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KẾ HOẠCH 
Tổ chức triển khai thi hành 

 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

 

Thực hiện Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của 
Quốc hội quy ñịnh một số ñiểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 
2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi 
hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết ñịnh số 
251/Qð-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 
hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai 
thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên ñịa bàn tỉnh, 
với nội dung như sau: 

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục ñích: 

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến 
pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp ñến cán bộ, công chức, viên 
chức, ñảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng 
cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; 

Xác ñịnh rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức chính trị - 
xã hội ở ñịa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; 

Bảo ñảm các quy ñịnh của Hiến pháp ñược tôn trọng và nghiêm chỉnh 
chấp hành trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… tạo ñộng lực 
cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

Bảo ñảm sự lãnh ñạo, chỉ ñạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy ðảng, 
chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể nhân dân trong 
quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; 

Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải ñược tiến hành kịp thời, 
ñồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm ñảm bảo sự tham gia 
nghiêm túc của tất cả các cấp, các ngành và nhân dân; 
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Xác ñịnh cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến ñộ hoàn thành và 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai 
thi hành Hiến pháp tại ñịa phương; 

Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp ñược thực hiện bằng nhiều 
hình thức, nêu bật ñược tinh thần, nội dung cơ bản, những ñiểm mới ñược sửa 
ñổi, bổ sung của Hiến pháp. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Tập trung quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 32- CT/W ngày 03 tháng 01 
năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương ðảng về việc triển khai thi hành Hiến 
pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 
ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy ñịnh một số ñiểm thi hành Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-
UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 
hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những ñiểm mới ñược sửa ñổi, bổ sung của Hiến 
pháp; tiến hành rà soát các văn bản do Hội ñồng nhân dân, UBND các cấp ban 
hành, ñể ñề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa ñổi, bãi bỏ hoặc ban hành văn 
bản mới cho phù hợp với Hiến pháp; phát ñộng toàn thể cán bộ, ñảng viên và 
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 

1.1. Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tập huấn, quán triệt về nội dung của Hiến 
pháp và các văn bản của Trung ương về chỉ ñạo triển khai thi hành Hiến pháp cho 
Lãnh ñạo các Sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Lãnh 
ñạo UBND và lãnh ñạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ làm công tác 
pháp chế tại các sở, ban, ngành; cộng tác viên kiểm tra văn bản cấp tỉnh; 

1.2. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức 
Hội nghị phổ biến nội dung của Hiến pháp và các văn bản chỉ ñạo triển khai thi 
hành của Trung ương, của tỉnh về chỉ ñạo triển khai thi hành Hiến pháp cho ñội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc ñơn vị mình, ngành mình; Báo cáo viên 
pháp luật cấp huyện, Lãnh ñạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Mặt 
trận và thành viên Mặt trận ở các xã, phường, thị trấn.  

1.3. UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền nội dung cơ 
bản của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, các Tuyên truyền viên pháp luật, 
cộng tác viên pháp luật tại thôn, bản, khối phố và các tầng lớp nhân dân với 
hình thức phù hợp, hiệu quả.  

Công tác phổ biến, tuyên truyền tập trung vào những nội dung quan 
trọng của Hiến pháp như: Bản chất Nhà nước và nguyên tắc tổ chức quyền lực 
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nhà nước; vị trí, vai trò lãnh ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam; quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chế 
ñộ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường... 
ðồng thời nhấn mạnh Hiến pháp năm 2013 với nhiều ñiểm mới về cả nội dung 
và kỹ thuật lập pháp, ñã phản ánh ñược ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù 
hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển ñất nước; 

Thời gian thực hiện: Trọng tâm năm 2014 và duy trì thường xuyên 
trong các năm tiếp theo. 

2. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

Các cơ quan, ñơn vị trong tỉnh thực hiện rà soát toàn diện, ñồng bộ các 
văn bản quy phạm pháp luật ñã ban hành, ñể phát hiện những quy ñịnh không 
còn phù hợp với Hiến pháp, kiến nghị dừng thi hành, sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ 
hoặc ban hành văn bản mới thay thế. Trong quá trình thực hiện, ưu tiên sửa 
ñổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy nhà 
nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân; 

Lập danh mục, xác ñịnh lộ trình hoàn thiện các văn bản pháp luật trong 
tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và 
môi trường, bảo vệ Tổ quốc; các văn bản pháp luật liên quan ñến tổ chức và 
hoạt ñộng chính quyền ñịa phương; các văn bản pháp luật về quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… cho phù hợp với Hiến pháp. 

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014 . 

3. Tham gia cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam” 

Phát ñộng cuộc thi “ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam” trên ñịa bàn tỉnh, vận ñộng toàn thể cán bộ, ñảng viên và 
các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia cuộc thi do Trung ương phát ñộng. 

Thời gian thực hiện: ðảm bảo theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi 
Trung ương. 

4. Phổ biến nội dung của Hiến pháp trên các phương tiện thông tin 
ñại chúng 

Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các chuyên mục pháp luật trên ðài 
Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn; 

ðưa tin, bài giới thiệu về Hiến pháp trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh, 
các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố… 

Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2014 và duy trì thường xuyên 
trong các năm tiếp theo. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện ñược bố trí theo quy ñịnh của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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Các cơ quan ñược phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch 
này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm 
ñịnh trình UBND xem xét, quyết ñịnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham 
mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh giới thiệu, phổ biến nội dung 
của Hiến pháp và các văn bản của Trung ương về chỉ ñạo triển khai thi hành 
Hiến pháp; 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng ðề cương 
tuyên truyền  ñảm bảo ñúng với tinh thần của Hiến pháp, phù hợp với ñiều 
kiện và ñối tượng tuyên truyền, phổ biến; tổ chức rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành, ñề xuất sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với 
của ñịnh của Hiến pháp; 

Chủ ñộng ñề xuất với Hội ñồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát ñộng cuộc thi 
“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên ñịa bàn 
tỉnh theo kế hoạch của của Ban tổ chức cuộc thi Trung ương; 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức rà soát, lập dạnh mục các 
văn bản do HðND, UBND tỉnh ban hành cần bãi bỏ, sửa ñổi, bổ sung hoặc ban 
hành mới phù hợp với quy ñịnh của Hiến pháp; 

Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra ñịnh kỳ báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai 
thực hiện Kế hoạch này. 

2. Sở Nội vụ và trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chủ ñộng ñưa nội 
dung Hiến pháp mới vào chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực 
cho ñội ngũ các bộ, công chức, viên chức. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ ñạo các cơ quan 
thông tin ñại chúng kịp thời ñưa tin, bài, tăng thời lượng phát sóng, tổ chức các 
chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền nội dung cơ bản của Hiến pháp trên các 
phương tiện thông tin ñại chúng.  

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và 
sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy ñịnh hiện hành.  

5. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai 
Hiến pháp ñến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở ñơn 
vị, ngành mình. 

6. ðề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 
viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền sâu rộng 
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các quy ñịnh của Hiến pháp cho hội viên, thành viên của tổ chức mình theo kế 
hoạch này và kế hoạch chỉ ñạo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

7. UBND các huyện, thành phố 

Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp 
trên ñịa bàn mình ñảm bảo ñầy ñủ các nội dung yêu cầu; ñịnh kỳ báo cáo kết quả 
thực hiện về Sở Tư pháp ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp. 

Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các phòng, ban, tổ chức ñoàn thể 
của huyện, UBND xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, 
vướng mắc ñề nghị các sở, ban, ngành, ñịa phương phản ánh về Sở Tư pháp ñể 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
  Nơi nhận:   
- Bộ Tư pháp; 
- TT. Tỉnh uỷ;               
- TT. HðND tỉnh;     B/c               
- ðoàn ðBQH tỉnh 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN và các ñoàn thể tỉnh; 
- Các ñơn vị TW ñóng trên ñịa bàn tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, các ban của ðảng; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP, NC, TH, HCTC;     
- Lưu VT, (TTD). 

 

 
 

 


