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Căn cứ công văn số 237/ĐHQG-TCCB, ngày 04/02/2013 của ĐHQG-HCM 

về việc triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 

1992; 

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo kế hoạch 

lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau: 

1. Các đơn vị tổ chức sinh hoạt, lấy ý kiến đóng góp cho bản Dự thảo 

sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 23/02/2013. Biên bản tổng 

hợp ý kiến đóng góp gửi về Phòng Tổ chức Hành chính trước 15g00 

ngày 25/02/2013 bằng văn bản và qua email (cô Bùi Mộng Thúy, 

thuybm@uit.edu.vn).  

2. Các cán bộ viên chức đóng góp ý kiến cá nhân qua hộp thư điện tử 

của Phòng Tổ chức Hành chính (tchc@uit.edu.vn) trước ngày 

25/02/2013. 

3. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp chung trong Trường: dự kiến 

thời gian tổ chức Hội nghị trong khoảng từ ngày 25/02/2013 đến ngày 

01/03/2013. 

4. Nội dung đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

phải được thể hiện như sau: 

o Đánh giá chung về Dự thảo sửa đổi; 

o Ý kiến về từng nội dung trong Dự thảo sửa đổi (theo từng 

chương): ghi rõ những nội dung tán thành hoặc không tán 

thành; lý do tán thành hoặc không tán thành; những nội dung 
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cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những 

nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi; 

o Về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp. 

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và thực 

hiện đúng theo kế hoạch. 

Trân trọng. 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Các đơn vị;  

- Lưu VT. 
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