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       Số:  409/KH-ĐHNL-PC          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3  năm  2013 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THẢO LUẬN VÀ LẤY Ý KIẾN VỀ 
DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992. 

Thực hiện Quyết định số 422/2013/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục Và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa 
đổi Hiến pháp năm 1992. Nay Hiệu trưởng triển khai thực hiện thảo luận và lấy ý kiến về 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn trường như sau: 
I. MUC ĐÍCH 

1. Tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 
nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các đơn vị, cá nhân để 
tham mưu, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, trong đó có 
các quy định về giáo dục và đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến 
pháp. 

2. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân  trong việc giúp 
Hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến và xây dựng Báo cáo tổng hợp của Trường về Dự thảo sửa 
đổi Hiến pháp năm 1992. 
II. YÊU CẦU 

1. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập 
trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong 
trường; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức lấy ý kiến về Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.  

2. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công 
khai. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động tham gia 
sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. 

3. Ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tập hợp đầy 
đủ, chính xác, khách quan, trung thực và là cơ sở để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp năm 1992. 
III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN  

Đối tượng thực hiện là tất cả cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động đang 
công tác tại các đơn vị trực thuộc Trường. 
IV. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC THẢO LUẬN VÀ LẤY Ý KIẾN  
IV.1. Nội dung 

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng các tài liệu đã được phổ biến trên trang web của 
Trường và đã được thông báo gửi đến email của Trưởng, Phó các đơn vị và các đơn vị. 
Chú ý tập trung nghiên cứu Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp năm 1992. 
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IV.2. Cách thức tiến hành 
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm: 
1. Tổ chức Hội nghị tại đơn vị 
- Thông báo mời tất cả cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị 

và tạo điều kiện đế tất cả thành viên của đơn vị đến dự đầy đủ. 
- Giới thiệu nội dung của Kế hoạch này và Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 

với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 
- Tổ chức thảo luận và ghi biên bản. 
2. Tổ chức lấy ý kiến cá nhân bằng Phiếu lấy ý kiến cá nhân (theo mẫu đính kèm). 
3. Lập báo cáo kết quả đóng góp ý kiến (theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm Quyết 

định 422/QĐ-BGDĐT) trên cơ sở thảo luận và tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cá nhân. 
V. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH 

1. Từ ngày 15/3/2013 đến hết ngày 21/3/2013: tiến hành tại các đơn vị. Riêng đối với 
các phòng, ban, trung tâm có thể tổ chức thảo luận ghép các đơn vị với nhau. 

2. Từ ngày 15/3/2013 đến hết ngày 22/3/2013: Các đơn vị gửi Biên bản thảo luận, 
Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến bằng văn bản về Phòng Hành chính (gửi cô Đinh Thị Mỹ 
Loan) và file về địa chỉ vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn) (kèm theo Phiếu lấy ý kiến cá 
nhân). 

3. Từ ngày 22/3/2013: Phòng Hành chính chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp 
và lập báo cáo gửi Bộ Giáo dục Và Đào tạo. 

4. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm triển khai Kế hoạch này và theo 
dõi, đôn đốc các đơn vị do mình phụ trách. 

5. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Kế hoạch 
này trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị mình. 

4. Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động có liên quan chịu trách 
nhiệm thực hiện Kế hoạch này./. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 
 

Nơi nhận: 
-Đảng ủy “để báo cáo”;                                             PGS. TS. Nguyễn Hay 
-Hiệu trưởng, các Phó HT  
“để triển khai,theo dõi, đôn đốc”; 
-Công đoàn “để tuyên truyền, hỗ trợ”; 
-Như trên “để thực hiện”; 
-Lưu: HC. 
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