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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 336 /Qð-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến
vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân ñối với dự thảo Bộ luật
dân sự (sửa ñổi);
Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2013/Nð-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 01/Qð-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân ñối
với Bộ luật dân sự (sửa ñổi);
Xét ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Kế hoạch của Bộ Xây dựng
về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi)’’.
ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng
Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này.
Nơi nhận :
-Như ñiều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các ñơn vị thuộc Bộ;
- Website BXD;

BỘ TRƯỞNG

(ñã ký)

- Lưu VT, PC (3).

Trịnh ðình Dũng

BỘ XÂY DỰNG

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

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 336 /Qð-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng ñược phân công tại kế hoạch của
Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân ñối với Bộ luật dân sự (sửa ñổi)
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/Qð-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc
tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi) với các nội dung sau:
I. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU
1. Nhiệm vụ
a) Tổ chức các hoạt ñộng lấy ý kiến trong các ñơn vị thuộc Bộ và các tổ
chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành.
b) Xây dựng báo cáo kết quả ñóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự
(sửa ñổi).
2. Yêu cầu
a) Xác ñịnh rõ trách nhiệm của các ñơn vị thuộc bộ trong việc giúp Bộ
trưởng chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ ñược Thủ tướng Chính phủ
giao.
b) Việc tổ chức lấy ý kiến phải ñược thực hiện công khai, dân chủ, rộng
rãi và thực hiện bằng các hình thức ñược cụ thể hóa trong kế hoạch của Bộ; bảo
ñảm thực hiện ñúng tiến ñộ, hiệu quả.
c) Nội dung ý kiến phải bám sát vào các quy ñịnh trong Dự thảo Bộ luật
dân sự (sửa ñổi); tập trung vào các vấn ñề trọng tâm ñược xác ñịnh trong Phụ lục
III kèm theo Quyết ñịnh số 01/Qð-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính
phủ.
II. NỘI DUNG HOẠT ðỘNG
1. Nội dung hoạt ñộng
a) Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự
(sửa ñổi) trong toàn ngành, các cơ quan trực thuộc Bộ.
b) Tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi) trong các ñơn
vị thuộc Bộ bao gồm: các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, Thanh tra bộ, các ñơn
vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý, các Hiệp hội, Hội chuyên
ngành, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Hình thức thực hiện
a) Lập chuyên mục “Lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi)’’ trên
Trang thông tin ñiện tử của Bộ Xây dựng và ñăng tải thông tin về kế hoạch, Dự
thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi) và các tài liệu liên quan trên chuyên mục này;
b) Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức ñể phổ biến nội dung, cách thức
lấy ý kiến; thảo luận và lấy ý kiến trực tiếp tại hội nghị vào Dự thảo Bộ luật dân
sự (sửa ñổi), ñồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên các báo, tạp chí
của ngành;
c) Lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, các Hiệp hội
có liên quan ñến phạm vi quản lý của ngành Xây dựng thông qua các hình thức
thích hợp;
d) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các ñơn vị trực thuộc Bộ (bao
gồm các ñơn vị cơ quan bộ, các ñơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Bộ
quản lý), của các Hiệp hội chuyên ngành liên quan ñến hoạt ñộng xây dựng;
ñ) Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và xây dựng báo cáo tổng hợp;
e) Tổ chức cuộc họp của tổ dự thảo báo cáo do Lãnh ñạo Bộ chủ trì ñể
thảo luận nội dung báo cáo;
f) Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh ñạo Bộ.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự
thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi) bao gồm ñại diện lãnh ñạo các ñơn vị: Vụ Pháp
chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin theo ñề nghị của
Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Tổ giúp việc có nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về nội dung góp ý sửa ñổi Bộ
luật dân sự. Gửi tài liệu về nội dung góp ý, Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi), các
tài liệu ñể tuyên truyền, phổ biến lên Trang thông tin ñiện tử của Bộ và các báo,
tạp chí của ngành ñể ñăng tải.
- Tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý về sửa ñổi Bộ luật dân sự (sửa ñổi)
thông qua các hình thức thích hợp ñã ñược hướng dẫn tại Quyết ñịnh số 01/QðTTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và xây dựng báo cáo tổng hợp.
- Tổ chức cuộc họp của Tổ ñể thảo luận nội dung báo cáo; tiếp thu, chỉnh
lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh ñạo Bộ.
- Theo dõi, ñôn ñốc, hướng dẫn các ñơn vị chức năng thuộc Bộ, các ñơn
vị sự nghiệp và doanh nghiệp do Bộ quản lý tổ chức lấy ý kiến góp ý về Dự thảo
Bộ luật dân sự sửa ñổi trong ñơn vị mình; tổng hợp ý kiến góp ý và gửi về Tổ
giúp việc ñể tổng hợp, chỉnh lý lập báo cáo.
2. Phân công thực hiện

