH HĐDT, CÁC ỦY BAN CỦA 
QUỐC HỘI GIÁM SÁT VBQPPL CỦA 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG

THEO DÕI, XEM XÉT VBQPPL 

Thường trực HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội theo dõi, 
xem xét VBQPPL.

1

BÁO CÁO HĐDT, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

Khi phát hiện VBQPPL có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, Thường 
trực HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội báo cáo HĐDT, Ủy 
ban của Quốc hội.

2

XEM XÉT VBQPPL

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để xem xét theo 
trình tự sau đây:

Đại diện Thường trực HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội 
trình bày báo cáo;

3

SƠ ĐỒ 18
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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Kết quả giám sát VBQPPL phải được báo cáo UBTVQH. Trường 
hợp cần thiết, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội kiến nghị UBTVQH ban 
hành nghị quyết về giám sát việc ban hành VBQPPL.

5

Đại diện cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản giải trình;

Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời dự phiên họp phát 
biểu ý kiến;

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội thảo luận;

Chủ tọa phiên họp tóm tắt ý kiến phát biểu tại phiên họp;

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội biểu quyết về việc xem xét VBQPPL 
khi xét thấy cần thiết.

KIẾN NGHỊ

Trường hợp VBQPPL trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thì HĐDT, Ủy ban của Quốc 
hội kiến nghị cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ 
sung hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó.

4
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2.4 ĐBQH giám sát VBQPPL
ĐBQH có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét nội dung các 

VBQPPL. Trường hợp phát hiện VBQPPL có dấu hiệu trái với 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của UBTVQH thì ĐBQH có quyền kiến nghị cơ quan, cá nhân 
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ 
một phần hoặc toàn bộ VBQPPL đó. Nếu cơ quan, cá nhân đã 
ban hành văn bản không thực hiện kiến nghị hoặc thực hiện 
không đáp ứng với yêu cầu thì ĐBQH báo cáo UBTVQH xem 
xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐBQH GIÁM SÁT VBQPPL

Nghiên 
cứu, xem 

xét nội 
dung các 
VBQPPL

Kiến nghị cơ quan, cá 
nhân có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung, đình 
chỉ việc thi hành, bãi bỏ 
một phần hoặc toàn bộ 

VBQPPL đó khi phát 
hiện VBQPPL có dấu 

hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của QH, 

pháp lệnh, nghị quyết 
của UBTVQH

Báo cáo UBTVQH 
xem xét, xử lý theo 
quy định của pháp 

luật nếu cơ quan, cá 
nhân đã ban hành 

văn bản không thực 
hiện kiến nghị hoặc 

thực hiện không 
đáp ứng với yêu cầu

ĐBQH
GIÁM SÁT 
VBQPPL

SƠ ĐỒ 19



64

3. CHẤt VẤN

3.1 Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp 
Quốc hội

Chất vấn là việc ĐBQH nêu vấn đề thuộc trách nhiệm của 
Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Chánh án TANDTC, 
Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN và yêu cầu những người 
này trả lời về trách nhiệm của mình đối với vấn đề được nêu. 
Cũng giống như hình thức GS thông qua việc xem xét Báo cáo 
công tác hàng năm và nhiệm kỳ, chất vấn là hình thức GS tối cao 
thường xuyên, cơ bản và chủ yếu ở các kỳ họp Quốc hội.

Trước khi phiên chất vấn diễn ra, chậm nhất là 05 ngày 
kể từ ngày khai mạc kỳ họp, Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH 
gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đến TTKQH. 
Cũng trong khoảng thời gian này, TTKQH hoàn thành việc tổng 
hợp dư luận xã hội thông qua điểm báo về những vấn đề nổi 
bật thuộc lĩnh vực KT - XH trong thời gian giữa hai kỳ họp. Sau 
đó, TTKQH tổng hợp nội dung chất vấn của ĐBQH gửi đến 
UBTVQH kể từ ngày khai mạc kỳ họp. 

Chậm nhất là 12 ngày kể từ ngày khai mạc kỳ họp Quốc 
hội, TTKQH dự kiến từ 12 đến 18 nhóm vấn đề chất vấn và 
người bị chất vấn, lấy ý kiến Thường trực HĐDT, Thường trực 
các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc UBTVQH để chọn ra 
từ 06 đến 09 nhóm vấn đề chất vấn, báo cáo UBTVQH. Mỗi 
nhóm vấn đề chất vấn gồm từ 03 đến 05 vấn đề. UBTVQH xem 
xét đề nghị của TTKQH, lựa chọn từ 05 đến 07 nhóm vấn đề 
chất vấn và người bị chất vấn thông qua tổ chức họp hoặc cho 
ý kiến bằng văn bản.

TTKQH tiếp thu ý kiến UBTVQH, chuẩn bị báo cáo của 
UBTVQH về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn 
và phiếu xin ý kiến, gửi đến các vị ĐBQH. ĐBQH lựa chọn nhóm 
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vấn đề chất vấn, người bị chất vấn và gửi phiếu đến TTKQH. 
Căn cứ Chương trình kỳ họp và kết quả tổng hợp phiếu xin ý 
kiến, TTKQH giúp UBTVQH chuẩn bị báo cáo tổng hợp, tiếp 
thu, giải trình ý kiến ĐBQH, lựa chọn từ 04 đến 06 nhóm vấn 
đề chất vấn theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp và lựa chọn 
người bị chất vấn1.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp Quốc hội được tiến hành 
theo trình tự sau đây: 

Nêu chất vấn

ĐBQH nêu chất vấn, có thể cung cấp thông tin minh họa 
bằng hình ảnh, video, vật chứng cụ thể. Mỗi lần chất vấn, ĐBQH 
nêu chất vấn không quá 02 phút.

trả lời chất vấn

Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà 
ĐBQH đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả 
lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc 
phục hạn chế, bất cập (nếu có). Người bị chất vấn trả lời chất 
vấn của một đại biểu không quá 05 phút. Trường hợp cần thiết, 
Chủ tọa quyết định việc kéo dài thời gian trả lời chất vấn.

Chất vấn lại: Trường hợp ĐBQH không đồng ý với nội dung 
trả lời chất vấn thì có quyền chất vấn, tranh luận lại để người bị 
chất vấn trả lời.

Ra nghị quyết về chất vấn

Quốc hội ra Nghị quyết về chất vấn. Nghị quyết về chất vấn 
có nội dung cơ bản sau: (i) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm của người bị chất vấn, những hạn chế, 
bất cập và nguyên nhân liên quan đến vấn đề chất vấn; (ii) Thời 
hạn khắc phục hạn chế, bất cập; (iii) Trách nhiệm thi hành của 

1. Theo Điều 10, Điều 11, Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14.
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cơ quan, cá nhân; (iv) Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 
nghị quyết về chất vấn.

Bên cạnh hình thức chất vấn trực tiếp tại phiên họp toàn 
thể, Quốc hội cho trả lời chất vấn bằng văn bản trong các 
trường hợp sau đây:

 Chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp;

 Vấn đề chất vấn cần được điều tra, xác minh;

 Chất vấn thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp nhưng 
chưa được trả lời tại kỳ họp.

Người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời bằng văn bản. Văn 
bản trả lời chất vấn được gửi đến ĐBQH đã chất vấn, UBTVQH, 
các Đoàn ĐBQH và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của Quốc hội chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chất vấn, trừ tài 
liệu mật theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận được văn 
bản trả lời chất vấn, nếu ĐBQH không đồng ý với nội dung trả 
lời thì có quyền đề nghị UBTVQH đưa ra thảo luận tại phiên 
họp UBTVQH, kỳ họp Quốc hội gần nhất hoặc kiến nghị Quốc 
hội xem xét trách nhiệm đối với người bị chất vấn1.

1. Theo khoản 4, Điều 15, Luật HĐGS 2015.
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QUY TRÌNH
CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI

ĐBQH nêu chất vấn, cung cấp thông tin minh họa bằng hình 
ảnh, video, vật chứng cụ thể (nếu có);
Mỗi lần chất vấn, ĐBQH nêu chất vấn không quá 02 phút.

NÊU CHẤT VẤN1

TRẢ LỜI CHẤT VẤN2
Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà 
ĐBQH chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời 
thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc 
phục hạn chế, bất cập (nếu có); 

Người bị chất vấn trả lời chất vấn của một đại biểu không 
quá 05 phút. Trường hợp cần thiết, Chủ tọa quyết định việc 
kéo dài thời gian trả lời chất vấn, chất vấn lại (nếu có);

Trường hợp ĐBQH không đồng ý với nội dung trả lời chất 
vấn thì có quyền chất vấn lại để người bị chất vấn trả lời;

Những người khác có thể được mời tham dự phiên họp và trả 
lời chất vấn của ĐBQH về vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

SƠ ĐỒ 20
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NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤT VẤN3

Quốc hội ra nghị quyết về chất vấn.
Nghị quyết về chất vấn phải có nội dung cơ bản sau: 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm của người bị chất vấn, những hạn chế, bất cập và 
nguyên nhân liên quan đến vấn đề chất vấn; 
Thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập; 
Trách nhiệm thi hành của cơ quan, cá nhân; 
Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về chất vấn.
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3.2 Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của 
UBtVQH trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, ĐBQH ghi vấn 
đề chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu chất vấn và gửi đến 
UBTVQH qua TTKQH; Đoàn ĐBQH có thể tổng hợp ý kiến đề 
xuất của ĐBQH trong Đoàn về nhóm vấn đề chất vấn và gửi 
đến TTKQH để tổng hợp, báo cáo UBTVQH. Chậm nhất là 20 
ngày trước ngày khai mạc phiên họp chất vấn, TTKQH thông 
báo ý kiến của UBTVQH về việc tổ chức chất vấn tại phiên họp 
UBTVQH đến đại biểu Quốc hội.

Chậm nhất là 12 ngày trước ngày khai mạc phiên họp chất 
vấn, TTKQH dự kiến từ 04 đến 06 nhóm vấn đề chất vấn và 
người bị chất vấn, báo cáo UBTVQH. UBTVQH xem xét, quyết 
định từ 02 đến 03 nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn. 
Mỗi nhóm vấn đề chất vấn gồm từ 03 đến 05 vấn đề.

TTKQH giúp UBTVQH ban hành kế hoạch tổ chức hoạt 
động chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chậm 
nhất là 08 ngày trước ngày khai mạc phiên họp chất vấn, kế 
hoạch này được gửi đến ĐBQH và các cơ quan hữu quan. Kế 
hoạch chất vấn phải nêu rõ nhóm vấn đề chất vấn, người bị 
chất vấn, thời gian, địa điểm tổ chức chất vấn và các nội dung 
khác có liên quan. 

Ngoài người bị chất vấn, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh 
án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN có thể được 
mời tham dự phiên họp chất vấn để trả lời chất vấn có liên quan 
của đại biểu Quốc hội.

UBTVQH tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp tháng 
3 và tháng 8 hằng năm, trừ năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ 
Quốc hội; trường hợp đặc biệt do UBTVQH quyết định. Thời 
gian tổ chức chất vấn tại mỗi phiên họp ít nhất là 01 ngày. 
ĐBQH chuyên trách và kiêm nhiệm ở các cơ quan trung ương 
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tham dự trực tiếp tại phòng họp của UBTVQH; ĐBQH ở địa 
phương tham dự theo hình thức trực tuyến. TTKQH dự kiến 
Chương trình phiên họp chất vấn trình lãnh đạo Quốc hội 
quyết định; Chương trình phiên họp chất vấn được thông báo 
đến ĐBQH và người bị chất vấn chậm nhất là 03 ngày trước 
ngày chất vấn1.

Quy trình về chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên 
họp UBTVQH trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội được 
tiến hành như sau:

Nêu chất vấn

ĐBQH nêu vấn đề chất vấn, có thể cung cấp thông tin 
minh họa bằng hình ảnh, video, vật chứng cụ thể. Mỗi lần chất 
vấn, ĐBQH nêu chất vấn không quá 02 phút. 

trả lời chất vấn

Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà 
ĐBQH đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả 
lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc 
phục hạn chế, bất cập (nếu có). Người bị chất vấn trả lời chất 
vấn của một đại biểu không quá 05 phút. Trường hợp cần thiết, 
Chủ tọa quyết định việc kéo dài thời gian trả lời chất vấn.

Chất vấn lại (nếu có): Trường hợp ĐBQH không đồng ý với 
nội dung trả lời chất vấn thì có quyền chất vấn lại để người bị 
chất vấn trả lời.

Ra Nghị quyết về chất vấn

UBTVQH có thể ra nghị quyết về chất vấn. 

Nghị quyết về chất vấn bao gồm những nội dung cơ bản 
sau đây: a) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm của người bị chất vấn, những hạn chế, bất cập và 

1. Theo Điều 17, 19 và Điều 20 của Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14.
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nguyên nhân liên quan đến vấn đề chất vấn; b) Thời hạn khắc 
phục hạn chế, bất cập; c) Trách nhiệm thi hành của cơ quan, cá 
nhân; d) Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về 
chất vấn.

Trường hợp UBTVQH không ra nghị quyết về chất vấn, 
TTKQH chủ trì ban hành thông báo kết luận của UBTVQH về 
hoạt động chất vấn tại phiên họp.

UBTVQH cho trả lời chất vấn bằng văn bản trong các 
trường hợp sau đây:

a) Chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp;

b) Vấn đề chất vấn cần được điều tra, xác minh;

c) Chất vấn thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp 
nhưng chưa được trả lời tại phiên họp.

Người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời bằng văn bản. Văn 
bản trả lời chất vấn được gửi đến ĐBQH chất vấn, UBTVQH, 
các Đoàn ĐBQH và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của Quốc hội chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chất vấn, trừ tài 
liệu mật theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản trả lời chất vấn, nếu ĐBQH 
không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị UBTVQH 
đưa ra thảo luận tại phiên họp UBTVQH, kỳ họp Quốc hội gần 
nhất hoặc kiến nghị UBTVQH, Quốc hội xem xét trách nhiệm 
đối với người bị chất vấn.
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QUY TRÌNH CHẤT VẤN
TẠI PHIÊN HỌP CỦA UBTVQH

NÊU CHẤT VẤN

ĐBQH nêu vấn đề chất vấn, cung cấp thông tin minh họa 
bằng hình ảnh, video, vật chứng cụ thể (nếu có);
Mỗi lần chất vấn, ĐBQH nêu chất vấn không quá 02 phút.

TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề 
mà ĐBQH đã chất vấn, không được ủy quyền cho 
người khác trả lời thay;

Xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc 
phục hạn chế, bất cập (nếu có). Người bị chất vấn trả 
lời chất vấn của một đại biểu không quá 05 phút.

