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TỈNH UỶ BÌNH THUẬN 

* 

Số 2191-CV/TU 

V/v lãnh đạo tổ chức  

lấy ý kiến nhân dân đối với  

dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 31 tháng 7 năm 2015 

   
 

 Kính gửi:  - Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  

   Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 
   

Để triển khai thực hiện hiện tốt Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13, 

ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến 

nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Quyết định số 

1076/QĐ-TTg, ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật 

Hình sự (sửa đổi); Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND 

tỉnh  các đảng đoàn  các sở  ban  ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh và các huyện  thị  thành uỷ  đảng uỷ trực thuộc lãnh đạo  

chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:  

1- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự 

(sửa đổi) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực 

hiện nhằm phát huy quyền làm chủ  huy động trí tuệ  tâm huyết của các tầng 

lớp nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự 

(sửa đổi); bảo đảm thể chế hóa đầy đủ  kịp thời các chủ trương của Đảng  cụ 

thể hóa quy định của Hiến pháp để Bộ luật Hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh 

phòng  chống tội phạm trong tình hình mới. 

2- Cấp ủy  người đứng đầu các cơ quan  đơn vị  địa phương phải bám 

sát Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13, ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội  Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-

TTg, ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo 

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để triển khai tổ chức lấy ý kiến góp ý bảo đảm rộng 

rãi  công khai  khoa học, đúng tiến độ  chất lượng, thiết thực. Chỉ đạo việc 

tổng hợp  xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của cán bộ  đảng viên  

công chức  viên chức và các tầng lớp nhân dân một cách đầy đủ  chính xác, 

kịp thời  đúng quy định. 

3- Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến  cần tập trung lãnh đạo  chỉ đạo 

đấu tranh  ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để tuyên truyền  xuyên 

tạc  chống phá Đảng và Nhà nước.  
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4- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì  phối 

hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  Đoàn 

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận và các cơ quan  đơn vị có liên quan 

tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và xây 

dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến trên địa bàn tỉnh gửi Chính phủ theo đúng tinh 

thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ.   

5- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin - truyền 

thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền  phổ biến  phản ánh các nội 

dung liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức  cơ quan  đơn vị  địa phương và các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh tích cực tham gia ý kiến góp ý. 

Thời gian lấy ý kiến: từ nay đến hết ngày 14/9/2015. 

Căn cứ Công văn này  Ban Cán sự đảng UBND tỉnh  các đảng đoàn  các 

sở  ban  ngành  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và 

các huyện  thị  thành uỷ  đảng uỷ trực thuộc lãnh đạo  chỉ đạo thực hiện tốt việc 

lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và báo cáo kết 

quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời theo dõi  chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- BCS đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở  ban  ngành  Mặt trận  đoàn thể tỉnh; 

- Các huyện  thị  thành ủy  đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

(đã ký, đóng dấu) 

  

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

                                                           

(để báo cáo) 


