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Số: 422/QĐ-BGDĐT 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự 

thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc 
hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của 
Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo); 
- Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 
- Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp; 
- Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT; 
- Các Thứ trưởng; 
- Như Điều 3 (để t/hiện); 
- Website Bộ GD&ĐT; 
- Lưu: VT, PC.  

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 
Phạm Mạnh Hùng 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
                             

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến   

về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 422/QĐ-BGDĐT  

 ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Uỷ 
ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo 
sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến vào 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg 
ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau đây: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
1. Mục đích 
a) 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 cơ quan, tổ chức, 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 cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đối với việc 
sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp; 

b) Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân  trong việc 
giúp Bộ trưởng tổ chức lấy ý kiến và xây dựng Báo cáo tổng hợp của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 

c) Cụ thể hóa cách thức tổ chức, tiến độ hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

2. Yêu cầu  
a) Việc tổ chức lấy ý kiến phải bám sát các định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ 

được quy định tại Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc 
hội; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 
216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến 
pháp năm 1992; Kế hoạch của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-
TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

b) 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 cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề cao trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp năm 1992;  
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c) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công 
khai bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà 
khoa học, nhà quản lý, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực, hiệu 
quả; 

d) 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. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN 
1. Nội dung lấy ý kiến 
a) Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: Lời nói đầu; 

chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 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; 

b) Tập trung lấy ý kiến về những quy định liên quan đến quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II); Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa 
học, công nghệ và môi trường (Chương III); Chính phủ (Chương VII) trong Dự thảo 
sửa đổi Hiến pháp năm 1992.  

2. Hình thức và đối tượng lấy ý kiến 
a) Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 

1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp về Dự thảo sửa đổi Hiến 

pháp năm 1992 của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
c) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị 

trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học, các hội, hiệp hội, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

d) Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

3. Kết quả lấy ý kiến 
Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự thảo sửa đổi 

Hiến pháp năm 1992 phải được tổng hợp, xây dựng từ ý kiến góp ý của cán bộ, công 
chức, viên chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, của các chuyên gia, nhà khoa học, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức, cá 
nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ 
a) Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình, tập trung phổ biến, quán 
triệt các văn bản phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến sau đây:  
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- Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về tổ 
chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

- Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp năm 1992. 

- Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc tổ 
chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

- Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp năm 1992. 

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1992. 

- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 
- Báo cáo ngày 05/01/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 
b) Tổ chức họp để lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức góp ý về Dự thảo sửa 

đổi Hiến pháp năm 1992; 
c) Xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 

1992 và gửi đến Vụ Pháp chế để tổng hợp trước ngày 01/3/2013 (Đề cương Báo cáo tại 
Phụ lục II); 

d) Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia đầy đủ 
các hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác theo yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ tại Kế 
hoạch này. 

2. Hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trường 
cao đẳng, đại học trực thuộc Bộ 

Tổ chức phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến và thảo luận, lấy ý kiến góp ý vào 
nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bằng các hình thức phù hợp để các ý 
kiến góp ý được hiệu quả, thiết thực; xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về Dự 
thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp 
chế) để tổng hợp trước ngày 01/3/2013.   

3. Vụ Pháp chế  
Là đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo 

sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 
a) Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp về Dự thảo sửa đổi Hiến 

pháp năm 1992 của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa 

học, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tổ chức lấy ý kiến về 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi báo cáo về Bộ; 

c) Đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ trong quá trình triển 
khai thực hiện Kế hoạch này (Tiến độ triển khai theo Phụ lục I); 



d) Tổng hợp ý kiến góp ý, xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết 
quả đóng góp ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1992 trước ngày 15/3/2013. 

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính  
Căn cứ Công văn số 152/BTC-HCSN ngày 05/01/2013 của Bộ Tài chính về việc 

xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo 
sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời; 
hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ dự toán và quyết toán kinh phí để triển khai Kế hoạch 
này. 

5. Văn phòng Bộ 
a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập dự toán kinh phí; bố trí kinh phí đầy đủ, kịp 

thời cho các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này; 
b) Phối hợp với Vụ Pháp chế để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch 

này. 
6. Cục Công nghệ thông tin và Báo Giáo dục và Thời đại 
Đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên Báo Giáo dục và 

Thời đại và Trang thông tin điện tử của Bộ; tuyên truyền, phổ biến những nội dung của 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia 
đóng góp ý kiến; mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời 
các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung 
Hiến pháp năm 1992; tập hợp ý kiến góp ý gửi Vụ Pháp chế tổng hợp vào Báo cáo kết 
quả đóng góp ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/3/2013.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, bảo đảm 

các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến 
pháp năm 1992; căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này xây dựng dự toán, sử 
dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1992 theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và của Bộ tài chính 
tại Công văn số 152/BTC-HCSN ngày 05/01/2013 về việc xây dựng dự toán, sử dụng 
và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1992. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc cần 
kịp thời báo cáo Bộ trưởng để xem xét, giải quyết./. 
 
 

  
 
 

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 
Phạm Mạnh Hùng  
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