Trường hợp cần thiết, Chủ tọa quyết định việc kéo 
dài thời gian trả lời chất vấn.

Chất vấn lại (nếu có)

Trường hợp ĐBQH không đồng ý với nội dung trả 
lời chất vấn thì có quyền chất vấn lại để người bị 
chất vấn trả lời.

01

02

SƠ ĐỒ 21
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NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤT VẤN

03

UBTVQH có thể ra nghị quyết về chất vấn. 

Nghị quyết về chất vấn bao gồm những nội dung cơ bản 
sau đây: 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm của người bị chất vấn, những hạn chế, bất cập và 
nguyên nhân liên quan đến vấn đề chất vấn; 

Thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập; 

Trách nhiệm thi hành của cơ quan, cá nhân; 

Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về chất vấn.
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4. GIÁM SÁt CHUYÊN ĐỀ

4.1 Giám sát chuyên đề của Quốc hội

Giám sát chuyên đề là việc chủ thể GS theo dõi, xem xét, 
đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
chịu sự GS trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật1. GS 
chuyên đề được thực hiện thông qua các hoạt động của Đoàn 
Giám sát chuyên đề do Quốc hội thành lập theo đề nghị của 
UBTVQH.

Căn cứ vào CTGS, Quốc hội ra nghị quyết thành lập Đoàn 
Giám sát chuyên đề theo đề nghị của UBTVQH. Nghị quyết 
xác định rõ đối tượng, phạm vi và nội dung, kế hoạch giám sát, 
thành phần Đoàn Giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu 
sự GS. 

Thành phần Đoàn Giám sát gồm Chủ tịch Quốc hội hoặc 
Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, một số Ủy viên 
UBTVQH làm Phó Trưởng đoàn, các thành viên khác gồm Ủy 
viên UBTVQH, đại diện HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, đại diện 
Đoàn ĐBQH ở địa phương nơi Đoàn tiến hành giám sát và một 
số đại biểu Quốc hội. Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN, 
tổ chức thành viên của MTTQVN, các chuyên gia có thể được 
mời tham gia Đoàn giám sát.

Đoàn giám sát thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn2 
sau đây:

- Xây dựng đề cương báo cáo để cơ quan, tổ chức, cá nhân 
chịu sự GS báo cáo;

- Thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, Đoàn ĐBQH địa 
phương nơi tiến hành GS chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày 

1. Khoản 4, Điều 2, Luật HĐGS 2015.
2. Khoản 2, Điều 16, Luật HĐGS 2015.
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Quốc hội ra nghị quyết thành lập Đoàn Giám sát; thông báo 
Chương trình và thành phần Đoàn Giám sát chậm nhất là 10 
ngày trước ngày Đoàn tiến hành làm việc với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân chịu sự giám sát;

- Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch GS; phân công các 
thành viên Đoàn Giám sát tiến hành giám sát trực tiếp tại địa 
phương hoặc cơ quan, tổ chức;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS báo cáo 
bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến 
nội dung giám sát, giải trình những vấn đề mà Đoàn Giám sát 
quan tâm;

- Xem xét Báo cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự 
GS, trưng cầu giám định, mời chuyên gia tư vấn, thu thập thông 
tin, tiếp xúc, trao đổi với người có liên quan về những vấn đề 
mà Đoàn Giám sát xét thấy cần thiết;

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân thì Đoàn Giám sát có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp 
thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và khôi phục lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
bị vi phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
xử lý, xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Khi kết thúc hoạt động GS, Đoàn Giám sát báo cáo kết 
quả GS để Quốc hội xem xét tại kỳ họp gần nhất. Trước khi báo 
cáo Quốc hội, Đoàn Giám sát báo cáo UBTVQH về kết quả GS 
của Đoàn.
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Đoàn Giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát

Báo cáo kết quả giám sát với UBTVQH

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 
CHUYÊN ĐỀ CỦA QUỐC HỘI

Thành lập Đoàn Giám sát
Quốc hội ra nghị quyết thành lập Đoàn GS chuyên đề 
theo đề nghị của UBTVQH.

Đoàn GS báo cáo UBTVQH về kết quả GS của Đoàn; 

UBTVQH thảo luận, cho ý kiến.

Tổ chức hội nghị để triển khai hoạt động của Đoàn GS;

Tổ chức cuộc họp của Đoàn GS, cuộc họp, cuộc làm 
việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan;

Tổ chức các Đoàn công tác để tiến hành GS tại địa 
phương hoặc làm việc với các bộ, ngành ở Trung ương;

Yêu cầu giám định, mời chuyên gia tư vấn;

Tổ chức hội thảo, tọa đàm để đóng góp ý kiến, thu thập 
thông tin phục vụ các hoạt động của Đoàn GS, hoàn thiện 
báo cáo kết quả GS và xây dựng dự thảo nghị quyết GS 
chuyên đề.

SƠ ĐỒ 22
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Quốc hội xem xét Báo cáo của Đoàn Giám sát 
Đoàn GS báo cáo kết quả giám sát;

Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS được mời dự 
họp và báo cáo giải trình;

Quốc hội thảo luận (Có thể thảo luận ở Tổ);

Trong quá trình thảo luận đại diện Đoàn GS có thể bổ sung 
các vấn đề liên quan.

Nghị quyết có những nội dung cơ bản sau đây:

Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và 
nguyên nhân hạn chế, bất cập liên quan đến chuyên đề GS; 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám 
sát và người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan;

Thời gian khắc phục hạn chế, bất cập;

Trách nhiệm thi hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết.

Quốc hội ra Nghị quyết về chuyên đề giám sát5
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4.2 Giám sát chuyên đề của UBtVQH

Quy trình giám sát GS của UBTVQH được tiến hành như sau:

thành lập Đoàn Giám sát

Căn cứ vào CTGS, UBTVQH ban hành nghị quyết thành 
lập Đoàn Giám sát của UBTVQH. Trong nghị quyết này xác 
định rõ nội dung, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch và thành phần 
Đoàn Giám sát; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
chịu sự GS. 

tiến hành hoạt động GS và xây dựng báo cáo kết quả GS

Đoàn Giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua 
những hoạt động tương tự như Đoàn Giám sát của Quốc hội 
tiến hành. 

UBtVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát

Tại phiên họp, UBTVQH xem xét báo cáo của Đoàn Giám 
sát theo trình tự sau:

•	 Trưởng Đoàn Giám sát trình bày báo cáo;

•	 Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp 
phát biểu ý kiến;

•	 UBTVQH thảo luận. Trong quá trình thảo luận, đại 
diện Đoàn Giám sát có thể trình bày bổ sung những vấn đề 
có liên quan;

•	 UBTVQH ra nghị quyết về vấn đề GS. Nghị quyết này 
được gửi tới cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS.
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GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA UBTVQH

1 Thành lập Đoàn Giám sát

2 Tiến hành hoạt động giám sát và xây 
dựng báo cáo kết quả giám sát

3 UBTVQH xem xét báo cáo kết quả 
giám sát

Căn cứ vào CTGS, UBTVQH ban hành nghị quyết thành lập Đoàn Giám 
sát của UBTVQH. Trong nghị quyết này xác định rõ nội dung, chức 
năng, nhiệm vụ, kế hoạch và thành phần Đoàn Giám sát; trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Đoàn Giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua những hoạt 
động tương tự như Đoàn Giám sát của Quốc hội tiến hành. 

Tại phiên họp, UBTVQH xem xét báo cáo của Đoàn Giám sát theo 
trình tự sau:
Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo;
Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến; 
UBTVQH thảo luận. Trong quá trình thảo luận, đại diện Đoàn Giám 
sát có thể trình bày bổ sung những vấn đề có liên quan;
UBTVQH ra nghị quyết về vấn đề giám sát. Nghị quyết này được gửi 
tới cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

SƠ ĐỒ 23
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4.3 Giám sát chuyên đề của HĐDt, Ủy ban của Quốc hội
Việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề nhằm giúp cho 

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có thể tiến hành nghiên cứu, xem 
xét sâu, cụ thể hơn về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 
của Hội đồng, Ủy ban. Hoạt động GS chuyên đề của HĐDT, Ủy 
ban của Quốc hội được tiến hành theo quy trình sau đây: 

thành lập Đoàn Giám sát 
Căn cứ vào CTGS, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội quyết định 

thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề theo đề nghị của Thường 
trực HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội. Đoàn Giám sát 
do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐDT, Chủ nhiệm hoặc Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có ít nhất 
ba thành viên HĐDT, thành viên Ủy ban của Quốc hội tham gia, 
đại diện Đoàn ĐBQH ở địa phương nơi Đoàn tiến hành giám 
sát. ĐBQH không phải là thành viên của HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội, đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan có thể được mời 
tham gia hoạt động của Đoàn Giám sát. Cơ quan, tổ chức hữu 
quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho người được mời tham 
gia hoạt động của Đoàn Giám sát.

Đoàn Giám sát thực hiện nhiệm vụ
Đoàn Giám sát tiến hành các hoạt động GS và chậm nhất 

là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động GS có báo cáo về kết 
quả giám sát với HĐDT, Ủy ban của Quốc hội hoặc Thường 
trực HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội.

Đoàn Giám sát thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

•	 Xây dựng đề cương báo cáo để cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu sự GS báo cáo;

•	 Thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS, Đoàn ĐBQH nơi tiến 
hành giám sát chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định 
thành lập Đoàn Giám sát; thông báo Chương trình và thành 
phần Đoàn Giám sát chậm nhất là 10 ngày trước ngày Đoàn 
bắt đầu tiến hành hoạt động GS;
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•	 Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch GS; 

•	 Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS báo cáo 
bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội 
dung GS; giải trình những vấn đề mà Đoàn quan tâm;

•	 Xem xét, xác minh, trưng cầu giám định, mời chuyên gia 
tư vấn, thu thập thông tin, tiếp xúc, trao đổi với người có liên 
quan về những vấn đề mà Đoàn Giám sát xét thấy cần thiết;

•	 Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân thì Đoàn Giám sát có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp 
thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, khôi phục lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi 
phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, 
xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm theo quy định của pháp luật.

HĐDt, UB của Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát
Đoàn Giám sát báo cáo kết quả GS để HĐDT, Ủy ban của 

Quốc hội xem xét, quyết định. Việc xem xét báo cáo kết quả 
của Đoàn Giám sát được tiến hành thông qua phiên họp của 
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội. 

HĐDT, Ủy ban của QH sẽ báo cáo kết quả GS đến UBTVQH, 
cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan.

thực hiện các kiến nghị GS của HĐDt, Ủy ban của 
Quốc hội

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS có trách nhiệm thực 
hiện các kiến nghị GS của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội; trường 
hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì HĐDT, 
Ủy ban của Quốc hội báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định.
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QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ  
CỦA HĐDT, CÁC ỦY BAN QUỐC HỘI

1 HĐDT, Ủy ban của Quốc hội quyết định thành lập 
Đoàn GS chuyên đề theo đề nghị của Thường trực 
HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội.

THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

2Đoàn Giám sát

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Xây dựng đề cương báo cáo;
Thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo 
chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thành 
lập Đoàn GS; thông báo chương trình và thành phần 
Đoàn Giám sát chậm nhất là 10 ngày trước ngày 
Đoàn thực hiện hoạt động GS;
Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch GS;
Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình 
những vấn đề mà Đoàn GS quan tâm;
Xem xét, xác minh, trưng cầu giám định, mời 
chuyên gia tư vấn, thu thập thông tin, tiếp xúc, trao 
đổi với người có liên quan về những vấn đề mà 
Đoàn GS xét thấy cần thiết;
Đoàn Giám sát có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, 
cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết 
để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, khôi 
phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, xem 
xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

SƠ ĐỒ 24
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4
Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS có trách nhiệm 
thực hiện các kiến nghị GS của HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội; trường hợp không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đủ thì HĐDT, Ủy ban của Quốc hội 
báo cáo UBTVQH  xem xét, quyết định.

THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT 
CỦA HĐDT, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

3

HĐDT, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI XEM XÉT 
BÁO CÁO CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT:

Đại diện Đoàn GS trình bày báo cáo;

Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS được 
mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội thảo luận.

Trong quá trình thảo luận, đại diện Đoàn GS có thể 
trình bày bổ sung về vấn đề có liên quan;

Chủ tọa phiên họp tóm tắt ý kiến phát biểu tại phiên họp.
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5. XeM Xét BÁO CÁO CỦA ỦY BAN LâM tHờI DO 
QUỐC HỘI tHÀNH LậP Để ĐIỀU tRA VỀ MỘt VẤN ĐỀ 
NHẤt ĐịNH

Ủy ban lâm thời của Quốc hội là Ủy ban được thành lập để 
thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nhất định, mang tính chất không 
thường xuyên, trong một thời gian xác định và kết thúc hoạt 
động khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo khoản 1, Điều 17, Luật 
HĐGS 2015 thì khi xét thấy cần thiết, theo đề nghị của HĐDT, 
Ủy ban của Quốc hội hoặc của ít nhất một phần ba tổng số 
ĐBQH, UBTVQH trình Quốc hội quyết định thành lập Ủy ban 
lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định.

UBTVQH nêu lý do, nội dung, đối tượng điều tra, dự kiến 
thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban lâm thời và trình 
Quốc hội tờ trình đề nghị thành lập Ủy ban lâm thời. Tại phiên 
họp toàn thể, Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua nghị 
quyết thành lập Ủy ban lâm thời.

•	Ủy ban lâm thời có nhiệm vụ, quyền hạn1 sau đây:

- Xây dựng Kế hoạch điều tra;

- Thông báo nội dung, Kế hoạch điều tra cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân là đối tượng điều tra chậm nhất là 10 ngày kể từ 
ngày Quốc hội ra nghị quyết thành lập Ủy ban lâm thời; thông 
báo Chương trình và thành phần Ủy ban lâm thời chậm nhất là 
05 ngày trước ngày Ủy ban lâm thời tiến hành làm việc với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng điều tra;

- Thực hiện đúng nội dung điều tra; phân công các thành 
viên Ủy ban lâm thời tiến hành hoạt động điều tra tại địa 
phương hoặc cơ quan, tổ chức;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng điều tra 
và cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan báo cáo bằng văn bản, 

1. Khoản 3, Điều 17, Luật HĐGS 2015.
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cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung điều tra; 
giải trình những vấn đề Ủy ban lâm thời quan tâm;

- Trưng cầu giám định, mời chuyên gia tư vấn, thu thập 
thông tin, gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với những người có liên 
quan về những vấn đề mà Ủy ban lâm thời xét thấy cần thiết;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quyết 
định áp dụng biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi 
vi phạm pháp luật, tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, vật chứng 
liên quan đến nội dung điều tra;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định trong 
nghị quyết của Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời;

- Khi kết thúc hoạt động điều tra, Ủy ban lâm thời báo cáo 
Quốc hội xem xét kết quả điều tra tại kỳ họp gần nhất. Trước 
khi báo cáo Quốc hội, Ủy ban lâm thời báo cáo UBTVQH về kết 
quả điều tra.

