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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 
 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 
 
Căn cứ Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2015 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về 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 Bộ luật 
Hình sự (sửa đổi), Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế 
hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), cụ thể 
như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 
- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2015 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật 
Hình sự (sửa đổi). 

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức, tập thể đóng góp ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật 
Hình sự (sửa đổi); tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong phụ lục sao 
gửi kèm theo Kế hoạch này.  

- Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản hoặc góp ý 
trực tiếp gửi về: 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân tỉnh, số 01 Trần Phú, Nha Trang và Sở Tư pháp tỉnh, số 04 Hàn 
Thuyên, Nha Trang)  

+  Hoặc qua thư điện tử hdnd@khanhhoa.gov.vn   
+ Hoặc tại trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

(daibieunhandankhanhhoa.gov.vn), chuyên mục: Lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo 
Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 
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- Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác làm cơ 
sở để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 
trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. 

II. Công tác tổ chức thực hiện lấy ý kiến Nhân dân: 
1. Các nội dung cần triển khai thực hiện: 
- Tổ chức phổ biến kế hoạch và nội dung lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình sự 

(sửa đổi) trong toàn tỉnh. 
- Tổ chức Hội nghị (ở cấp tỉnh) lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Hình 

sự (sửa đổi) với thành phần như sau: 
+ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
+ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
+ Ủy ban nhân dân tỉnh; 
+ Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt 

trận; 
+ Các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
+ Các cơ quan nội chính và tư pháp ở cấp tỉnh; 
+ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và một số xã do 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn. 
+ Một số chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn và một số cử 

tri. 
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự 

thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc ở địa 
phương.  

- Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của địa phương gửi đến Chính phủ theo quy 
định. 

- Riêng ở cấp huyện, căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức Hội nghị lấy ý 
kiến đóng góp đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gồm thành phần là đại diện 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan tư pháp ở cấp huyện, đại diện cấp xã, 
cán bộ làm công tác thực tiễn và một số cử tri. 

2. Tiến độ triển khai thực hiện:  
a) Ngày 23/7/2015:  
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Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân 
dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh. 

b) Ngày 30/7/2015:  
Tổ chức Hội nghị phổ biến kế hoạch và nội dung trọng tâm lấy ý kiến Dự thảo 

Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 
c) Ngày 10/8/2015:  
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) ở 

cấp tỉnh.  
d) Từ ngày 05/8/2015 đến ngày 14/8/2015:  
- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đối 

với các Luật sư, Luật gia tỉnh. 
- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) ở cấp 

huyện. 
đ) Từ 15/8/2015 đến 14/9/2015:  
Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của địa phương gửi đến Chính phủ theo quy 

định 
3. Phân công thực hiện: 
a) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phổ biến nội dung Dự thảo Bộ luật 

Hình sự (sửa đổi) ở các cơ quan, tổ chức và địa phương.  
b) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy 
ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được đề cập tại điểm c) mục 2 Kế 
hoạch này. 

 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Sở 
Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc 
tổ chức Hội nghị lấy ý kiến ở cấp tỉnh, đồng thời đảm bảo các điều kiện phục vụ cho 
Hội nghị. 

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức hội 
nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và có báo cáo gửi về 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh) và 
Sở Tư pháp trước ngày 10/8/2015 để kịp tổng hợp thành báo cáo chung của tỉnh.  

d) Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh tổ chức việc lấy ý kiến ở địa phương, các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thu 
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thập, nghiên cứu ý kiến đóng góp của cử tri để chuẩn bị cho viêc xem xét, thảo luận, 
thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại kỳ họp Quốc hội.  

đ) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  tổ chức Hội nghị theo kế 
hoạch cụ thể của ngành mình, đồng thời có báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh) và 
Sở Tư pháp trước ngày 10/8/2015 để kịp tổng hợp thành báo cáo chung của tỉnh.  

e) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng 
góp vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 

g) Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với các 
luật sư, luật gia, các chuyên gia pháp lý trong tỉnh và xây dựng, tổng hợp báo cáo kết 
quả lấy ý kiến gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Đoàn 
ĐBQH&HĐND tỉnh) và Sở Tư pháp trước ngày 15/8/2015. 

h) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Khánh Hòa, Đài 
Phát thanh – truyền hình Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Văn phòng 
Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh có kế hoạch tuyên truyền phổ biến nội dung Dự thảo Bộ 
luật Hình sự (sửa đổi), các ý kiến đóng góp của các nhân, cơ quan, tổ chức trên các 
phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi. 

i) Sở Tài chính  có trách nhiệm bảo đảm kinh phí căn cứ theo hướng dẫn của Bộ 
Tài chính. 

k) Sở Tư pháp có trách nhiệm cử thành viên tham gia các Hội nghị lấy ý kiến 
Nhân dân ở cấp tỉnh để ghi nhận các ý kiến góp ý; đồng thời phối hợp với Văn phòng 
Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến góp ý do các tổ chức, cá nhân cơ quan 
và các địa phương trong tỉnh gửi về, xây dựng thành Báo cáo chung của tỉnh. 

Đề cương báo cáo thực hiện theo Hướng dẫn của Chính phủ được sao gửi kèm 
theo Kế hoạch này. 

4. Các điều kiện đảm bảo:  
a) Tài liệu phục vụ lấy ý kiến bao gồm: 
- Nghị quyết số 972/UBTVQH13 ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 
- Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 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). 

- Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 
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Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị truy cập vào địa chỉ 
daibieunhandankhanhhoa.gov.vn để tải toàn văn nội dung các tài liệu trên.  

b) Kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do 
Ngân sách nhà nước đảm bảo: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế 
hoạch lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh. 

 - Để kịp thời triển khai các hoạt động phục vụ việc lấy ý kiến Nhân dân đối với 
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác chủ động sử dụng nguồn kinh phí hoạt động 
thường xuyên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để tổ chức lấy ý kiến 
Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 

  
 
Nơi nhận:                                  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
- BTVTU;                               KT. CHỦ TỊCH 
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- Đoàn ĐBQH tỉnh, các ban HĐND tỉnh; 
- VKSND, TAND, Ban Tuyên giáo TU, 
- Các sở, ngành: Tư pháp; Tài chính,       (đã ký) 
Hội Luật gia tỉnh, TT-TT, VH-TT và DL; 
- Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử; 
- TT. HĐND, UBND, UBMT các huyện, TX,TP; 
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh; VP HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, HV.               

              Lê Xuân Thân 
 
 
 


