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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

 Số 102-KH/VPTU 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 13 tháng 8 năm 2015 

KẾ HOẠCH 
tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và cán bộ, công chức  

cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 

--------- 
 

Thực hiện Công văn số 2191-CV/TU, ngày 31/7/2015 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1068/KH-HĐND, ngày 31/7/2015 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự 

(sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân, cán 

bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tham gia góp ý vào 

nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); bảo đảm thể chế hoá đầy đủ, kịp thời 

các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để Bộ luật Hình sự 

(sửa đổi) đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

1068/KH-HĐND, ngày 31/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức 

lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 

- Mọi ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của Nhân dân và 

cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy phải được tập 

hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

II. Đối tượng, nội dung và hình thức lấy ý kiến  

1. Đối tượng: Nhân dân và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

Văn phòng Tỉnh ủy. 

2. Nội dung: Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), 

trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục I  ban 

hành kèm theo kế hoạch của Chính phủ (có photo kèm theo). 

3. Hình thức lấy ý kiến 

- Góp  ý kiến thông qua Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy. 

- Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy: Tùy 
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tình hình thực tế của từng phòng mà tổ chức việc lấy ý kiến cho phù hợp (tổ 

chức họp phòng để lấy ý kiến đóng góp hoặc phổ biến để công chức, người lao 

động nghiên cứu, góp ý) 

III. Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai; chuyển tải dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa 

đổi) và các văn bản có liên quan lên mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử của 

Tỉnh ủy. 

- Thực hiện: Phòng Hành chính - Nội chính, tiếp dân và Phòng Cơ yếu - 

Công nghệ thông tin. 

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 13/8/2015. 

2. Các phòng và khách sạn Đồi Dương tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, 

công chức và người lao động của đơn vị mình về toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình 

sự (sửa đổi); báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về Phòng Hành chính - Nội 

chính, tiếp dân để tổng hợp chung (theo Phụ lục II gửi kèm). 

 Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 24/8/2015. 

3. Phòng Hành chính - Nội chính, tiếp dân chủ trì, phối hợp với Phòng Cơ 

yếu - Công nghệ thông tin xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả góp ý dự thảo Bộ 

luật Hình sự (sửa đổi) của cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy và trên 

Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy.  

Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo: Chậm nhất ngày 28/8/2015. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng các phòng và Giám đốc khách sạn Đồi Dương triển khai thực 

hiện nghiêm túc kế hoạch này. 

2. Phòng Hành chính - Nội chính, tiếp dân có trách nhiệm theo dõi, đôn 

đốc các phòng triển khai thực hiện; đồng thời, tham mưu lãnh đạo Văn phòng báo 

cáo đúng tiến độ theo quy định./. 
 

       Nơi nhận:    
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                                                

- Thường trực HĐND tỉnh;   - - S 

- Sở Tư pháp; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;    

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                     

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 

Lê Tấn Lai 
 

(báo cáo) 