•	Quốc hội có thể xem xét báo cáo điều tra của Ủy ban lâm 
thời theo trình tự1 sau: Chủ nhiệm Ủy ban lâm thời trình bày 
báo cáo kết quả điều tra; Quốc hội thảo luận; Quốc hội ra nghị 
quyết về vấn đề đã được điều tra.

1. Khoản 4, Điều 17, Luật HĐGS 2015.
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Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân là đối 

tượng điều tra có 
thể được mời dự 
phiên họp Quốc 

hội và phát biểu ý 
kiến giải trình

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 

THẢO LUẬN

NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

CÁC BƯỚC XEM XÉT BÁO CÁO
CỦA ỦY BAN LÂM THỜI

1

2

3

Chủ nhiệm Ủy ban lâm thời 
trình bày báo cáo kết quả

điều tra với Quốc hội

Quốc hội thảo luận về  Báo cáo 
điều tra
Đại diện Ủy ban lâm thời có thể 
báo cáo bổ sung

Quốc hội ra nghị quyết
về kết quả điều tra

SƠ ĐỒ 25
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6. LẤY PHIẾU tíN NHIỆM, Bỏ PHIẾU tíN NHIỆM

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là hình thức hoạt 
động GS tối cao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động GS 
của Quốc hội, HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ 
phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn 
đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm 
cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán 
bộ. Kết quả việc lấy phiếu, bỏ phiếu sẽ là căn cứ quan trọng để 
các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, 
sử dụng cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng 
cao trong quản lý nhà nước.

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại Điều 
18, Luật HĐGS 2015 trên cơ sở kế thừa các quy định của 
Nghị quyết số 85/2014/QH13. Theo Điều 2, Nghị quyết số 
85/2014/QH13, lấy phiếu tín nhiệm “là việc Quốc hội, HĐND 
thực hiện quyền GS, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người 
giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ 
sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ”. Việc lấy phiếu tín nhiệm 
được Quốc hội tổ chức một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp 
thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Bỏ phiếu tín nhiệm được hiểu “là việc Quốc hội, HĐND thể 
hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức 
vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm 
cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm 
người không được Quốc hội, HĐND tín nhiệm” (Điều 2, Nghị 
quyết số 85/2014/QH13).

Theo Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 
2014, Luật HĐGS 2015, hình thức bỏ phiếu tín nhiệm được đặt 
ra khi có một trong các trường hợp sau:
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•	 UBTVQH tự đề nghị;

•	 Có kiến nghị của ít nhất 20% tổng số ĐBQH;

•	 Có kiến nghị của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội trình 
Quốc hội;

•	 Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng 
số ĐBQH trở lên đánh giá tín nhiệm thấp.

6.1 Quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại kỳ họp Quốc 
hội theo trình tự1 sau đây: 

- Người được lấy phiếu tín nhiệm (Chủ tịch nước, Phó Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên 
UBTVQH, Chủ tịch HĐDT, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, 
Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 
các thành viên khác của Chỉnh phủ, Chánh án TANDTC, Viện 
trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN) có báo cáo bằng văn bản gửi 
đến UBTVQH chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ 
họp Quốc hội.

- UBTVQH gửi Báo cáo của người được lấy phiếu tín 
nhiệm và Báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử 
tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban 
Trung ương MTTQVN (nếu có) đến ĐBQH chậm nhất là 20 
ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội.

- Trường hợp thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người 
được lấy phiếu tín nhiệm thì chậm nhất là 15 ngày trước ngày 
khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, ĐBQH có quyền 
đề nghị UBTVQH yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và 
trả lời bằng văn bản.

1. Điều 8, Nghị quyết số 85/2014/QH13.
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- Chậm nhất là 10 ngày trước ngày tiến hành lấy phiếu 
tín nhiệm, ĐBQH có thể gửi văn bản đến UBTVQH và người 
được lấy phiếu tín nhiệm để yêu cầu người được lấy phiếu tín 
nhiệm làm rõ những nội dung thuộc căn cứ đánh giá mức độ 
tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản gửi đến UBTVQH và ĐBQH có yêu cầu trước 
ngày lấy phiếu tín nhiệm.

- Tại kỳ họp, UBTVQH trình Quốc hội quyết định danh sách 
những người được lấy phiếu tín nhiệm.

- Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội thảo 
luận tại Đoàn ĐBQH về các vấn đề có liên quan đến việc lấy 
phiếu tín nhiệm. UBTVQH báo cáo trước Quốc hội kết quả 
thảo luận tại Đoàn ĐBQH.

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

- Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. 
Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy 
phiếu tín nhiệm, các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín 
nhiệm thấp”.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết 
quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của UBTVQH.



90

Người được lấy phiếu tín nhiệm gửi Báo cáo đến UBTVQH 
Người được lấy phiếu tín nhiệm gửi Báo cáo bằng văn bản 
(theo mẫu quy định) đến UBTVQH.
Chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội.

UBTVQH trình Quốc hội quyết định danh sách những người
được lấy phiếu tín nhiệm

UBTVQH gửi Báo cáo đến ĐBQH
UBTVQH gửi Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm 
và Báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban   
Trung ương MTTQVN (nếu có) đến ĐBQH chậm nhất là 
20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội.
Trường hợp thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người 
được lấy phiếu tín nhiệm thì chậm nhất là 15 ngày trước 
ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, ĐBQH 
có quyền đề nghị UBTVQH yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội thảo luận 
tại Đoàn ĐBQH về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu 
tín nhiệm. UBTVQH báo cáo trước Quốc hội kết quả thảo luận 
tại Đoàn ĐBQH.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu;
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. 
Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được 
lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín 
nhiệm”, “tín nhiệm thấp”;
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;
Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết xác nhận kết 
quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của UBTVQH.

QUY TRÌNH
LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP

1

2

3

4

SƠ ĐỒ 26
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6.2 Quy trình bỏ phiếu tín nhiệm

6.2.1 Kiến nghị về bỏ phiếu tín nhiệm

a) UBTVQH kiến nghị Quốc hội1

UBTVQH thực hiện quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu 
tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 
chuẩn trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất: Khi có thành viên UBTVQH đề nghị 
UBTVQH xem xét, quyết định trình Quốc hội bỏ phiếu tín 
nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 
chuẩn trong trường hợp người này có hành vi vi phạm pháp 
luật hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao, 
gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong trường hợp này, văn bản đề nghị của thành viên 
UBTVQH phải được gửi đến Chủ tịch Quốc hội để đưa ra 
UBTVQH tại phiên họp gần nhất. UBTVQH xem xét, quyết định 
việc trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm theo trình tự sau đây:

i) Thành viên UBTVQH trình bày đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm;

ii) UBTVQH thảo luận;

iii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời tham dự phiên họp 
phát biểu ý kiến;

iv) UBTVQH biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

UBTVQH trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người 
giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn khi có ít nhất hai 
phần ba tổng số thành viên UBTVQH biểu quyết tán thành.

Trường hợp thứ hai: Khi nhận được kiến nghị của ít nhất 
20% tổng số ĐBQH hoặc kiến nghị của HĐDT, Ủy ban của 

1. Theo Điều 34, Luật HĐGS 2015.
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Quốc hội về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ 
do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn hoặc người được lấy phiếu tín 
nhiệm có từ 2/3 tổng số ĐBQH trở lên đánh giá tín nhiệm thấp 
thì UBTVQH trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Trong trường hợp này, UBTVQH xem xét việc trình Quốc 
hội bỏ phiếu tín nhiệm theo trình tự sau đây:

i) Đại diện cơ quan được UBTVQH phân công báo cáo 
kiến nghị của ĐBQH, kết quả lấy phiếu tín nhiệm hoặc đại diện 
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có kiến nghị trình bày tờ trình;

ii) UBTVQH thảo luận về kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm;

iii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời tham dự phiên họp 
phát biểu ý kiến;

iv) UBTVQH thông qua tờ trình Quốc hội về việc bỏ phiếu 
tín nhiệm.

b) HĐDT, Ủy ban kiến nghị1

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có quyền kiến nghị UBTVQH 
xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trong quá trình GS, 
nếu phát hiện người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 
chuẩn có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng 
và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại nghiêm 
trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân hoặc khi có kiến nghị bằng văn bản của ít 
nhất 20% tổng số thành viên HĐDT, thành viên Ủy ban của 
Quốc hội về việc xem xét bỏ phiếu tín nhiệm đối với người 
giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thì Thường trực 
HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm báo 
cáo HĐDT, Ủy ban của Quốc hội xem xét, quyết định.

1. Điều 45 của Luật HĐGS 2015.
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HĐDT, Ủy ban của Quốc hội xem xét, quyết định kiến nghị 
về việc bỏ phiếu tín nhiệm tại phiên họp HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội theo trình tự sau đây:

 - Thường trực HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội 
báo cáo HĐDT, Ủy ban của Quốc hội về kiến nghị bỏ phiếu tín 
nhiệm;

- Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp 
phát biểu ý kiến;

- HĐDT, Ủy ban của Quốc hội thảo luận;

- HĐDT, Ủy ban của Quốc hội biểu quyết bằng hình thức 
bỏ phiếu kín.

Trong trường hợp có ít nhất 2/3 tổng số thành viên HĐDT, 
thành viên Ủy ban của Quốc hội bỏ phiếu tán thành thì HĐDT, 
Ủy ban của Quốc hội kiến nghị UBTVQH trình Quốc hội bỏ 
phiếu tín nhiệm.

c) ĐBQH kiến nghị1

Trên cơ sở kết quả GS của mình, ĐBQH kiến nghị Quốc 
hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội 
bầu hoặc phê chuẩn bằng cách gửi văn bản đến UBTVQH. Khi 
nhận được kiến nghị của ít nhất 20% tổng số ĐBQH đối với 
một người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thì 
UBTVQH trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Việc tổng hợp số 
lượng kiến nghị của ĐBQH về việc bỏ phiếu tín nhiệm được tính 
trong khoảng thời gian từ ngày khai mạc kỳ họp này đến ngày 
khai mạc kỳ họp tiếp theo của Quốc hội.

1. Điều 12, Nghị quyết 85/2014/QH2013.
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6.2.2 Bỏ phiếu tín nhiệm

Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm theo trình tự:

- UBTVQH trình Quốc hội về việc bỏ phiếu tín nhiệm;

- Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm trình bày ý kiến;

- Quốc hội thảo luận; nếu cần ĐBQH thảo luận tại Đoàn 
ĐBQH; Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng Đoàn 
ĐBQH;

- UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn ĐBQH;

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu;

- Quốc hội bỏ phiếu kín;

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;

- Quốc hội thảo luận, thông qua nghị quyết về bỏ phiếu 
tín nhiệm.

Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số ĐBQH 
đánh giá không tín nhiệm thì có thể xin từ chức; trường hợp 
không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu 
người đó để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình 
Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc 
phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức đối với người đó.
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02 UBTVQH trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội

Trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm

01 UBTVQH; HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội; ĐBQH
Kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm

03 Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý
kiến của mình trước Quốc hội

Trình bày ý kiến 

04 - ĐBQH thảo luận tại Đoàn ĐBQH
- Chủ tịch QH họp với các Trưởng đoàn ĐBQH để trao đổi

Thảo luận tại Đoàn ĐBQH

05 UBTVQH báo cáo trước Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn
ĐBQH

Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn ĐBQH 

06 Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu
Thành lập Ban kiểm phiếu

07 - Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín
- Phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ, mức độ tín nhiệm

Bỏ phiếu tín nhiệm

08 Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu đối với người
được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm

Công bố kết quả

09
Thông qua nghị quyết

Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết xác nhận kết quả 
bỏ phiếu tín nhiệm.

QUY TRÌNH BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP
SƠ ĐỒ 27
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7. XeM Xét KIẾN NGHị GIÁM SÁt

7.1 UBtVQH xem xét kiến nghị giám sát của HĐDt, Ủy 
ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS không 
thực hiện kết luận, kiến nghị GS của HĐDT, Ủy ban của Quốc 
hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH thì HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, 
Đoàn ĐBQH và ĐBQH có quyền kiến nghị với UBTVQH xem 
xét, quyết định. 

UBTVQH xem xét kiến nghị GS của HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH theo trình tự sau đây:



97

QUY TRÌNH UBTVQH
XEM XÉT KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT

Trình bày ý kiến

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH hoặc ĐBQH trình bày 
Báo cáo về việc cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS không 

thực hiện kết luận, kiến nghị GS;

Giải trình

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS báo cáo, giải trình;

Thảo luận

UBTVQH thảo luận;

Ra nghị quyết

UBTVQH ra nghị quyết về vấn đề được kiến nghị.

1

2

3

4

SƠ ĐỒ 28
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7.2. Quốc hội xem xét Báo cáo của UBtVQH về kiến nghị 
GS của UBtVQH, HĐDt, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH 
và ĐBQH

Xem xét Báo cáo của UBTVQH về kiến nghị GS của 
UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH 
là hình thức GS tối cao tương đối đặc biệt của Quốc hội. Hình 
thức này không tiến hành thường xuyên và liên tục như hầu 
hết các hình thức GS tối cao khác. Chỉ khi cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu sự giám sát không thực hiện kết luận, kiến nghị GS 
của UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và 
ĐBQH thì các chủ thể GS này có quyền kiến nghị với UBTVQH 
để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Việc xem xét Báo cáo của UBTVQH về kiến nghị GS của 
UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH 
theo trình tự1 sau đây:

1. Điều 20, Luật HĐGS 2015.
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TRÌNH TỰ QUỐC HỘI XEM XÉT BÁO CÁO CỦA UBTVQH
VỀ KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT CỦA UBTVQH, HĐDT,

ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI, ĐOÀN ĐBQH VÀ ĐBQH

TRÌNH BÁO CÁO
Đại diện UBTVQH trình bày Báo cáo;

GIẢI TRÌNH
Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
có thể báo cáo giải trình;

THẢO LUẬN
Quốc hội thảo luận

NGHỊ QUYẾT 
Quốc hội ra nghị quyết về vấn đề được 
kiến nghị

SƠ ĐỒ 29
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8. GIÁM SÁt VIỆC GIẢI QUYẾt KHIẾU NẠI, tỐ CÁO, 
KIẾN NGHị

8.1 UBtVQH giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hoạt động GS việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBTVQH 
được thực hiện dưới ba hình thức:

1. UBTVQH xem xét Báo cáo của Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy trình GS 
thực hiện tương tự như GS về Báo cáo công tác của các cơ 
quan này.

