TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 104-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 24 tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
-----Để triển khai tốt Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng (khóa XI) về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 32-CT/W của Ban Bí
thư Trung ương Đảng); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nhiệm vụ đã được xác
định trong Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
nhằm bảo đảm các quy định của Hiến pháp, pháp luật được tôn trọng, bảo vệ và
nghiêm chỉnh thực thi trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, tạo động lực
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn toàn tỉnh; nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm công
dân trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.
- Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của toàn hệ thống chính trị, phải tiến hành thường xuyên, liên tục có hệ
thống; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, tổ chức
Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện.
- Các cấp uỷ đảng, các tổ chức đảng cơ sở và từng đảng viên chủ động
nghiên cứu, học tập các quy định của Hiến pháp, tuyên truyền, hướng dẫn
nhân dân thi hành Hiến pháp; đồng thời, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và
pháp luật.
II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực
hiện nghiêm túc và đầy đủ những nhiệm vụ đã được xác định trong Chỉ thị số
32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); quá trình đó, chú ý
thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1- Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản chỉ đạo triển
khai thi hành Hiến pháp
1.1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
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Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 32CT/TW, ngày 03/01/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị
quyết số 64/2013/QH13, ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm
thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch triển
khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nội dung Hiến pháp
2013 (sửa đổi); Hướng dẫn số 102-HD/TW, ngày 17/01/2014 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về việc tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam cũng như các văn bản có liên quan đến việc triển khai thi hành Hiến pháp
của các bộ, ngành Trung ương.
1.2. Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của
Hiến pháp và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai thi hành Hiến
pháp.
- Giao cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban
nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
- Thời gian hoàn thành: Giữa tháng 4/2014.
1.3. Biên soạn tài liệu phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Hiến pháp
và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp phù
hợp với từng đối tượng.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4/2014.
1.4. Hướng dẫn đưa các nội dung tuyên truyền về Hiến pháp vào sinh hoạt
chi bộ, đảng bộ định kỳ nhằm quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục
đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành
Hiến pháp cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển
khai thi hành Hiến pháp.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4/2014.
1.5. Tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật các cấp về Hiến pháp
- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2014 (sau hội nghị báo cáo viên
của Ban Tuyên giáo Trung ương).
1.6. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Hiến
pháp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị
thuộc quyền quản lý của mình bằng các hình thức phù hợp.
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- Thời gian thực hiện: Sau hội nghị phổ biến Hiến pháp của tỉnh và sau
khi có tài liệu tuyên tuyền, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
1.7. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Hiến pháp và các văn bản của
Trung ương, của tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp đến toàn thể đoàn viên,
hội viên và các tầng lớp nhân dân.
- Giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã
hội căn cứ vào tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp để
chủ động tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Hiến pháp trong hệ thống, tổ
chức mình.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.
1.8. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh tuyên
truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới
được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp bằng nhiều hình thức thích hợp để nâng
cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, trách nhiệm bảo vệ
Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,
người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.
2- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn
bản quy phạm pháp luật của tỉnh bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các
văn bản quy phạm pháp luật mới của các bộ, ngành Trung ương
- Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2014 và các năm tiếp theo.
3- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thi hành Hiến pháp;
kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
- Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.
4- Kiểm tra việc tổ chức quán triệt và triển khai thi hành Hiến pháp
trong lực lượng mình; tăng cường các biện pháp để lãnh đạo chặt chẽ công
tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, phối hợp với các cơ quan
hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ
tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trong quá trình
triển khai thi hành Hiến pháp
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- Giao các Đảng ủy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng
kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 5/2014.
5- Chỉ đạo đưa các nội dung tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp
vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và
tổ chức tốt việc thi hành Hiến pháp ở các địa phương, đơn vị; đồng thời,
phối hợp các cơ quan hữu quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh,
uốn nắn kịp thời những biển hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức thi hành
Hiến pháp
- Giao các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc triển khai thực
hiện.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ kế hoạch này, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự
Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các huyện, thị, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để triển khai thực
hiện với quyết tâm chính trị cao, khẩn trương, tích cực, toàn diện để đạt hiệu
quả cao nhất.
2- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính
Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế
hoạch này; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy
để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
(để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Văn Tí

