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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) 

 

Thực hiện Văn bản số 1294/UBND-NC ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 

2013 (2014-2019),  

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 

năm 2013 (2014-2019), như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; Văn bản số 14/PBGDPL- STP ngày 25/4/2014 của Sở Tư pháp 

về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-SNV ngày 23/5/2014 Triển 

khai thi hành Hiến pháp để tổ chức thực hiện tại cơ quan. 

2. Kết quả triển khai 

2.1. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp  

Ngay sau khi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2013 (Hiến pháp năm 2013) được ban hành và có hiệu lực thi hành, Đảng ủy, 

lãnh đạo Sở Nội vụ đã quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt của Sở; chỉ đạo 

Bí thư chi bộ, Người đứng đầu các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở kịp 

thời phổ biến tinh thần, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp năm 2013 đến đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc chi bộ, cơ quan, đơn vị mình.  

Kết quả, Đảng bộ Sở, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ và các đơn vị, cơ 

quan thuộc và trực thuộc Sở đã tổ chức 15 buổi quán triệt, triển khai, tuyên 

truyền Hiến pháp năm 2013 tới 116 lượt người. Thông qua quán triệt, triển khai 

tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp, đã nâng cao nhận thức và ý thức 

chấp hành Hiến pháp của công chức, viên chức, người lao động cơ quan; bảo 

đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. 

(có Phụ lục 1 kèm theo) 
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Ngoài ra, Sở Nội vụ đã đăng tải toàn văn nội dung Hiến pháp năm 2013 

trên Trang thông tin điện tử thành phần Sở Nội vụ trực thuộc Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh, phục vụ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tìm 

hiểu, tra cứu. 

2.2. Về hoạt động rà soát, ban hành văn bản QPPL phù hợp với Hiến 

pháp năm 2013  

Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 235/SNV-TTr  ngày 26/5/2014 chỉ đạo 

các đơn vị thuộc Sở có liên quan rà soát, lập danh mục văn bản QPPL liên quan 

đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương có nội dung trái với các 

quy định của Hiến pháp cần phải dừng thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Hiến 

pháp (theo nhiệm vụ được phân công tại Tiểu mục 2.2 Mục 2 Phần II Kế hoạch 

tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của 

UBND tỉnh). Kết quả cụ thể như sau: 

2.2.1. Tổng số văn bản rà soát được tập hợp: 11 văn bản, gồm: 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh: 01 văn bản; 

- Quyết định của UBND tỉnh: 09 văn bản; 

- Chỉ thị của UBND tỉnh: 01 văn bản. 

2.2.2. Tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 03 văn bản, gồm: 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh: 0 văn bản; 

- Quyết định của UBND tỉnh: 03 văn bản; 

- Chỉ thị của UBND tỉnh: 0 văn bản. 

2.2.3. Tổng số văn bản còn hiệu lực được rà soát: 08 văn bản, gồm: 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh: 01 văn bản; 

- Quyết định của UBND tỉnh: 06 văn bản; 

- Chỉ thị của UBND tỉnh: 01 văn bản. 

Qua rà soát, không có văn bản QPPL liên quan đến tổ chức và hoạt động 

của chính quyền địa phương có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp 

phải dừng thi hành, phải  sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

cho phù hợp với quy định của Hiến pháp (Báo cáo số 77/BC-SNV, ngày 

29/5/2014). 
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2.3. Về thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp: Không có. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm 

các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp; 

kịp thời ban hành Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 

110/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 

triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cơ 

quan. Hoạt động rà soát văn bản QPPL liên quan đến tổ chức và hoạt động của 

chính quyền địa phương được thực hiện theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013      

(2014-2019) của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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