2. UBTVQH tổ chức GS chuyên đề. Quy trình GS thực hiện 
tương tự như các hoạt động GS chuyên đề của UBTVQH.

UBTVQH phân công HĐDT, Ủy ban của Quốc hội GS việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hình thức UBTVQH tiến hành việc 
GS việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy trình được thực hiện 
như sau: 



101

QUY TRÌNH UBTVQH GIÁM SÁT VIỆC
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

SƠ ĐỒ 30

Công dân gửi 
khiếu nại, tố cáo

UBTVQH tiếp nhận 
khiếu nại, tố cáo

UBTVQH chỉ đạo 
nghiên cứu, xử lý

Chuyển cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
xem xét giải quyết theo quy định

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định giải 
quyết, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

thông báo việc giải quyết đến UBTVQH

Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết, 
UBTVQH yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp 

trên trực tiếp xem xét, giải quyết và thông báo kết 
quả đến UBTVQH trong thời hạn 30 ngày
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Bên cạnh đó, UBTVQH có thể xem xét Báo cáo, kiến nghị 
của HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH về 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền.

Trong trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân thì UBTVQH yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết 
để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, khôi phục lợi 
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân bị vi phạm, đồng thời yêu cầu người có thẩm quyền xử lý, 
xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp không đồng ý 
với việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó thì yêu cầu 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, 
giải quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm 
thực hiện yêu cầu của UBTVQH và báo cáo UBTVQH trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

8.2 UBtVQH giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

UBTVQH có trách nhiệm GS việc giải quyết kiến nghị của 
cử tri của cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm: Chính phủ, TANDTC, 
VKSNDTC, cơ quan khác có thẩm quyền và báo cáo kết quả giải 
quyết kiến nghị của cử tri trước Quốc hội1. 

UBTVQH xem xét báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử 
tri theo quy trình sau đây2: 

1. Theo khoản 1, khoản 2, Điều 31, Luật HĐGS 2015.
2. Theo khoản 3, khoản 4, Điều 31, Luật HĐGS  2015.
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02

03

04

01

02

03

04

01 Đại diện Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC 
và cơ quan khác có thẩm quyền trình bày 
Báo cáo 

Thành viên UBTVQH  thảo luận

Chủ tọa phiên họp kết luận

Xây dựng Báo cáo giám sát kết quả và 
dự thảo nghị quyết về việc giải quyết 
kiến nghị của cử tri trình Quốc hội. 

QUY TRÌNH UBTVQH GIÁM SÁT VIỆC
GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

SƠ ĐỒ 31
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Ủy viên UBTVQH là Trưởng Ban Dân nguyện có trách 
nhiệm giúp UBTVQH tổ chức giải quyết kiến nghị của cử tri 
thuộc lĩnh vực được phân công1. Để thực hiện chức năng 
tham mưu, giúp việc cho UBTVQH trong hoạt động giải quyết 
kiến nghị của cử tri, Ban Dân nguyện thực hiện các hoạt động 
sau đây2:

B

1. Theo khoản 2, Điều 8, Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 1 năm 2017. 
2. Theo Điều 2, Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội  ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2016.
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8.3 HĐDt, các Ủy ban của Quốc hội giám sát việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

HĐDT, Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm GS việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực HĐDT, Ủy 
ban của Quốc hội phụ trách1. 

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, 
Thường trực HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội có 
trách nhiệm tổ chức nghiên cứu và xử lý; khi cần thiết chuyển 
đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, giải 
quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, 
giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định và thông báo về 
việc giải quyết đến HĐDT, Ủy ban của Quốc hội trong thời hạn 
07 ngày kể từ ngày ra quyết định giải quyết. Trường hợp không 
đồng ý với kết quả giải quyết thì HĐDT, Ủy ban của Quốc hội 
có quyền kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp 
trên trực tiếp xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải 
quyết đến HĐDT, Ủy ban của Quốc hội. Trường hợp cần thiết, 
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền báo cáo; yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan hoặc người khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị trình bày và cung cấp thông tin, tài liệu mà HĐDT, Ủy ban 
của Quốc hội quan tâm; tổ chức Đoàn Giám sát chuyên đề; cử 
thành viên của mình xem xét, xác minh về những vấn đề mà 
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội quan tâm.

1. Điều 44 của Luật HĐGS 2015.
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1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

2. Xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Thường trực 
HĐDT, Thường trực Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tổ chức nghiên 
cứu và xử lý;
Khi cần thiết chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để 
xem xét, giải quyết.

3. Giải quyết yêu cầu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết trong 
thời hạn theo quy định và thông báo về việc giải quyết đến HĐDT, Ủy ban 
của Quốc hội;
Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết, HĐDT, Ủy ban của Quốc 
hội có quyền kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực 
tiếp xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến HĐDT, Ủy 
ban của Quốc hội;
Trong trường hợp cần thiết, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu 
cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền báo cáo; yêu cầu cung cấp 
thông tin, tài liệu; tổ chức Đoàn GS; xem xét, xác minh những vấn đề 
mình quan tâm.

QUY TRÌNH HĐDT, CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI 
GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,

TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN 

SƠ ĐỒ 33
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8.4 Đoàn ĐBQH giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị của công dân

Đoàn ĐBQH có trách nhiệm GS việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị của công dân mà ĐBQH, Đoàn ĐBQH đã chuyển 
đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Đồng 
thời, Đoàn ĐBQH có trách nhiệm tổ chức để ĐBQH tiếp công 
dân, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Hoạt động GS của Đoàn ĐBQH, ĐBQH đối với việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thực hiện theo 
các bước cơ bản sau đây:

- Nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị biết;

- Đôn đốc, theo dõi và GS việc giải quyết. Người có thẩm 
quyền giải quyết phải thông báo cho ĐBQH, Đoàn ĐBQH về 
kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 
trong thời hạn theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị không đúng pháp luật, ĐBQH, Đoàn ĐBQH có quyền gặp 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức hữu quan để tìm hiểu, yêu 
cầu xem xét lại;

- Khi cần thiết, ĐBQH, Đoàn ĐBQH yêu cầu người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó 
giải quyết. Nếu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực 
tiếp của cơ quan, tổ chức đó không giải quyết hoặc giải quyết 
không thỏa đáng thì Đoàn ĐBQH báo cáo UBTVQH xem xét, 
quyết định; 

- Trong trường hợp cần thiết, Đoàn ĐBQH, ĐBQH có 
quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc 
người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đến trình bày và cung cấp 
thông tin, tài liệu có liên quan; xem xét, xác minh vấn đề mà 
ĐBQH, Đoàn ĐBQH quan tâm.
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9. tỔ CHứC GIẢI tRÌNH tẠI PHIÊN HọP CỦA HĐDt, 
cÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành 
viên Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, 
Tổng KTNN giải trình và cá nhân có liên quan tham gia giải trình 
vấn đề thuộc lĩnh vực HĐDT, Ủy ban của Quốc hội phụ trách. 
Việc giải trình được tiến hành tại phiên họp HĐDT, Ủy ban của 
Quốc hội.

Quy trình tổ chức hoạt động giải trình được thực hiện như sau:

Lựa chọn vấn đề/chủ đề giải trình
Để chuẩn bị cho phiên giải trình, Thường trực HĐDT, 

Thường trực Ủy ban có trách nhiệm lựa chọn vấn đề/chủ đề 
giải trình, lên kế hoạch tổ chức giải trình và xác định người 
được yêu cầu giải trình. 

Gửi nội dung, yêu cầu, kế hoạch tổ chức phiên giải trình 
đến người được yêu cầu giải trình và thông báo cho các thành 
viên HĐDt, Ủy ban của Quốc hội và ĐBQH

Sau khi xác định được chủ đề giải trình, Thường trực HĐDT, 
Thường trực Ủy ban có trách nhiệm gửi các nội dung, yêu cầu, 
kế hoạch tổ chức giải trình đến người được yêu cầu giải trình 
để chuẩn bị Báo cáo, giải trình theo yêu cầu của HĐDT, Ủy ban 
của Quốc hội. Đồng thời, nội dung, kế hoạch tổ chức giải trình 
của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội cũng được thông báo cho 
thành viên HĐDT, Ủy ban của Quốc hội và đại biểu được mời 
tham dự phiên giải trình chậm nhất là 10 ngày trước ngày tiến 
hành phiên giải trình.

tổ chức phiên giải trình
Phiên giải trình tại HĐDT, Ủy ban được tiến hành theo 

trình tự sau đây: 

- Chủ tọa nêu vấn đề yêu cầu giải trình, người có trách 
nhiệm giải trình;
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- Thành viên HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, ĐBQH tham dự 
nêu yêu cầu giải trình;

- Người giải trình có trách nhiệm giải trình vấn đề được 
yêu cầu;

- Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên giải 
trình phát biểu ý kiến; 

- Chủ tọa tóm tắt nội dung phiên giải trình, dự kiến kết luận 
vấn đề được giải trình;

- HĐDT, Ủy ban của Quốc hội xem xét, thông qua kết luận 
vấn đề được giải trình; kết luận được thông qua khi có quá nửa 
tổng số thành viên của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội biểu quyết 
tán thành.

Báo cáo kết quả phiên giải trình

Kết luận của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội được gửi đến 
UBTVQH, ĐBQH, người được yêu cầu giải trình và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan. Cơ quan, cá nhân có liên quan có 
trách nhiệm thực hiện kết luận của HĐDT, Ủy ban của Quốc 
hội; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy 
đủ thì HĐDT, Ủy ban của Quốc hội báo cáo UBTVQH xem xét, 
quyết định.
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LỰA CHỌN VẤN ĐỀ/CHỦ ĐỀ GIẢI TRÌNH

GỬI NỘI DUNG, YÊU CẦU, KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN GIẢI TRÌNH

TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH

Chủ tọa nêu vấn đề yêu cầu giải trình, người có trách nhiệm giải trình;
Thành viên HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, ĐBQH tham dự nêu 
yêu cầu giải trình;
Người giải trình có trách nhiệm giải trình vấn đề được yêu cầu;
Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên giải trình 
phát biểu ý kiến; 
Chủ tọa tóm tắt nội dung phiên giải trình, dự kiến kết luận vấn 
đề được giải trình;
HĐDT, Ủy ban của Quốc hội xem xét, thông qua kết luận vấn đề 
được giải trình; kết luận được thông qua khi có quá nửa tổng số 
thành viên của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội biểu quyết tán thành.

Thường trực HĐDT, Thường trực Ủy ban gửi đến người được 
yêu cầu giải trình và thông báo cho các thành viên HĐDT,
Ủy ban của Quốc hội và ĐBQH.

Kết luận của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội được gửi đến 
UBTVQH , ĐBQH, người được yêu cầu giải trình và các cơ quan, 
tổ chức có liên quan.

Thường trực HĐDT, Thường trực Ủy ban lựa chọn vấn đề/chủ 
đề giải trình, lên kế hoạch tổ chức giải trình và xác định người 
được yêu cầu giải trình.

QUY TRÌNH HĐDT, CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÌNH

SƠ ĐỒ 34
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10. GIÁM SÁt VIỆC tHI HÀNH PHÁP LUật tẠI 
ĐịA PHươNG

10.1 Đoàn ĐBQH giám sát việc thi hành pháp luật ở 
địa phương

Căn cứ vào CTGS của mình hoặc theo yêu cầu của Quốc 
hội, UBTVQH, thực hiện Kế hoạch giám sát của Quốc hội, 
UBTVQH, Đoàn ĐBQH quyết định thành lập Đoàn Giám sát 
chuyên đề việc thi hành pháp luật ở địa phương. Đoàn ĐBQH 
giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương tiến hành theo 
quy trình sau đây:
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QUY TRÌNH ĐOÀN ĐBQH GIÁM SÁT VIỆC
THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG 

THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT

Đoàn ĐBQH quyết định: Thành lập Đoàn GS; Nội 
dung, kế hoạch GS; Thành phần Đoàn GS; và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS.

TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Trưởng Đoàn ĐBQH thông báo cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân chịu sự GS chậm nhất là 10 ngày trước ngày 
bắt đầu tiến hành.

Trưởng đoàn Đoàn GS là Trưởng đoàn hoặc Phó 
Trưởng Đoàn ĐBQH;
Có ít nhất ba ĐBQH là thành viên Đoàn ĐBQH tham 
gia Đoàn GS; 
Đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan có thể được mời 
tham gia hoạt động của Đoàn GS. Cơ quan, tổ chức 
liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho người 
được mời tham gia hoạt động của Đoàn GS.

QUY TRÌNH ĐOÀN ĐBQH GIÁM SÁT
VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

SƠ ĐỒ 35
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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động 
GS, Đoàn GS báo cáo kết quả GS đến Đoàn ĐBQH; 
Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được GS, 
Đoàn ĐBQH xem xét, yêu cầu, kiến nghị của Đoàn 
GS và gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS; 
Báo cáo kết quả GS của Đoàn ĐBQH trong trường 
hợp GS theo yêu cầu của Đoàn GS của Quốc hội, 
UBTVQH được gửi đến Đoàn GS của Quốc hội, 
UBTVQH theo kế hoạch.

Đoàn giám sát có những nhiệm vụ, quyền hạn:
Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch GS. 
Yêu cầu báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, 
tài liệu có liên quan; giải trình vấn đề mà Đoàn GS 
quan tâm; xem xét, giải quyết vấn đề có liên quan 
đến việc thi hành chính sách, pháp luật hoặc liên 
quan đến đời sống KT - XH của Nhân dân địa 
phương; Xét thấy cần thiết, mời chuyên gia tư vấn 
về những vấn đề mà Đoàn GS quan tâm;
Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp 
dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt 
hành vi vi phạm và khôi phục lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi 
phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xử lý, xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của 
pháp luật.