a) Xây dựng Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến vào Dự thảo
Bộ luật dân sự (sửa ñổi).
- ðơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
- ðơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các ñơn vị trực thuộc.
- Thời hạn hoàn thành: 27/3/2015.
b) Xây dựng, tổng hợp các tài liệu giới thiệu, phổ biến về nội dung góp ý
sửa ñổi Bộ luật dân sự.
- ðơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
- ðơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các ñơn vị trực thuộc.
- Thời hạn hoàn thành: 27/3/2015.
c) Tổ chức ñăng tải tài liệu về nội dung góp ý, Dự thảo Bộ luật dân sự sửa
ñổi, các tài liệu ñể tuyên truyền, phổ biến lên Trang thông tin ñiện tử của Bộ và
các báo, tạp chí của ngành.
- ðơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin.
- ðơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các ñơn vị trực thuộc.
- Thời hạn hoàn thành: 27/3/2015.
d) Triển khai lấy ý kiến góp ý về Bộ luật dân sự sửa ñổi
- ðơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng.
- ðơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các ñơn vị trực thuộc.
- Thời hạn hoàn thành: 02/4/2015.
ñ) Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và xây dựng báo cáo tổng hợp.
- ðơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng.
- ðơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các ñơn vị trực thuộc.
- Thời hạn hoàn thành: 10/4/2015.
e) Tổ chức cuộc họp của Tổ giúp việc báo cáo ñể thảo luận nội dung báo
cáo; tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh ñạo Bộ.
- ðơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng.
- ðơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các ñơn vị trực thuộc.
- Thời hạn hoàn thành: 13/4/2015.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thứ trưởng Cao Lại Quang trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị ñược giao
nhiệm vụ tổ chức thực hiện.
2. Vụ Pháp chế là bộ phận thường trực, giúp Bộ trưởng và Thứ trưởng
Cao Lại Quang theo dõi, ñôn ñốc các ñơn vị ñược phân công thực hiện.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ ñược phân công
trong kế hoạch này; bố trí kinh phí ñầy ñủ, kịp thời cho các hoạt ñộng theo kế
hoạch này.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các ñơn vị lập dự
toán triển khai kế hoạch; thẩm ñịnh, bố trí kinh phí ñể triển khai các nhiệm vụ,
hoạt ñộng tại Kế hoạch này.
5. Thủ trưởng các ñơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện các
nhiệm vụ ñược phân công trong kế hoạch này, xác ñịnh việc tổ chức lấy ý kiến
vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi) là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên chỉ
ñạo, tuyên truyền, phổ biến nội dung, yêu cầu của việc lấy ý kiến; tập trung
nguồn lực, bảo ñảm chất lượng và tiến ñộ theo kế hoạch.
6. Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Trung tâm thông tin có trách nhiệm
ñăng tải toàn văn Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi), các tài liệu có liên quan, nội
dung và kế hoạch này lên Trang thông tin ñiện tử của Bộ Xây dựng và báo, tạp
chí ñể các cơ quan, tổ chức, cá nhân ñóng góp ý kiến. Xây dựng trang chuyên
mục về việc lấy ý kiến cho Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa ñổi), ñồng thời kịp thời
ñăng tải những ý kiến ñống góp. Tập hợp ý kiến và gửi về Tổ giúp việc ñể tổng
hợp, lập báo cáo.
7. Kinh phí thực hiện Kế hoạch
a) Kinh phí ñể triển khai thực hiện Kế hoạch ñược ngân sách nhà nước
bảo ñảm và dự toán trong kinh phí hoạt ñộng của Bộ theo hướng dẫn của Vụ Kế
hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ. Việc sử dụng các nguồn kinh phí nói trên
phải bảo ñảm ñúng quy ñịnh của pháp luật.
b) Căn cứ vào Kế hoạch này, Vụ Pháp chế có trách nhiệm xây dựng dự trù
kinh phí hoạt ñộng, gửi Văn phòng Bộ cho ý kiến và Vụ Kế hoạch - Tài chính
thẩm ñịnh trước khi trình Lãnh ñạo Bộ phê duyệt.
c) ðối với các ñơn vị như: Cục Giám ñịnh nhà nước về chất lượng công
trình xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất ñộng sản, Cục Phát triển ñô
thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật ñô thị, Thanh tra Bộ, các ñơn vị sự nghiệp và doanh
nghiệp thuộc Bộ lập dự trù kinh phí cho hoạt ñộng về lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ
luật dân sự (sửa ñổi) của cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê
duyệt./.
BỘ TRƯỞNG

Trịnh ðình Dũng

