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QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI  
 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử 
 

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI  
 

- Căn cứ Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01 tháng 10 năm 

2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; 

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1:  

Thành lập Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử là đơn vị cấp phòng trực 

thuộc Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 

Điều 2:  

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử có chức năng, nhiệm vụ giúp Chủ nhiệm 

Văn phòng Quốc hội tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức và 

điều phối các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn đại biểu dân cử. 

Điều 3: 

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử có trách nhiệm giúp Chủ nhiệm Văn 

phòng Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a. Chuẩn bị soạn thảo kế hoạch dài hạn và hàng năm về bồi dưỡng kỹ năng 

hoạt động của đại biểu dân cử; giúp lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Ban Công tác 

đại biểu chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.  

b. Đề xuất việc xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm thành Trung tâm nguồn 

cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho đại biểu dân cử. 

c. Chuẩn bị chương trình và dự kiến hình thức bồi dưỡng tập huấn đại biểu dân 

cử; nghiên cứu phát triển chương trình bồi dưỡng, tập huấn; hỗ trợ các hoạt động 

nghiên cứu của đại biểu dân cử và các nhóm nghiên cứu chuyên đề phục vụ hoạt 

động của đại biểu dân cử. 

d. Đề xuất việc xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy có hiệu quả; thực hiện 

liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước trong công tác nghiên cứu, bồi 

dưỡng đại biểu dân cử. 
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đ. Làm đầu mối để triển khai việc biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình, 

tài liệu các khóa bồi dưỡng. Xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi 

dưỡng. 

e. Hỗ trợ các hoạt động bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức của Văn phòng 

Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Hội đồng nhân dân.  

g. Đề xuất việc hợp tác quốc tế về bồi dưỡng đại biểu dân cử. 

h. Xây dựng định mức, chỉ tiêu ngân sách hàng năm dành cho công tác bồi 

dưỡng đại biểu dân cử; xây dựng chế độ, chính sách bồi dưỡng đại biểu dân cử, 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách. 

Điều 4. Tổ chức và biên chế của Trung tâm 

1- Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm gồm có: 

a. Giám đốc, 

b. Các Phó Giám đốc (có 1 Phó Giám đốc chuyên trách), 

c. Chuyên viên: Từ 3 đến 5 người. 

2- Tiền lương và các khoản phụ cấp được thực hiện theo chế độ, quy định của 

nhà nước. 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán 

bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Trưởng Ban Quản lý dự án, Giám đốc Trung  

tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử và các đơn vị có liên quan theo trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 
- Lưu: HC, TCCB. 

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

 

 

(đã ký) 

 

 

                               Bùi Ngọc Thanh 
 