114

10.2 ĐBQH giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương
Căn cứ vào CTGS của mình, ĐBQH tiến hành GS việc thi 

hành pháp luật ở địa phương. ĐBQH quyết định nội dung, Kế 
hoạch GS, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS và báo cáo 
Đoàn ĐBQH. Đoàn ĐBQH có trách nhiệm tổ chức để ĐBQH 
tiến hành GS việc thi hành pháp luật tại địa phương; thông báo 
nội dung, Kế hoạch giám sát của ĐBQH đến cơ quan, tổ chức, 
cá nhân chịu sự GS chậm nhất là 10 ngày trước ngày bắt đầu 
tiến hành hoạt động GS; bảo đảm kinh phí, phương tiện và điều 
kiện cần thiết khác, tổ chức phục vụ hoạt động giám sát của 
ĐBQH. Khi tiến hành GS, ĐBQH có những nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây:

a) Thực hiện đúng nội dung, Kế hoạch GS;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS báo cáo 
bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội 
dung giám sát; giải trình vấn đề mà ĐBQH quan tâm; xem xét, 
giải quyết vấn đề có liên quan đến việc thi hành chính sách, 
pháp luật hoặc liên quan đến đời sống KT - XH của Nhân dân 
địa phương;

c) Xem xét, xác minh, mời chuyên gia tư vấn về vấn đề mà 
ĐBQH xét thấy cần thiết;

d) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp dụng 
các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm 
pháp luật và khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, xem xét trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của 
pháp luật.

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động giám 
sát, ĐBQH gửi kết luận về vấn đề được GS đến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân chịu sự GS; đồng thời gửi đến đến Đoàn ĐBQH 
mà mình là thành viên.

ĐBQH GS việc thi hành pháp luật ở địa phương theo quy 
trình sau đây:
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QUY TRÌNH ĐOÀN ĐBQH GIÁM SÁT VIỆC
THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG 

QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT1

TIẾN HÀNH GIÁM SÁT2

ĐBQH quyết định nội dung, Kế hoạch GS, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân chịu sự GS.

Đoàn ĐBQH có trách nhiệm:
Tổ chức để ĐBQH tiến hành GS; 
Thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự GS 
chậm nhất là 10 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành;
Bảo đảm kinh phí, phương tiện và điều kiện cần thiết 
khác, tổ chức phục vụ hoạt động GS của ĐBQH.

Thực hiện đúng nội dung, Kế hoạch giám sát;
Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu, 
giải trình...;
Xem xét, xác minh, mời chuyên gia tư vấn;
Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp 
dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi 
phạm pháp luật.

QUY TRÌNH ĐBQH GIÁM SÁT VIỆC THI HÀNH
PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

SƠ ĐỒ 36
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KẾT LUẬN VỀ VẤN ĐỀ ĐƯỢC
GIÁM SÁT VÀ GỬI ĐẾN ĐOÀN ĐBQH3

Gửi kết luận về vấn đề được giám sát đến cơ quan, 
tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát;
Đồng thời, gửi kết luận giám sát đến Đoàn ĐBQH 
mà mình là thành viên.
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11. UBtVQH GIÁM SÁt VIỆC BầU Cử ĐBQH, ĐẠI BIểU 
HỘI ĐồNG NHâN DâN

Hoạt động GS việc bầu cử của UBTVQH được thực hiện 
trong quá trình chuẩn bị các hoạt động bầu cử ĐBQH, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, UBTVQH phối hợp 
với Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Kế hoạch GS và tổ 
chức Đoàn Giám sát. Thành phần Đoàn Giám sát do UBTVQH 
quyết định.

Đoàn Giám sát tiến hành GS các tổ chức phụ trách bầu cử 
ở địa phương và báo cáo UBTVQH, Hội đồng Bầu cử quốc gia 
về kết quả GS. UBTVQH, Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét kết 
quả GS và giải quyết theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan, 
tổ chức có liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị của Đoàn 
Giám sát theo quy định của pháp luật về bầu cử.
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QUY TRÌNH UBTVQH GIÁM SÁT VIỆC BẦU CỬ 
CỦA ĐBQH, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

SƠ ĐỒ 37

UBTVQH phối hợp với
Hội đồng Bầu cử Quốc gia 
Ban hành Kế hoạch GS
Tổ chức Đoàn GS việc bầu cử 
ĐBQH và ĐB HĐND

Đoàn Giám sát
Tiến hành GS các tổ chức phụ 
trách bầu cử ở địa phương 
Báo cáo UBTVQH và HĐ Bầu 
cử Quốc gia về kết quả GS

UBTVQH,
Hội đồng Bầu cử Quốc gia 
Xem xét kết quả GS
Giải quyết theo thẩm quyền hoặc 
yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên 
quan giải quyết kịp thời các kiến 
nghị của Đoàn GS theo quy định 
của pháp luật về bầu cử
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CHƯƠNG III
MỘT SỐ KỸ NĂNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

VÀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ

1. MỘt SỐ KỸ NĂNG CỦA ĐBQH tHựC HIỆN NHIỆM 
VỤ GIÁM SÁt

Là một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả chung trong 
hoạt động của Quốc hội, mỗi ĐBQH, dù chuyên trách hay kiêm 
nhiệm đều phải có trách nhiệm thực hiện chức năng GS của 
Quốc hội. Và để thực hiện tốt chức năng này, ĐBQH cần phải 
có một số kỹ năng cơ bản sau đây:

1.1 Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin

Hầu hết các hình thức GS của Quốc hội như xem xét báo 
cáo, xem xét VBQPPL, tổ chức đoàn giám sát chuyên đề, thành 
lập Ủy ban điều tra, chất vấn... đều phải bắt đầu từ hoạt động 
thu thập thông tin1.

Có thể nhận định rằng, thu thập, phân tích và xử lý thông 
tin là kỹ năng vô cùng cần thiết của ĐBQH trong quá trình thực 
hiện các hoạt động GS. Đặc biệt, cùng là việc thu thập, phân 
tích, xử lý thông tin, song với những đặc thù của việc thực hiện 

1. Theo TS.Nguyễn Sĩ Dũng, Dẫn trên, tr.151. 
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chức năng GS tối cao, kỹ năng này cũng có nhiều nét đặc trưng, 
riêng biệt. Nếu như ở hoạt động lập pháp, việc thu thập, phân 
tích thông tin giúp đại biểu đưa đến những quyết sách mang 
tính hoạch định, dự báo thì trong hoạt động giám sát, thông 
tin được thu thập, phân tích, xử lý nhằm đánh giá hiệu quả thi 
hành và xác định trách nhiệm của cơ quan tổ chức thi hành. 
Thông tin do ĐBQH thu thập, phân tích sẽ có cơ hội được kiểm 
định ngay thông qua cơ chế tranh luận trực tiếp giữa ĐBQH 
và các chủ thể bị GS. Ở đó, thông tin là con át chủ bài, ai nắm 
được sẽ có lợi thế trong cả ván bài1.

Theo ĐBQH Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Tư pháp, Quốc hội khóa XIII, khi tiến hành việc thu thập, phân 
tích và xử lý thông tin tham khảo trong quá trình tham gia vào 
các hoạt động GS, ĐBQH cần lưu ý những vấn đề sau2:

1) Xác định chủ đề GS từ đó xác định chủ thể chịu sự giám 
sát, các cơ quan có liên quan, phạm vi, trách nhiệm, phương 
thức thực hiện quyền GS. Tương ứng với mỗi chủ thể cần xác 
định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ cũng như trình tự, 
thủ tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ tương ứng và nhất là 
thẩm quyền xác định hậu quả pháp lý trong hoạt động GS; 

2) Hoạt động GS hướng đến việc xác định trách nhiệm, vì 
vậy, việc phân tích, đánh giá hoạt động phải dựa trên nền tảng 
mục tiêu này. Để đánh giá, quy kết trách nhiệm thì ĐBQH cần 
thu thập đầy đủ thông tin về mặt lý luận, pháp luật thực định, 
hành vi cụ thể và hậu quả pháp lý (mức độ nghiêm trọng hay 
không nghiêm trọng của các hành vi đó);  

1. Theo “Đại biểu Quốc hội - Những điều cần biết”, Ban Công tác đại biểu, xuất 
bản năm 2011, tr.201.
2. Theo ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa 
XIII, “Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong quá trình thực hiện các 
hoạt động giám sát tối cao khác của Quốc hội”, Diễn đàn chính sách về Thu thập, 
phân tích và xử lý thông tin tham khảo trong hoạt động của đại biểu Quốc hội do 
Văn phòng Quốc hội phối hợp với USAID GIG tổ chức tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc 
ngày 15-16/7/2016.
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3) Khi tiến hành hoạt động GS cần xác định rõ, chính xác, 
cụ thể theo quy định của Hiến pháp và pháp luật (luật nội dung 
và luật tố tụng) thì người bị GS có chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm gì; phạm vi lĩnh vực hoạt động mà chủ thể 
chịu sự GS có thẩm quyền, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành, quản lý, phụ trách, tổ chức thực hiện đến đâu. Việc 
thu thập thông tin trong quá trình GS phải đủ để làm rõ những 
hạn chế, bất cập đó phát sinh từ quá trình hoạch định chính 
sách (do lạc hậu pháp luật gây ra) hay do trách nhiệm trong quá 
trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách;

4) Khi đặt yêu cầu GS để làm rõ trách nhiệm, không nên 
trình bày các thông tin, sự kiện thu thập được một cách cụ thể, 
vụn vặt mà phải được nghiên cứu, khái quát, đánh giá tất cả các 
giả định, thông tin, dữ liệu, sự kiện đó để hướng vào nội dung, 
mục tiêu của yêu cầu GS; bảo đảm câu hỏi đặt ra phải ngắn gọn, 
trực diện với lập luận logic, sắc sảo để có được luận chứng, căn 
cứ làm rõ được trách nhiệm của chủ thể bị GS, nhất là những 
yếu kém, hạn chế về mặt chủ quan của người lãnh đạo, quản 
lý, điều hành;

5) Thu thập, khai thác, phân tích, đánh giá các thông tin 
ngay chính các báo cáo của đối tượng chịu sự GS, đặc biệt là 
số liệu báo cáo giữa các cơ quan không ăn khớp, thống nhất 
với nhau, thường khi báo cáo không trung thực sẽ thiếu cơ sở 
thực tiễn, mâu thuẫn, chồng chéo, không logic hoặc báo cáo 
một cách chung chung, hình thức, cho qua, không thuyết phục;

6) Cần có sự liên kết, phân tích, đánh giá các thông tin, sự 
kiện, vụ việc qua phản ánh, kết luận, phóng sự điều tra từ các 
nguồn báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trong các 
cuộc tiếp xúc cử tri, trong quá trình giải quyết, xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, qua đó để khái quát 
thành những vấn đề lớn mang tính vĩ mô trong quản lý nhà 
nước liên quan tới việc xác định trách nhiệm của đối tượng 
chịu sự giám sát.
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1.2 Kỹ năng chất vấn

Chất vấn là hoạt động GS đòi hỏi nhiều về mặt kỹ năng của 
người đại biểu dân cử. Theo dõi phiên chất vấn cho thấy còn có 
rất nhiều câu hỏi chất vấn sai địa chỉ, không đúng thẩm quyền, 
nhiều vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của chính 
quyền địa phương các cấp lại được nêu ra tại Quốc hội; hỏi dài 
dòng, vừa hỏi vừa giải thích, phân tích; một số câu hỏi thể hiện 
chưa nghiên cứu và tìm hiểu sâu nội dung văn bản quy phạm 
hiện hành; câu hỏi trùng lặp, hỏi để biết, không rõ câu hỏi hay 
đặt vấn đề, câu hỏi mang tính đề nghị... nên kết quả nội dung 
nghị quyết về trả lời chất vấn chỉ nằm trong giới hạn nhất định1. 

Trên thực tế đang còn có sự lẫn lộn giữa chất vấn và đặt 
câu hỏi để nắm thông tin. Trong nhiều câu hỏi mà ĐBQH chất 
vấn cho thấy có không ít câu hỏi được nêu ra không phải là 
chất vấn mà chỉ là để muốn biết về các thông tin cụ thể. Điều 
này vừa làm cho hoạt động chất vấn kém hiệu quả, vừa làm cho 
người bị chất vấn lúng túng. Nếu không trả lời thì băn khoăn 
trước yêu cầu của ĐBQH, nhưng trả lời thì lại không đúng với ý 
nghĩa, mục đích của chất vấn, trong khi thời gian dành cho hoạt 
động chất vấn là hết sức quý báu và không thể kéo dài2. Cá 
biệt có tình trạng một số ĐBQH sử dụng diễn đàn Quốc hội để 
khen ngợi, tâng bốc nhau hoặc chuẩn bị trước câu hỏi chất vấn 
cho Bộ trưởng thể hiện. Điều này không những làm cử tri ngán 
ngẩm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị của người đại 
biểu Nhân dân3. 

1. Theo ông Đặng Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề Xã hội của QH 
khóa XII, “Kinh nghiệm thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong hoạt động 
chất vấn”, Diễn đàn chính sách về Thu thập, phân tích và xử lý thông tin tham 
khảo trong hoạt động của đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội phối hợp với 
USAID GIG tổ chức tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc ngày 15-16/7/2016.
2. Theo ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa 
XIII, Dẫn trên, Chú thích số 3.
3. Theo ý kiến phát biểu của ông Lê Văn Cuông, ĐBQH khóa XII tại Diễn đàn 
chính sách về Thu thập, phân tích và xử lý thông tin tham khảo trong hoạt động 
của đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội phối hợp với USAID GIG tổ chức 
tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc ngày 15-16/7/2016.
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Để hạn chế những bất cập còn tồn tại này, một số ĐBQH 
cho rằng yếu tố đảm bảo chất lượng của việc tham gia chất vấn 
phụ thuộc vào việc chuẩn bị câu hỏi chất vấn1. Việc chuẩn bị 
thành công một câu hỏi chất vấn đòi hỏi phải thu thập đầy đủ 
thông tin, các bằng chứng cần thiết. Trước khi chất vấn, các 
đại biểu cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo của Chính phủ 
để tìm ra các điểm mâu thuẫn, bất hợp lý. Trên cơ sở đó, đại 
biểu tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, số liệu bằng chứng. Các 
thông tin này có thể thu thập từ các cuộc tiếp xúc cử tri, từ tài 
liệu tham khảo cho các đơn vị phục vụ cung cấp thông tin cho 
ĐBQH như Thư viện Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp.

