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CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ
về triển khai thi hành Hiến pháp
nưóc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 28-11-2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII đã thông qua Hiến
pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày
01-01-2014. ệ
’
Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng,
toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công
cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời
kỳ mới. Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc,
bảo đảm chất lượng và thống nhất, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau :
1- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, đảng đoàn và ban
cán sự đảng các cơ quan tư pháp, các bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh uỷ,
thành uỷ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tố
chức quán triệt và chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc
thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 64/2013/QH13 của
Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến
pháp của cơ quan, tổ chức mình, trong đó xác định rõ các nội dung, hoạt động
cụ thể, lộ trình và kế hoạch ban hành các văn bản pháp luật trong lĩnh vực
được giao phụ trách, các điều kiện bảo đảm cho việc phổ biến, tuyên truyền và
tổ chức thực thi Hiến pháp.
Các cấp uỷ, tổ chức đảng đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng
bộ để 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.
2- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ
Tư pháp, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn tài liệu, tổ
chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp; chỉ đạo
các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên
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truyền bằng nhiều hình thức thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phổ biến
sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ
sung của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân và người Việt Nam ở nước
ngoài; nâng cao nhận thức của nhân dân về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành
Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
Yêu cầu các cấp uỷ đảng, các tổ chức đảng cơ sở và từng đảng viên
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.
3- Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương lãnh đạo, kiểm tra
việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong lực lượng quân đội nhân dân,
công an nhân dân; chỉ 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; phối
hợp với các cơ quan, tổ chức 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 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.
4- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ tăng cường phối hợp,
tập trung lãnh đạo việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; chú trọng rà
soát, kịp thời sửa đổi, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp
với các quy định mới của Hiến pháp.
5- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng
uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan, tổ
chức, đơn vị ở bộ, ngành, địa phương mình tổ chức tốt thi hành Hiến pháp.
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện
lệch lạc trong quá trình tổ chức thi hành Hiến pháp.
Định kỳ sáu tháng, một năm, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính
phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình triển khai thi hành Hiến pháp.
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm theo
dõi, kiểm tra và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc thực hiện Chỉ thị.
Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ đảng.
Nơi nhân :
- Đảng đoàn Quốc hội,
- Ban cán sự đảng Chính phủ,
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
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