
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   33  /KH-SNV Lạng Sơn, ngày  20  tháng 02  năm 2013 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi  

Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  
đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 23/01/2013 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến 
pháp năm 1992 và Kế hoạch số 55/KH-HĐND 05/02/2013 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai 
(sửa đổi), Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến công 
chức, viên chức và lao động Sở Nội vụ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Công chức, 
viên chức và lao động Sở Nội vụ, tạo sự đồng thuận và thể hiện ý chí, nguyện 
vọng của công chức, viên chức và lao động Sở Nội vụ trong việc sửa đổi sửa 
đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi); 

b) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo sở trong việc 
lấy ý kiến công chức, viên chức và lao động thuộc sở. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổ chức lấy ý kiến công chức, viên chức và người lao động Sở 
Nội vụ phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, đúng tiến 
độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm;  

b) Các ý kiến đóng góp của công chức, viên chức và người lao động sở 
phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác. 

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN 

1. Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 

a) Toàn thể công chức, viên chức và lao động Sở Nội vụ có trách nhiệm 
đóng góp ý kiến về các nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm 
các nội dung:  

- Lời nói đầu; 

- Chế độ chính trị;  

- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;  
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- Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường;  

- Bảo vệ tổ quốc; 

- Bộ máy nhà nước, hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến 
pháp;  

- Kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp; 

- Các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

b) Phòng Xây dựng chính quyền, Phòng Tổ chức, biên chế và Thanh tra 
sở có trách nhiệm nghiên cứu và tham gia đóng góp sâu hơn đối với các nội 
dung theo Thông báo số 49/TB-HĐND ngày 01/02/2013 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về việc phân công trách nhiệm tham gia ý kiến đóng góp về Dự thảo 
sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: 

- Chương IV Quốc hội 

- Chương VI: Chủ tịch nước 

- Chương VII: Chính phủ 

- Chương IX: Chính quyền địa phương 

- Chương X: Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Kiểm 
toán nhà nước; 

- Các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

2. Luật Đất đai (sửa đổi) 

Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm:  

a) Các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); 

b) Kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). 

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Hình thức tổ chức 

1.1. Tổ chức Hội nghị 

Tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt, hướng dẫn cách đóng góp lấy ý 
kiến công chức, viên chức và người lao động về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 
năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Hội nghị. 

a) Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 23/02/2013 (thứ bảy). 

b) Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ; 

c) Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức và lao động Sở Nội vụ; 

d) Chương trình Hội nghị: 

- Từ 08 giờ đến 09 giờ 30: Phổ biến quán triệt, hướng dẫn tham gia góp 
ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 
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- Từ 09 giờ 45 đến 11 giờ 30: Phổ biến quán triệt, hướng dẫn tham gia 
góp ý về dự thảo sửa đổi Luật Đất đai. 

1.2. Tham gia góp ý bằng văn bản, điền mẫu phiếu lấy ý kiến góp ý Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi Tổ Chuyên viên tổng hợp ý kiến đóng 
góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tổ Chuyên viên tổng hợp ý kiến 
đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

a) Thời gian gửi các ý kiến đóng góp: trước ngày 27/02/2013 

b) Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức và lao động Sở Nội vụ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng sở 

a) Đăng tải Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật Đất đai 
(sửa đổi) và các Kế hoạch, văn bản có liên quan trên Website Sở Nội vụ tại 
địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv/; 

b) Thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và lao động Sở Nội vụ 
về Chương tình Hội nghị lấy ý kiến; xây dựng chương trình, chuẩn bị Hội 
trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến. 

2. Tổ chuyên viên tổng hợp ý kiến 

2.1. Tổ Chuyên viên tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến 
pháp năm 1992 

a) Xây dưng đề cương, nội dung và chương trình tổ chức Hội nghị lấy ý 
kiến thap gia góp ý dự thảo Hiến pháp năm 1992. 

b) Trực tiếp hướng dẫn, gợi ý công chức, viên chức và lao động Sở Nội 
vụ tham gia góp ý đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 

c) Tiếp nhận thông tin, các ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị và bằng 
văn bản của các cá nhân và các phòng, tổ chức thuộc sở; 

d) Báo cáo Giám đốc sở kết quả lấy ý kiến của công chức, viên chức và 
lao động Sở Nội vụ tham gia đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1992 theo Đề cương báo cáo trước ngày 28/02/2013.  

2.2. Tổ Chuyên viên tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai 
(sửa đổi) 

a) Xây dưng đề cương, nội dung và chương trình tổ chức Hội nghị lấy ý 
kiến thap gia góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); 

b) Trực tiếp hướng dẫn, gợi ý công chức, viên chức và lao động Sở Nội 
vụ tham gia góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);  

c) Tiếp nhận thông tin, các ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị và bằng 
văn bản của các cá nhân và các phòng, tổ chức thuộc sở; 
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d) Báo cáo Giám đốc sở kết quả lấy ý kiến của công chức, viên chức và 
lao động Sở Nội vụ tham gia đóng góp về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo 
Đề cương báo cáo trước ngày 28/02/2013.  

3. Các phòng và tương đương thuộc sở, tổ chức trực thuộc sở 

3.1. Các Phòng và tương đương thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở: 

a) Thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và lao động thuộc 
phòng về nội dung kế hoạch lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 
và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

b) Nghiên cứu và tham gia góp ý đối với nội dung các bản Dự thảo. 

3.2. Phòng Xây dựng chính quyền, Thanh tra sở và Phòng Tổ chức, biên 
chế có trách nhiệm đóng góp bằng văn bản đối với những nội dung cần đóp 
góp sâu hơn đã nêu ở trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Sở Nội vụ đề nghị các phòng và tương đương thuộc Sở, các tổ chức trực 
thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, lao động Sở Nội vụ đề cao trách 
nhiệm, nghiêm túc tham gia tích cực và có hiệu quả đối với nội dung các bản 
Dự thảo theo Kế hoạch này./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- HĐND, UBND tỉnh; 
- LĐ sở; 
- Sở Tư pháp; 
- Các Phòng, TC thuộc Sở; 
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, VP. 
 
 

  
 
 

(Đã ký) 

  Hứa Hải Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