ĐBQH có thể lựa chọn các vấn đề dùng để chất vấn thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau, khi thu thập thông tin mang tính 
chọn lọc, trước tiên, ĐBQH cần lựa chọn các vấn đề KT - XH, 
quốc kế, dân sinh, quản lý nhà nước phát sinh từ thực tiễn đời 
sống2. Bên cạnh đó, để tăng thêm dũng khí, sự tự tin khi phát 
biểu tại nghị trường, ĐBQH nên lựa chọn các vấn đề liên quan 
đến lĩnh vực chuyên môn của mình để chất vấn. Sự thông thạo 
kiến thức chuyên môn là một lợi thế lớn giúp cho các đại biểu 
phản ứng nhanh hơn với các diễn biến trong quá trình thực 
hiện quyền chất vấn. ĐBQH cũng nên quan tâm chất vấn vào 
những vấn đề mình cảm thấy bức xúc nhất. Những vấn đề này 
cũng thường là mối quan tâm của công chúng, do đó, đại biểu 
sẽ có nhiều cơ hội được trình bày nội dung chất vấn và nghe 
trả lời chất vấn trực tiếp. Vì vậy, vấn đề mà ĐBQH theo đuổi 
sẽ nhận được hậu thuẫn không nhỏ từ công chúng cũng như 
từ các đồng nghiệp. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn để có một 
cuộc chất vấn thành công3.

1. Theo ý kiến phát biểu tại Diễn đàn chính sách về Thu thập, phân tích và xử 
lý thông tin tham khảo trong hoạt động của đại biểu Quốc hội của ông Lê Văn 
Cuông, ĐBQH khóa XI, XII; ông Lê Bộ Lĩnh, ĐBQH khóa XII, XIII.
2. Theo ông Đặng Như Lợi,  Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề Xã hội của QH 
khóa XII, Dẫn trên, Chú thích số 1. 
3. Theo “Đại biểu Quốc hội - Những điều cần biết”, Tlđd, tr.202.
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1.3 Kỹ năng trong việc giám sát văn bản pháp luật

Để có thể phát hiện, kiến nghị và tham gia xem xét VBQPPL 
có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
ĐBQH cần phải nghiên cứu, nắm vững nội dung quy định của 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, nghiên cứu VBQPPL 
gửi tới ĐBQH, thực tiễn áp dụng pháp luật trong quá trình hoạt 
động đại biểu để phát hiện những điểm trái, mâu thuẫn giữa các 
văn bản. Đồng thời, ĐBQH cũng phải nắm vững quy định của 
Luật HĐGS 2015, Luật Ban hành VBQPPL để xác định đúng cơ 
quan có quyền xem xét VBQPPL có dấu hiệu trái pháp luật để 
có đề nghị, kiến nghị phù hợp.

Các yêu cầu, trách nhiệm đối với ĐBQH khi thực hiện GS 
VBQPPL là:

- Phát hiện văn bản có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH 
để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ban hành sửa đổi hoặc kiến 
nghị đến các chủ thể có thẩm quyền xem xét, quyết định việc 
trình Quốc hội;

- Tham gia thẩm tra đề nghị về văn bản có dấu hiệu trái 
pháp luật để trình UBTVQH khi HĐDT, Ủy ban của Quốc hội 
mà mình là thành viên được phân công thẩm tra;

- Tham gia thảo luận tại Quốc hội, UBTVQH hoặc HĐDT, 
Ủy ban của Quốc hội về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản 
và tiến hành biểu quyết khi Quốc hội ban hành nghị quyết về 
việc xem xét VBQPPL (đối với UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của 
Quốc hội thì ĐBQH có quyền biểu quyết khi là thành viên của 
cơ quan đó).

Do tính chất quan trọng của hoạt động GS VBQPPL nên 
để làm tốt hoạt động này, ĐBQH cần lưu ý các vấn đề sau đây:

Thứ nhất, xác định rõ phạm vi GS VBQPPL của Quốc hội, 
UBTVQH và HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội. Điều này có 
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nghĩa là, không phải tất cả các VBQPPL do các cơ quan Nhà 
nước từ Trung ương đến địa phương ban hành đều thuộc phạm 
vi GS của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Vì vậy, khi tiến 
hành GS, trước tiên, ĐBQH cần trả lời câu hỏi VBQPPL này 
có thuộc phạm vi GS của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội 
không? Nếu có thì thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách của HĐDT 
hay Ủy ban nào của Quốc hội? Chẳng hạn như phạm vi GS của 
Ủy ban Pháp luật là lĩnh vực dân sự, hành chính, tổ chức bộ 
máy (trừ tổ chức bộ máy của cơ quan tư pháp), bao gồm các văn 
bản: nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư do một trong 
các chủ thể thuộc pham vi GS nêu trên ban hành.

Thứ hai, nắm rõ các yêu cầu, tiêu chí đối với việc GS 
VBQPPL. Đó là: (1) tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành 
VBQPPL; (2) sự phù hợp của văn bản với Hiến pháp, luật, pháp 
lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH; (3) sự phù hợp của 
hình thức văn bản với nội dung của văn bản; (4) sự phù hợp của 
nội dung văn bản với thẩm quyền của cơ quan ban hành văn 
bản và (5) sự thống nhất giữa VBQPPL hiện hành với VBQPPL 
mới được ban hành của cùng một cơ quan. Đây là những yêu 
cầu, tiêu chí quan trọng của việc thực hiện giám sát văn bản, 
bám vào các tiêu chí này, chủ thể giám sát đọc, phát hiện và từ 
đó có kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản thuộc 
phạm vi giám sát.

Thứ ba, tiếp cận văn bản thuộc phạm vi GS. Theo quy 
định của Luật Ban hành VBQPPL thì VBQPPL của các cơ quan, 
người có thẩm quyền ban hành ở Trung ương phải được gửi 
đến các cơ quan của Quốc hội để thực hiện việc GS, được đăng 
tải trên Công báo của Chính phủ và trên cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật. Do đó, việc tiếp cận văn bản có thể theo dõi, cập 
nhật trên Công báo của Chính phủ và trên cơ sở dữ liệu quốc 
gia về pháp luật. 

Thứ tư, tiến hành rà soát, đánh giá, nhận xét đối với từng 
văn bản theo các yêu cầu nêu tại mục trên. Sau khi tiếp cận 
văn bản, ĐBQH sẽ tiến hành rà soát, đánh giá, nhận xét đối 
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với từng văn bản. Việc đánh giá, nhận xét đối với từng văn bản 
chính là việc đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau đây:

(1) VBQPPL được ban hành có bảo đảm về căn cứ pháp lý 
và thẩm quyền hay không? Căn cứ pháp lý cho việc ban hành 
VBQPPL là VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu 
lực thi hành hoặc đã được thông qua, ký ban hành mà chưa có 
hiệu lực thi hành tại thời điểm ban hành văn bản là đối tượng 
GS nhưng có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản 
được GS. VBQPPL được ban hành căn cứ vào văn bản không 
phải là VBQPPL, văn bản đã hết hiệu lực hoặc đang bị ngưng 
hiệu lực thi hành là văn bản trái pháp luật.

Về thẩm quyền ban hành VBQPPL, theo quy định của Luật 
Ban hành VBQPPL thì cơ quan, người có thẩm quyền chỉ được 
ban hành VBQPPL theo đúng hình thức (tên gọi loại văn bản) 
đã được quy định tại Luật Ban hành VBQPPL và phù hợp với 
thẩm quyền của mình đã được pháp luật quy định hoặc được 
phân cấp, ủy quyền. Thẩm quyền này thường được xác định 
trong VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của từng 
cơ quan hoặc giao quy định chi tiết điều, khoản của luật, pháp 
lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và VBQPPL khác của 
cơ quan nhà nước cấp trên.

(2) Nội dung của VBQPPL có phù hợp hay không? Về 
nguyên tắc, văn bản được ban hành phải phù hợp với các quy 
định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, 
nghị quyết của UBTVQH. Văn bản quy định chi tiết luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH phải 
bảo đảm có nội dung phù hợp với phạm vi được giao trong văn 
bản của Quốc hội, UBTVQH. Trường hợp các văn bản là căn cứ 
để xem xét tính phù hợp có sự mâu thuẫn, khác nhau trong quy 
định về cùng một vấn đề thì căn cứ vào VBQPPL có hiệu lực 
pháp lý cao hơn; trường hợp các VBQPPL do cùng một cơ quan 
ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì căn cứ 
vào VBQPPL được ban hành sau. Văn bản do các cơ quan nhà 
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nước, người có thẩm quyền ban hành phải bảo đảm yêu cầu 
không làm cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cùng với 
việc xem xét những khía cạnh nêu trên, trong quá trình giám 
sát, cũng cần tham khảo thêm thông tin từ các nguồn khác để 
có thể phát hiện, đánh giá trong văn bản có nội dung quy định 
nào không có tính thực tiễn, không bảo đảm tính khả thi hoặc 
có vi phạm khác về nội dung hay không.

(3) VBQPPL có được ban hành đúng trình tự, thủ tục, hình 
thức, kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật hay không? 
VBQPPL được ban hành đúng trình tự, thủ tục phải bảo đảm 
thực hiện đầy đủ các bước trong trình tự, thủ tục soạn thảo, 
thông qua, công bố văn bản theo quy định của Luật Ban hành 
VBQPPL. Trong quá trình rà soát văn bản từ nguồn điện tử, nếu 
phát hiện dấu hiệu vi phạm về hình thức, kỹ thuật trình bày thì 
phải kiểm tra, đối chiếu với văn bản giấy đã phát hành chính 
thức trước khi đề xuất, kiến nghị. Mặc dù các lỗi sai về hình 
thức, kỹ thuật trình bày văn bản không ảnh hưởng lớn tới nội 
dung mà văn bản điều chỉnh nhưng cũng cần được phát hiện để 
kịp thời đính chính, rút kinh nghiệm. 

Thứ năm, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Quốc 
hội, UBTVQH về VBQPPL trái pháp luật và việc xử lý kiến nghị 
sau GS của HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội.

Theo quy định của Luật HĐGS 2015 thì Quốc hội, UBTVQH 
có thẩm quyền bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ VBQPPL thuộc 
thẩm quyền GS mà trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội, trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. Đối với 
HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội thì khi phát hiện văn bản có 
dấu hiệu trái pháp luật, có quyền gửi kiến nghị đến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đã ban hành văn bản. Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, cá nhân phải xem xét, 
thực hiện và thông báo cho HĐDT, Ủy ban của Quốc hội biết. 
Quá thời hạn này mà cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản 
không thực hiện kiến nghị hoặc thực hiện không đáp ứng với 
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yêu cầu thì HĐDT, Ủy ban của Quốc hội kiến nghị UBTVQH, 
Thủ tướng Chính phủ đình chỉ thi hành, bãi bỏ một phần hoặc 
toàn bộ văn bản đó theo thẩm quyền.

1.4 Kỹ năng trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu 
tín nhiệm

Trong quá trình thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín 
nhiệm, ĐBQH cần lưu ý các nội dung sau đây:

Thứ nhất, nghiên cứu kỹ tài liệu, hồ sơ về người thuộc diện 
lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Để có thể nghiên cứu, 
tìm hiểu về người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm thì cần xem 
xét, nghiên cứu kỹ Báo cáo kết quả công tác của người thuộc 
diện lấy phiếu tín nhiệm được gửi đến ĐBQH. Bên cạnh đó, cần 
nghiên cứu các Báo cáo công tác hằng năm của các cơ quan 
gửi Quốc hội (do người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm do Quốc 
hội bầu hoặc phê chuẩn đều nắm giữ các cương vị, trọng trách 
cao trong hệ thống các cơ quan nhà nước); đồng thời, thường 
xuyên theo dõi tình hình hoạt động của cơ quan thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các Bộ, ngành, đó là 
hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với Tòa án Nhân 
dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, đó là hoạt động kiểm sát, xét xử 
các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hôn nhân, gia đình, lao động...

Việc nghiên cứu, thu thập thông tin cần được tiến hành 
khách quan, thu nhận cả những thông tin tích cực và những 
thông tin phản ánh trái chiều. Trường hợp ĐBQH cho rằng cần 
làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì 
chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy 
phiếu tín nhiệm, ĐBQH có quyền đề nghị UBTVQH yêu cầu cơ 
quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

Thứ hai, tiến hành đánh giá và phát biểu khách quan, toàn 
diện, công tâm về kết quả công tác, những ưu điểm, hạn chế, 
khuyết điểm của cá nhân cũng như của ngành, lĩnh vực mà cá 
nhân có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Đặt kết quả 
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công tác, những ưu điểm, khuyết điểm trong bối cảnh cụ thể, 
tìm ra nguyên nhân chủ quan và khách quan để có mức độ bỏ 
phiếu phù hợp. 

1.5 Kỹ năng trong việc tham gia hoạt động giải trình tại 
HĐDt và các Ủy ban của Quốc hội

Để có thể làm tốt hoạt động giải trình tại HĐDT, Ủy ban 
của Quốc hội, ĐBQH là thành viên HĐDT, Ủy ban của Quốc 
hội, ĐBQH không là thành viên Hội đồng, Ủy ban nhưng có 
nguyện vọng tham dự phiên giải trình cần lưu ý một số nội dung 
sau đây:

Thứ nhất, nghiên cứu, đề xuất nội dung, chủ đề giải trình 
để Thường trực HĐDT, Thường trực Ủy ban lựa chọn. Chủ đề 
giải trình thường tập trung vào những vấn đề thuộc phạm vi 
lĩnh vực phụ trách của Hội đồng, Ủy ban mà được dư luận xã 
hội và cử tri quan tâm. Đó là những vấn đề nóng, có tính chất 
thời sự hoặc những vấn đề mà thực tiễn còn tồn đọng nhiều 
vướng mắc, chưa được khắc phục, cần tiến hành sửa đổi, bổ 
sung hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ hai, bên cạnh việc đề xuất nội dung, chủ đề giải trình, 
ĐBQH cũng cần lưu ý, đề xuất người được yêu cầu giải trình. 
Thường thì tất cả các chủ thể thuộc phạm vi đối tượng giám sát 
của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội đều thuộc phạm vi được yêu 
cầu giải trình. Tuy nhiên, trong quá trình đề xuất, cũng cần căn 
cứ vào CTGS của các cơ quan khác để tránh sự trùng lặp, không 
nên tại một cùng một thời điểm, cả hai hoặc nhiều cơ quan của 
Quốc hội cùng yêu cầu một đối tượng trả lời giải trình hoặc tại 
kỳ họp trước đã yêu cầu đối tượng này giải trình và ngay kỳ họp 
sau lại tiếp tục yêu cầu giải trình tiếp.

