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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lục Bình, ngày        tháng 4 năm 2022 

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 bàn xã năm 2022 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông 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” trên địa bàn huyện năm 2022, UBND xã 

Lục Bình xây dựng 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 bàn xã năm 2022 

với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Công ước chống 

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

- 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 và Nhân 

dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận 

thức, hiểu biết, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao 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 

- Các hoạt động triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc 

thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên tại địa phương. Hình thức tuyên truyền 

phù hợp, giúp Nhân dân hiểu và thực hiện Công ước chống tra tấn và pháp luật 

Việt Nam về phòng, chống tra tấn. 

- Việc tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép 

với việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khác về phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể xã, kịp thời 

đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ 

chức thực hiện để đảm bảo hiệu quả.  
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức phổ biến pháp luật về Công ước 
chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn bằng hình 
thức phù hợp  

- Tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp - hộ tịch.  

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2022. 

2. Tiếp nhận tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp, Bộ tài liệu...) các nội 
dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 
tấn phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tra tấn 

- Tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp - hộ tịch.  

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2022. 

3. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước 
chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 
bằng hình thức phù hợp; trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) 

- Tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp - hộ tịch.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên cả năm 

4. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, 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; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở 

- Tham mưu thực hiện: Công an xã, Công chức Tư pháp - hộ tịch và các 
công chức liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ 
biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về 
phòng, chống tra tấn, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện, hệ thống 
truyền thanh các xã, thị trấn 

- Tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp - hộ tịch phối hợp với Công 
chức VH-XH. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên cả năm. 

6. Đánh giá kết quả thực hiện đề án trong sơ kết, tổng kết kết quả 
thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Cơ quan thực hiện: UBND xã. 

- Tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp - hộ tịch phối hợp với Công 
an xã và các công chức liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công chức Tư pháp - hộ tịch 

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, công chức có liên 
quan tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.  

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương lựa chọn hình thức tổ chức 
hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước tra 
tấn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp (trực tiếp/gián tiếp), đáp ứng yêu 
cầu trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19.  

- Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án lồng ghép trong 
báo cáo chuyên môn gửi về UBND huyện. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc và các Đoàn thể xã: Phối hợp tuyên 
truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và Nhân dân nhằm 
nâng cao hiểu biết về nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật 
Việt Nam về phòng, chống tra tấn để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình; tăng cường giám sát việc thực hiện Công ước chống tra tấn và pháp luật 
Việt Nam về phòng, chống tra tấn để phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị 
với các cơ quan có thẩm quyền, xử lý đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm 
pháp luật về phòng, chống tra tấn. 

3. Công an xã và công chức xã: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 
công chức Tư pháp - hộ tịch triển khai thực hiện những nội dung công việc có 
liên quan tại Kế hoạch này. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 
14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người 
dân tại cơ sở, Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về mức chi một số khoản chi có tính chất đặc 
thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho 
người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

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 
và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn xã năm 2022 của 
UBND xã Lục Bình./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng Tư pháp huyện; 
- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 
- Chủ tịch, PCT UBND xã; 
- Ủy ban MTTQ và cac Đoàn thể xã; 
- Trang thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VP-UBND, Công chức TP- HT xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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