
KẾ HOẠCH 

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”  

trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023 

  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng ban hành Kế hoạch 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” trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023 với các nội dung cụ thể như 

sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích 

 Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

số 1093/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả. 

Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam 

về phòng, chống tra tấn 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, hiểu biết, 

ý thức tôn trọng và chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

trong thực hiện phòng, chống tra tấn. 

 2. Yêu cầu 

  Các hoạt động phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án và yêu cầu 

thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối 

tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. 

Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề 

án, kế hoạch khác đang được triển khai để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

lực; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

tham gia thực hiện Đề án. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2023 
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  1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Công ước quốc tế và pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 - Cơ quan phối hợp: Các phòng ban, đoàn thể thành phố và cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

 2. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyên truyền viên pháp luật 

xã, phường và hòa giải viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn triển khai thực 

hiện Đề án và giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt 

Nam về phòng chống tra tấn do Sở Tư pháp tổ chức. 

   3. Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn, tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống tra tấn. 

 - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 - Cơ quan phối hợp: Các phòng ban, đoàn thể thành phố và cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

  4. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án hình sự. 

 - Cơ quan chủ trì: Công an thành phố, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố, Tòa án nhân dân thành phố chủ trì thực hiện. 

 - Cơ quan phối hợp: Các phòng ban, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và cơ quan, tổ chức có liên quan. 

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

  5. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết 

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

nhà nước. 

 - Cơ quan chủ trì: Thanh tra thành phố. 

 - Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND thành phố, các phòng 

ban, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã và cơ quan, tổ chức 

có liên quan. 

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 
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6. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải 

ở cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 

 - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 - Cơ quan phối hợp: Các phòng ban, đoàn thể thành phố và cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tư pháp 

 Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp những khó khăn, 

vướng mắc, đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện để có giải 

pháp, phối hợp giải quyết. 

 2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với 

phòng Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

  3. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 Xây dựng, ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ của Đề án đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả phù hợp 

với điều kiện thực tế địa bàn quản lý. 

 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng 

tham gia tổ chức triển khai các nội dung tại Kế hoạch này; căn cứ nhiệm vụ 

thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức chính trị - xã hội có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

 5. Đề nghị Công an, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan; 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. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí tổ chức triển khai Kế hoạch này được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành và theo phân cấp quản lý ngân sách. 

 Trên đây là Kế hoạch 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” 
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trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023. Trong quá trình thực hiện Kế 

hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy 

ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp, xem xét, chỉ đạo giải 

quyết./.  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT.Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- UB MTTQ VN thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các cơ quan: CA, TAND TP; VKSND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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