Thứ ba, trong quá trình tham gia phiên họp giải trình, cần 
chuẩn bị và bám sát vấn đề từ trước, trong và sau phiên họp. 
Sự hiểu biết, bám sát và tâm huyết của các thành viên HĐDT, 
các Ủy ban đối với nội dung giải trình ảnh hưởng trực tiếp đến 
phần hỏi - đáp, nội dung cốt lõi của hoạt động giải trình. Bên 
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cạnh việc chủ động nghiên cứu các tài liệu, số liệu có liên quan 
đến thực trạng quản lý, thu thập các thông tin, phản ánh, kiến 
nghị của cử tri liên quan đến vấn đề giải trình… thì các ĐBQH 
cũng phải trau dồi kỹ năng nêu vấn đề, đặt câu hỏi, tránh trùng 
lặp, hạn chế những phát biểu mang tính bình luận.

Thứ tư, sau khi có kết luận phiên giải trình, ĐBQH là thành 
viên Hội đồng, Ủy ban tiếp tục theo dõi, đeo bám việc thực 
hiện các kết luận giải trình của người được yêu cầu giải trình 
để thấy những chuyến biến trong công tác quản lý. Nếu người 
được yêu cầu giải trình không thực hiện hoặc thực hiện không 
đầy đủ các kết luận của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội thì kiến 
nghị, đề xuất để Hội đồng, Ủy ban báo cáo UBTVQH xem xét, 
quyết định.

2. HỖ tRỢ ĐBQH tHựC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM SÁt

2.1 Các cơ quan hỗ trợ ĐBQH trong hoạt động giám sát
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Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu cho Chủ tịch QH, 
UBTVQH về dự kiến chương trình 
làm việc; về quy trình, thủ tục thực 
hiện hoạt động của QH, UBTVQH;

Phối hợp với HĐDT, các UB của 
QH và các cơ quan, tổ chức hữu 
quan xây dựng dự thảo nghị 
quyết về các nội dung do QH, 
UBTVQH giao;

Là người phát ngôn của QH, 
UBTVQH;

Tổ chức công tác cung cấp 
thông tin, báo chí, xuất bản, thư 
viện, bảo tàng, ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ hoạt 
động của QH, các cơ quan của 
QH và ĐBQH;

Tổ chức các nghiệp vụ thư ký tại 
kỳ họp QH, phiên họp UBTVQH;

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
khác do Chủ tịch QH, UBTVQH 
giao.

(Điều 98, Luật tổ chức Quốc hội)

TTKQH - Chủ nhiệm VPQH quyết 
định những tài liệu tham khảo 
phục vụ đại biểu QH tại kỳ họp.
(Khoản 2, Điều 97, Luật Tổ chức 
Quốc hội)

TỔNG THƯ KÝ
SƠ ĐỒ 38

TTKQH do QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. 
Giúp việc cho TTKQH có Ban thư ký. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn cụ thể của Ban thư ký do UBTVQH quy định.
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Chức năng 

Nhiệm vụ

Nghiên cứu, tham mưu tổng hợp 
và tổ chức phục vụ các hoạt 
động của QH, UBTVQH, Chủ tịch 
QH, các Phó Chủ tịch QH2.

Nghiên cứu, tham mưu tổng 
hợp và tổ chức phục vụ hoạt 
động của HĐDT, các UB của 
QH, các Ban của UBTVQH.

Phục vụ Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo 
Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; phục vụ Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 
giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao; phục vụ hoạt động giám sát của Hội 
đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
Phối hợp phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát và hướng dẫn 
hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;
Phối hợp thực hiện việc tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, 
tố cáo và đề đạt nguyện vọng của công dân; phục vụ Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.

(Nghị quyết 417/2003/NQ-UBTVQH11 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội )

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
SƠ ĐỒ 39

VPQH là cơ quan giúp việc của QH.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THƯ KÝ

Các Ủy viên Ban Thư ký hoạt động kiêm nhiệm, là người đứng đầu một 
số vụ, đơn vị sau đây của Văn phòng Quốc hội:

Vụ trưởng Vụ Dân tộc;

Vụ trưởng Vụ Pháp luật;

Vụ trưởng Vụ Tư pháp;

Vụ trưởng Vụ Kinh tế;

Vụ trưởng Vụ Tài chính, Ngân sách; 

Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh;  

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội;

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường;

Vụ trưởng Vụ Đối ngoại;

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt 
động giám sát;

Vụ trưởng Vụ Thông tin; 

Giám đốc Thư viện Quốc hội; 

Giám đốc Trung tâm tin học.

Thành viên Ban Thư ký:

Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm VPQH

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Có 2 Phó Tổng thư ký là Phó 
Chủ nhiệm UB Pháp luật và 
Phó Chủ nhiệm VPQH

SƠ ĐỒ 40

Vụ trưởng Vụ Văn hoá, giáo dục, 
thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;
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CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA 
BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Ban Công tác đại biểu:

Nghị quyết 575/UBTVQH12 quy định Ban Công tác đại biểu có trách 
nhiệm giúp UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội hướng dẫn hoạt động của 
ĐBQH và Đoàn ĐBQH.

Vụ Công tác đại biểu Trung tâm Bồi dưỡng 
đại biểu dân cử

Trưởng ban Công tác đại biểu

(là Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH)

Phó Trưởng ban Công tác đại biểu

Đơn vị giúp việc của Ban

SƠ ĐỒ 41
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VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
SƠ ĐỒ 42

Chức năng 

Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học lập pháp, 
tổ chức thông tin khoa học lập 
pháp để tham mưu chính sách, 
tư vấn, hỗ trợ, phục vụ QH, các 
cơ quan của QH, các cơ quan 
thuộc UBTVQH và ĐBQH trong 
việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của QH.

Giúp UBTVQH quản lý hoạt 
động nghiên cứu khoa học 
trong các cơ quan của QH, các 
cơ quan thuộc UBTVQH và 
VPQH.

“Chủ động hoặc theo yêu cầu của QH, các cơ quan của QH, các cơ quan 
thuộc UBTVQH và ĐBQH thực hiện nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu cơ sở 
lý luận, thực tiễn những vấn đề liên quan đến việc QH thực hiện quyền lập 
hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và 
Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”;
(Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH13 ban hành ngày 09 tháng 10 năm 
2015 của UBTVQH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của VNCLP)

VNCLP là cơ quan thuộc UBTVQH.
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Chức năng 

Nhiệm vụ

Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Trưởng đoàn, Phó 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ 
chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ 
quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương.

Tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH và 
Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng 
nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

SƠ ĐỒ 43

Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan 
tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, 
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
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2.2 Hỗ trợ về thông tin, nghiên cứu
Thư viện Quốc hội là đơn vị cấp vụ trực thuộc Văn phòng 

Quốc hội, có nhiệm vụ tổ chức hoạt động cung cấp thông 
tin, dịch vụ nghiên cứu để phục vụ nhu cầu tham khảo của 
UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội và các vị ĐBQH.

SƠ ĐỒ 44
QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN 

THEO YÊU CẦU CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Gửi yêu cầu cung cấp thông tin  
đến Thư viện Quốc hội1

Tiếp nhận và tổ chức xử lý yêu cầu

Thư viện Quốc hội tiếp nhận yêu cầu.

Trường hợp cần làm rõ thêm nhu cầu, nội dung, thời hạn 
cung cấp, Thư viện Quốc hội liên hệ và trao đổi trực tiếp với 
ĐBQH.

Thư viện Quốc hội tổ chức nghiên cứu, biên dịch, điều tra 
khảo sát, tọa đàm, hội thảo hoặc khai thác thông tin, dữ 
liệu từ các cơ quan, đơn vị liên quan…

2

ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội gửi yêu cầu cung cấp 
thông tin đến Thư viện Quốc hội thông qua: 

Hệ thống cung cấp thông tin trực tuyến 
(hht.quochoi.vn); 

Công văn hoặc Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin 
(gửi về Thư viện Quốc hội. Địa chỉ: Nhà Quốc hội, đường 
Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội); 

Email: thuvienquochoi@quochoi.vn;

Điện thoại: 080.41459; 080.41984. 

Yêu cầu cung cấp thông tin cần đảm bảo cụ thể, rõ ràng về 
nội dung, phù hợp về thời hạn cung cấp.
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Trả kết quả

Bản điện tử của kết quả được gửi tự động đến ĐBQH qua 
Hệ thống cung cấp thông tin trực tuyến. ĐBQH truy cập tài 
khoản của mình để nhận kết quả.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của ĐBQH và các cơ quan của 
Quốc hội, Thư viện Quốc hội sẽ gửi kết quả qua Công văn 
hoặc thư điện tử.

Tiếp nhận và xử lý phản 
hồi về yêu cầu thông 
tin của cơ quan hoặc 
ĐBQH

Trường hợp chưa hài lòng hoặc cần bổ sung thêm 
thông tin, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH hoặc 
ĐBQH gửi phản hồi thông qua hệ thống cung cấp thông 
tin trực tuyến hoặc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Thư 
viện Quốc hội.

3

4
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Hoạt động cung cấp thông tin tham khảo được Thư viện 
Quốc hội tổ chức thực hiện theo hai hình thức sau:

2.2.1 Cung cấp thông tin theo yêu cầu

Cung cấp thông tin theo yêu cầu là hoạt động phục vụ 
trực tiếp nhu cầu thông tin của ĐBQH, các cơ quan của Quốc 
hội. Hình thức cung cấp thông tin này xuất phát từ nhu cầu về 
thông tin và sự chủ động ở phía các vị ĐBQH hoặc các cơ quan 
của Quốc hội, do đó nội dung thông tin hoặc các sản phẩm từ 
dịch vụ nghiên cứu sẽ đáp ứng tối đa theo yêu cầu và phục vụ 
trực tiếp hoạt động của của ĐBQH hoặc các cơ quan của Quốc 
hội. Hình thức cung cấp thông tin này được phục vụ mà không 
có sự phân biệt giữa các cơ quan của Quốc hội, giữa vị trí công 
tác, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm hay chuyên trách hoặc 
ĐBQH ở Trung ương hay địa phương.

Khi có nhu cầu về thông tin, tài liệu tham khảo, ĐBQH có 
thể đăng nhập Hệ thống hỗ trợ thông tin trực tuyến (http://
hht.quochoi.vn) bằng tài khoản eoffice do Văn phòng Quốc hội 
cung cấp để khai thác thông tin, tài liệu sẵn có trên hệ thống 
hoặc đặt các câu hỏi/yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu. Ngoài 
ra, ĐBQH hoặc các cơ quan của Quốc hội cũng có thể sử dụng 
các hình thức khác như: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, gửi 
thư điện tử; gọi điện thoại đến Thư viện Quốc hội để đưa yêu 
cầu về thông tin. Trên cơ sở này, Thư viện Quốc hội sẽ tổ chức 
khai thác, tổng hợp hoặc nghiên cứu, điều tra, biên dịch, đáp 
ứng yêu cầu của ĐBQH hoặc các cơ quan của Quốc hội.

Trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội, Thư viện 
Quốc hội tổ chức tiếp nhận và trả lời các yêu cầu của ĐBQH 
tại Khu vực cung cấp thông tin được bố trí tại sảnh trước Hội 
trường Diên Hồng. ĐBQH có thể dễ dàng gửi yêu cầu và nhận 
lại thông tin, tài liệu. Ngoài ra, ĐBQH có thể truy cập và sử 
dụng hệ thống thư viện số, thư viện điện tử khai thác thông tin 
sẵn có của Thư viện Quốc hội ở mọi nơi, mọi lúc.
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2.2.2 Cung cấp thông tin dự báo

Trên cơ sở Chương trình hoạt động hàng năm của Quốc 
hội và kết quả khảo sát nhu cầu thông tin của đại biểu Quốc 
hội, Thư viện Quốc hội chủ động tổ chức thực hiện các hoạt 
động nghiên cứu, điều tra, khảo sát xã hội, tổng hợp, biên dịch 
tài liệu tham khảo nước ngoài và thực hiện chính sách bổ sung 
sách, ấn phẩm nhằm chuẩn bị nguồn lực thông tin, chủ động 
cung cấp phục vụ nhu cầu tham khảo của ĐBQH và các cơ 
quan của Quốc hội.

Các loại hình thông tin dự báo bao gồm: Báo cáo nghiên 
cứu chuyên đề, thông tin tham khảo lập pháp nước ngoài; Báo 
cáo điều tra, khảo sát xã hội hoặc số liệu thống kê; Báo cáo kết 
quả hội thảo, tọa đàm khoa học; Tổng hợp ý kiến chuyên gia; 
Sách, ấn phẩm; Bài viết, bài nghiên cứu nghiên cứu trên các tạp 
chí khoa học…

Thông tin chuyên đề: Đây là hình thức đặc trưng của hoạt 
động cung cấp thông tin hỗ trợ ĐBQH do Thư viện Quốc hội 
thực hiện. Nội dung các sản phẩm nghiên cứu, được thực hiện 
theo nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… 
và được tập trung phân tích, tổng hợp cả về lý luận và thực 
tiễn cũng như kinh nghiệm của các nước trên thế giới nhằm 
cung cấp thêm thông tin, luận cứ, cơ sở khoa học hỗ trợ quá 
trình thảo luận, xem xét và quyết định chính sách, pháp luật của 
ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội. 

Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát: Hoạt động điều tra, 
khảo sát được Thư viện Quốc hội thực hiện nhằm cung cấp 
thông tin, số liệu độc lập, mang tính định lượngvàý kiến, kiến 
nghị cũng như nguyện vọng của cử tri về các chính sách, pháp 
luật do Quốc hội ban hành hoặc về những nội dung, vấn đề 
của dự thảo chính sách, pháp luật hoặc nghị quyết đang còn có 
những ý kiến, quan điểm khác nhau, qua đó góp phần hỗ trợ 
ĐBQH nắm bắt được xu hướng và mong muốn của người dân 
để có thể đưa ra các quyết định phù hợp.
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Thông tin tham khảo nước ngoài: Thư viện Quốc hội sưu 
tầm và lựa chọn biên dịch thông tin về chính sách, văn bản 
luật, Hiến pháp của một số nước trên thế giới có liên quan đến 
chương trình hoạt động hằng năm của Quốc hội nước ta để 
cung cấp đến ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội tham khảo. 
Thông tin tham khảo nước ngoài được thực hiện dưới hình 
thức dịch nguyên bản Hiến pháp hoặc các văn bản luật hoặc 
tổng hợp, so sánh chính sách, pháp luật của một số nước trên 
thế giới, làm kinh nghiệm cho Việt Nam.

