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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức 

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

về phòng, chống tra tấn” năm 2022 

  

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt 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”; Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ Tư 

pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh 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 và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” 

trên địa bàn tỉnh năm 2022, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ “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 2022 theo Quyết định số 65/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 458/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp. 

Tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy 

định có liên quan về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức phù hợp, biện pháp hiệu quả, 

nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. 

2. Yêu cầu 

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung theo Kế hoạch; thực hiện các hoạt 

động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách 

nhiệm, tiến độ thực hiện. Kết hợp, lồng ghép thực hiện các hoạt động của Đề án gắn 

với việc thực hiện các chương trình, đề án, khoạch PBGDPL khác đang được thực 

hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

Xây dựng Kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 và cả năm. 

2. Thực hiện nội dung PBGDPL pháp luật về phòng, chống tra tấn  
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Triển khai các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn bằng các hình thức: 

đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mở hội nghị (trường hợp cần thiết) 

hoặc hình thức phù hợp khác trên cơ sở Bộ tài liệu do Vụ Phổ biến, giáo dục pháp 

luật-Bộ Tư pháp biên soạn, phát hành. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm (trọng tâm trong Quý II và IV) 

3. Truyền thông phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt 

Nam về phòng, chống tra tấn trên phương tiện thông tin đại chúng 

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã 

hội tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; các cơ quan tư pháp tỉnh; Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Thuận; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và tổ chức liên quan thực hiện truyền thông chính sách, các quy định pháp luật 

về phòng, chống tra tấn trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các 

nhiệm vụ theo Kế hoạch.  

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã 

hội tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; các cơ quan tư pháp tỉnh; Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Thuận; UBND các huyện, thành phố và tổ 

chức liên quan phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; báo cáo kết quả 

thực hiện lồng ghép trong báo cáo năm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện bảo đảm nội 

dung tại khoản 3 mục II Kế hoạch. 

4. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách đã giao cho các cơ quan, đơn vị, 

địa phương (các cơ quan, đơn vị cân đối thực hiện).  

Quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp, theo số điện 

thoại: 0259.3922022) để trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp;  

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;                                       

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;   

- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh;  

- Các cơ quan tư pháp tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh; Báo Ninh Thuận; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, TCDNC. ĐTL   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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