
KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và  

pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; nội dung cơ bản của Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền  

dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2023 

trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-HĐPH ngày 27/02/2023 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Cao Bằng về thực hiện Đề án 

"Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội 

dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt  Nam về phòng, chống tra tấn” 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Kế hoạch số 267/KH-HĐPH ngày 

28/02/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Cao Bằng về tuyên truyền, phổ 

biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp 

luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hội đồng phối PBGDPL huyện 

Bảo Lâm ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên  

chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam 

về phòng, chống tra tấn; nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công 

chức, viên chức, và Nhân dân” năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm với các nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Uỷ ban Nhân 

quyền Liên hợp quốc; các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1093/KH-UBND 

ngày 24/4/ 2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về 

phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đảm bảo hiệu quả. 

- Tiếp tục phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp 

luật  Việt Nam về phòng, chống tra tấn; nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị 
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(ICCPR) tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân  thông qua các hình thức, 

biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức  của cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị và phòng, chống 

tra tấn.  

2. Yêu cầu  

- Các hoạt động đề ra trong Kế hoạch bám sát mục tiêu, nhiệm vụ về tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn,quyền dân sự, chính trị. 

- Xác định rõ nội dung công việc, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối  tượng, hoàn thành 

đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; 

- Kết hợp các hoạt động của Kế hoạch với việc thực hiện các chương trình, 

đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại tỉnh để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

các nguồn lực.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn, khai thác tủ 

sách pháp luật; tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn, quyền dân sự, 

chính trị 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, thị trấn;  

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2023;  

- Sản phẩm: Các hoạt động, hội nghị được tổ chức, văn bản hướng dẫn được 

ban hành...  

2. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa 

giải ở cơ sở, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và các hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà 

nước  

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn; 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;  

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2023;  

- Sản phẩm: Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến được triển khai.  

3. Truyền thông phổ biến pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 

và pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên phương tiện thông tin đại chúng  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.  
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- Đơn vị phối hợp: Trung tâm văn hoá và truyền thông; 

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2023;  

- Sản phẩm: Các chương trình truyền thông phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tra tấn, quyền dân sự, chính trị được phát sóng, đưa tin trên các 

phương tiện phát thanh.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm thực hiện  

1.1. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, tổ 

chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch; 

định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Tư pháp.  

1.2. Trung tâm văn hoá và truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn và 

pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trên đài phát thanh. 

1.3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm phổ biến nội dung của Kế hoạch; đẩy mạnh phổ biến nội 

dung pháp luật về phòng, chống tra tấn và pháp luật về quyền dân sự, chính trị đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý 

1.4. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ của Kế hoạch phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế địa phương. Đẩy mạnh phổ 

biến pháp luật về phòng, chống tra tấn và pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên 

Trang thông tin điện tử của UBND các xã, thị trấn; lồng ghép trong tổ chức các 

hoạt động “Ngày Pháp luật” và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của đơn vị. 

2. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện ,Viện Kiểm sát nhân dân huyện chỉ 

đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn và pháp 

luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Tòa 

án,Viện kiểm sát nhân dân; chú trọng tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt 

động điều tra, truy tố, xét xử, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Phối hợp chỉ đạo hướng dẫn các thành viên trong tổ chức tích cực vận động 

nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống tra 

tấn và pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp đẩy mạnh việc giám sát hoạt 

động thi hành pháp luật về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị của cơ 

quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức 

năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Kinh phí thực hiện  
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Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí  

trong dự toán của cơ quan, đơn vị theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật PBGDPL và 

các văn  bản hướng dẫn thi hành.  

5. Chế độ thông tin, báo cáo  

Định kỳ 6 tháng và một năm các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo công tác PBGDPL; UBND 

các xã, thị trấn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này trong Báo cáo 

công tác tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của 

Ngành Tư pháp và gửi về phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở 

Tư pháp đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; nội dung cơ bản của 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các 

quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, và Nhân dân” năm 2023 

trên địa bàn huyện Bảo Lâm./. 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- TAND, VKSND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Văn Lương 
 


		2023-03-10T08:52:56+0700


		2023-03-10T08:55:28+0700


		2023-03-10T08:55:28+0700


		2023-03-10T08:55:28+0700