2.2.3 Cách thức yêu cầu cung cấp thông tin và sử dụng các 
dịch vụ thư viện

 Đối với dịch vụ cung cấp thông tin, nghiên cứu theo 
yêu cầu của ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội: ĐBQH dùng 
tài khoản eoffice cá nhân đăng nhập vào Hệ thống cung cấp 
thông tin trực tuyến (http://hht.quochoi.vn; có thể dùng phiên 
bản máy tính và ứng dụng trên thiết bị di động); hoặc ĐBQH và 
các cơ quan của Quốc hội có thể gửi yêu cầu cung cấp thông 
tin về Thư viện Quốc hội qua: Phiếu yêu cầu cung cấp thông 
tin; Công văn; Thư điện tử (thuvienquochoi.quochoi.vn); hoặc 
qua điện thoại (080.41984).

 Đối với các sản phẩm thông tin, nghiên cứu dự báo: 
ĐBQH tự lựa chọn trên giá tài liệu tại Khu vực cung cấp thông 
tin trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội hoặc tại Phòng 
đọc Thư viện hoặc trên các phần mềm quản lý của Thư viện 
Quốc hội;

ĐBQH có thể nhận thông tin trực tiếp tại Khu vực cung 
cấp thông tin, Phòng đọc của Thư viện Quốc hội hoặc qua thư 
điện tử, hệ thống cung cấp thông tin trực tuyến và bưu điện.

 ĐBQH khai thác, tra cứu, khai thác thông tin, mượn - 
trả sách, ấn phẩm, báo, tạp chí và tài liệu sẵn có trực tiếp tại 
Phòng đọc Thư viện (Phòng B1A2 tầng B1 Nhà Quốc hội);
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 ĐBQH sử dụng máy tính hoặc kết nối thiết bị không 
dây để truy cập, tìm kiếm sách, ấn phẩm và đăng ký mượn - trả 
(đối với bản giấy); Tải thông tin, tài liệu, mượn - trả tài liệu số 
trên phần mềm Thư viện số hoặc các phần mềm quản lý khác 
Thư viện Quốc hội. Cụ thể như sau:

 Trang Thư viện truyền thống (KOHA - tìm kiếm, tra cứu 
thông tin về sách, ấn phẩm và tài liệu bản giấy):
https://thuvientruyenthong.quochoi.vn;

 Trang Thư viện số (DSPACE - tìm kiếm, tra cứu thông 
tin về sách, ấn phẩm và tài liệu bản số):
https://thuvienso.quochoi.vn;

 Phần mềm tìm kiếm tập trung (VUFIND) dùng để tìm 
kiếm tài liệu gồm cả bản giấy và bản số:
https://tracuutaptrung.quochoi.vn; 

 Phần mềm Mượn - Trả tài liệu số (phiên bản máy tính và 
ứng dụng di động): https://muontailieuso.quochoi.vn.

 Trang thông tin điện tử của Thư viện Quốc hội:
https://thuvien.quochoi.vn;

 Trang lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật và pháp lệnh: 
http://duthaoonline.quochoi.vn.

2.3. Hỗ trợ về nhân lực

Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức của Văn phòng Quốc hội quy định Văn phòng Quốc hội 
có trách nhiệm: Phục vụ Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối 
cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; 
phục vụ UBTVQH giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, giám 
sát hoạt động của Chính phủ, TANDTC và VKSNDTC; phục vụ 
hoạt động giám sát của HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội.
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Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 quy định trách nhiệm 
của Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quy định Văn phòng có trách nhiệm: Tham mưu, phục vụ hoạt 
động giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, ĐBQH; thực hiện chỉ 
đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH trong việc phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám 
sát, khảo sát của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc 
hội, cơ quan thuộc UBTVQH tại địa phương.

Tùy nội dung, thời điểm, đại biểu lựa chọn sự hỗ trợ của 
các đơn vị sau:
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 Trang lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật và pháp lệnh:                                    
http://duthaoonline.quochoi.vn; 

2.3. Hỗ trợ về nhân lực 

Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn 
phòng Quốc hội quy định Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm: Phục vụ Quốc hội 
thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của 
Quốc hội; phục vụ UBTVQH giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết 
của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, giám sát hoạt động của Chính 
phủ, TANDTC và VKSNDTC; phục vụ hoạt động giám sát của HĐDT và các Ủy 
ban của Quốc hội. 

Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 quy định trách nhiệm của Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Văn phòng có trách nhiệm: 
Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, ĐBQH; thực 
hiện chỉ đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH trong việc phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, 
UBTVQH, HĐDT, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH tại địa 
phương. 

Tùy nội dung, thời điểm, đại biểu lựa chọn sự hỗ trợ của các đơn vị sau: 

  

ĐBQH 

VP Đoàn 
ĐBQH và 

HĐND 
Vụ phục 
vụ HĐ 

Giám sát 

Vụ phục 
vụ HĐDT, 

UB  

Vụ Hành 
chính 

Cục Quản 
trị 

Vụ Tổng 
hợp 

Vụ Công 
tác đại 

biểu 

- Chuyên gia. Tùy thuộc các mối quan hệ, đại biểu có thể 
nhờ hoặc thuê chuyên gia trong lĩnh vực giúp đại biểu trong 
hoạt động giám sát. Ví dụ như giám sát về lĩnh vực phòng, 
chống xâm hại trẻ em, đại biểu nhờ/thuê chuyên gia, người làm 
trong cơ quan nhà nước phụ trách lĩnh vực trẻ em như Cục Trẻ 
em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Bảo vệ 
chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
các quỹ bảo trợ trẻ em; người làm trong ngành công an (lĩnh 
vực điều tra), ngành kiểm sát, ngành tòa án; bác sỹ ở các bệnh 
viện, giáo viên… để cung cấp thêm thông tin, giúp phân tích 
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đánh giá báo cáo của các cơ quan nhà nước về phòng, chống 
xâm hại trẻ em. 

- Thuê nhân lực giúp thu thập thông tin, tổng hợp và 
phân tích tài liệu, dữ liệu. ĐBQH thường có chuyên môn, kinh 
nghiệm công tác, hiểu biết sâu trong một hoặc một vài lĩnh vực, 
do vậy, khi tham gia hoạt động giám sát về các lĩnh vực không 
phải chuyên môn sâu, đại biểu cần thuê người giúp thu thập 
thông tin, tổng hợp và phân tích tài liệu, dữ liệu. Nguồn nhân 
lực đa dạng, tùy thuộc vào mức độ, độ khó của thông tin, có thể 
thuê sinh viên chuyên ngành luật, các chuyên ngành liên quan 
tới nội dung giám sát; các công ty luật, công ty tư vấn, người có 
hiểu biết trong lĩnh vực giám sát đã nghỉ hưu …

2.4 Hỗ trợ về kỹ năng

Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14 ngày 17 tháng 4 năm 
2017 của UBTVQH về bổ sung một số chế độ và điều kiện 
bảo đảm hoạt động của ĐBQH có quy định ĐBQH được bồi 
dưỡng kỹ năng hoạt động, cập nhật kiến thức theo quy định 
của UBTVQH.

Đầu nhiệm kỳ Quốc hội, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân 
cử tổ chức khóa bồi dưỡng cho đại biểu trúng cử lần đầu về 
nhiều nội dung.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu 
dân cử tiếp tục tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng ĐBQH cả đại 
biểu lần đầu và đại biểu tái cử về kỹ năng hoạt động, trong đó 
có kỹ năng liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ giám sát hoặc 
kỹ năng giám sát trong từng lĩnh vực cụ thể.

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử là đơn vị thuộc Văn 
phòng Quốc hội, chịu sự lãnh đạo của Ban Công tác đại biểu về 
chuyên môn.

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử có trụ sở tại 22 Hùng 
Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Website: http://ttbd.quochoi.vn
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2.5 Hỗ trợ về báo chí, truyền thông

Tiếp xúc làm việc với cơ quan truyền thông là việc làm 
không thể thiếu của từng cá nhân ĐBQH và có tính hai chiều. 
Truyền thông, báo chí có nhu cầu, nhiệm vụ đưa tin về hoạt 
động của ĐBQH, giúp cử tri nắm bắt được các hoạt động của 
ĐBQH. Thông qua báo chí, truyền thông, ĐBQH cũng có thể 
tranh thủ được sự ủng hộ của cử tri, tăng sự đồng thuận của 
các cơ quan, tổ chức, nhằm đạt mục tiêu của đại biểu (ví dụ như 
trình sáng kiến lập pháp, trình dự án luật…). Khi cần hỗ trợ về 
báo chí, truyền thông, ĐBQH có thể liên hệ với Vụ Thông tin, 
Báo Đại biểu nhân dân, Truyền hình Quốc hội thuộc VPQH.

Các cơ quan hỗ trợ về báo chí, truyền thông cho ĐBQH

Các cơ quan báo chí và đơn vị tổ chức công tác báo chí của 
Văn phòng Quốc hội:

- Vụ Thông tin (tổ chức công tác báo chí phục vụ Quốc hội);

- Báo Đại biểu nhân dân (cơ quan báo chí cấp Tổng cục);

- Truyền hình Quốc hội (cơ quan báo chí cấp Tổng cục);

- Cổng thông tin điện tử Quốc hội (www.quochoi.vn).
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2.6 Hỗ trợ về tài chính

Để giúp ĐBQH thực hiện nhiệm vụ của mình, Quốc hội, 
UBTVQH đã ban hành một loạt quy định hỗ trợ về tài chính, có 
hỗ trợ tài chính chung cho hoạt động của đại biểu, có hỗ trợ tài 
chính trực tiếp cho hoạt động giám sát của đại biểu.

Luật Tổ chức Quốc hội quy định: ĐBQH được cấp hoạt 
động phí hằng tháng, kinh phí để thực hiện chế độ thuê khoán 
chuyên gia, thư ký giúp việc và các hoạt động khác để phục vụ 
cho hoạt động của đại biểu theo quy định của UBTVQH. Cụ thể 
hóa Luật Tổ chức Quốc hội, UBTVQH đã ban hành nhiều văn 
bản hướng dẫn, cụ thể là:

2.6.1 Hoạt động phí:

ĐBQH được cấp hoạt động phí hằng tháng bằng hệ số 1,0 
mức lương cơ sở. ĐBQH chuyên trách sẽ được trả lương, phụ 
cấp và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước. ĐBQH không 
chuyên trách có hưởng lương hoặc trợ cấp từ ngân sách nhà 
nước hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội, trong thời gian thực hiện 
nhiệm vụ đại biểu được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nơi ĐBQH làm việc bảo đảm trả lương, phụ cấp và các chế 
độ khác. ĐBQH không hưởng lương (kể cả người hưởng lương 
hưu) hoặc hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước 
hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội được hưởng thù lao tham gia hoạt 
động Quốc hội bằng hệ số 0,2 mức lương cơ sở/ngày, tính cho 
120 ngày làm việc/năm. Khoản thù lao này do Đoàn ĐBQH nơi 
ĐBQH đang sinh hoạt chi trả.

2.6.2 Chế độ thuê khoán thư ký giúp việc:

ĐBQH có quyền thuê người thực hiện một hoặc một số 
việc của công tác thư ký. Người được thuê thực hiện công tác 
thư ký cho ĐBQH phải là người đang làm việc trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nơi ĐBQH làm việc.

ĐBQH được cấp kinh phí khoán hằng tháng để có thể 
tự thuê người thực hiện công việc thư ký. Mức khoán đối với 
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ĐBQH hoạt động chuyên trách bằng 100% của 2,34 mức lương 
cơ sở; đối với ĐBQH hoạt động không chuyên trách bằng 40% 
của 2,34 mức lương cơ sở. 

Đại biểu sử dụng hỗ trợ thuê khoán thư ký để thuê thường 
xuyên hoặc thuê thư ký từng nội dung, vụ việc cụ thể.

2.6.3 Chế độ chi mời chuyên gia:

ĐBQH được mời chuyên gia nghiên cứu để phục vụ công tác 
đại biểu. Mức chi mời chuyên gia theo thỏa thuận bằng văn bản 
giữa ĐBQH và chuyên gia nhưng tối đa không quá 2.000.000 
đồng/bài và không quá 50.000.000 đồng/đại biểu/năm.

2.6.4 Kinh phí cho giám sát của Quốc hội

Các hoạt động giám sát được cấp kinh phí thực hiện gồm:

- Đoàn giám sát: gồm các khoản chi cho xây dựng đề cương 
giám sát, báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết về giám sát, bồi 
dưỡng đại biểu tham gia hoạt động giám sát, bồi dưỡng trong 
các cuộc họp giám sát;

- Giám sát VBQPPL: tính theo số lượng văn bản giám sát;

- Giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo: nghiên 
cứu tổng hợp, báo cáo về công tác xử lý đơn thư; xây dựng 
báo cáo giám sát việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo trình 
UBTVQH; đi xác minh, thu thập thông tin;

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: xây dựng báo 
cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo đề xuất xử lý, 
giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo tổng hợp 
kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri;

-Hoạt động chất vấn: xây dựng các văn bản phục vụ hoạt 
động chất vấn tại kỳ họp Quốc hội và phiên họp của UBTVQH: 
các báo cáo; kế hoạch chi tiết; văn bản điều phối; biên bản tóm 
tắt nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và các văn bản khác liên 
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quan đến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, xây dựng nghị 
quyết của Quốc hội, UBTVQH về chất vấn;

- Hoạt động giải trình.

2.6.5 Hỗ trợ về hành chính, hậu cần

Để đảm bảo cho hoạt động của ĐBQH thì mảng công việc 
hành chính, hậu cần được coi là một trong những phần việc 
quan trọng, thường xuyên được quan tâm trong tổ chức, hoạt 
động của Văn phòng Quốc hội.

Về công tác hành chính, văn thư - lưu trữ, Vụ Hành chính, 
Văn phòng Quốc hội là cơ quan trực tiếp có nhiệm vụ tổ chức 
công tác hành chính, văn thư, in ấn, lưu trữ phục vụ cho hoạt 
động của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, 
ĐBQH nói chung và phục vụ các hoạt động giám sát nói riêng. 

Ngoài ra, ĐBQH còn được trang bị đầy đủ điều kiện, cơ sở 
vật chất để thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình trong đó có 
việc tham gia vào hoạt động giám sát của Quốc hội. Ví dụ như, 
ĐBQH được trang bị máy tính xách tay, Ipad, các phương tiện 
khác, Công báo, báo Nhân dân, các loại báo địa phương, báo 
Đại biểu nhân dân, báo Kiểm toán…
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