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QUỐC HỘI                 
 
 

Nghị quyết số: 64/2013/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định một số điểm thi hành   

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   
 

QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội;  

 
QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, 

kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, được công bố chậm nhất là 
mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.   

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2014.  

Điều 2 
1. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội khóa XIII tiếp tục hoạt động cho đến 

khi Quốc hội khóa XIV họp kỳ thứ nhất. 
Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội khóa XIV bầu ra 
các cơ quan mới theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.  

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được thành lập theo quy định của Luật tổ chức 
chính quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.  

2. Các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định trong Hiến pháp, kể từ ngày Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực.  
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Những công việc đang được cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định của 
Hiến pháp năm 1992 mà thẩm quyền này được giao cho cơ quan nhà nước khác 
thực hiện theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thì phải chuyển giao cho cơ quan nhà nước đó để tiếp tục giải quyết, kể từ ngày 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực. 

Điều 3 
1. Các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành 

trước ngày Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực phải 
được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

2. Việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật 
tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán 
nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
và ban hành mới Luật tổ chức chính quyền địa phương phải được trình Quốc hội 
xem xét, thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2015).   

Điều 4   
1. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan hữu quan 
khác của Nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; kịp thời sửa đổi, bãi bỏ các văn bản trái với Hiến pháp; điều chỉnh lại cơ cấu 
tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Hiến pháp; 
triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp.  

2. Các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức hữu 
quan khác có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cơ quan, tổ chức và 
địa phương mình, nâng cao nhận thức về Hiến pháp và ý thức chấp hành Hiến 
pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

                                                      
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013./. 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Sinh Hùng 
 


