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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, 

giai đoạn 2021 – 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, giai đoạn 2021-2022 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về 

phòng, chống tra tấn; phục vụ việc xây dựng và gửi báo cáo về UBND tỉnh Lạng 

Sơn, báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra 

tấn lên Ủy ban chống tra tấn của Liên hợp quốc vào năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo 100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị 

trấn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn theo Quyết 

định số 364/QĐ-TTg, ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 

chuyên đề về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” theo Quyết định 

số 65/QĐ-TTg, ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 

147/KH-UBND, ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và 

pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phù hợp với đặc điểm, tình hình 

từng địa bàn, lĩnh vực. 

- Đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện Công ước chống tra tấn. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội 

dung Công ước chống tra tấn 

a) Nội dung tuyên truyền 

Thực hiện có hiệu quả nội dung và yêu cầu tại Quyết định số 364/QĐ-

TTg, ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 65/QĐ-TTg, 

ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 

06/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 
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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 

Lạng Sơn và Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

b) Hình thức tuyên truyền 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; hướng dẫn, 

khai thác tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn; đăng tin, 

bài, phóng sự về các hoạt động của lĩnh vực này trên các phương tiện truyền 

thông, các trang mạng xã hội của huyện, của xã, thị trấn. Lồng ghép công tác 

tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 

tấn với triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp 

luật; gắn với triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

mới ban hành. 

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập 

huấn về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 

cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân, trong đó lưu ý các nội 

dung sau: 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng tải các tài liệu, 

tin, bài, phóng sự về phòng, chống tra tấn trên trang mạng xã hội, đài phát thanh, 

cổng thông tin điện tử hoặc thông qua pano, áp phích, tờ gấp, cuộc thi tìm hiểu, 

sân khấu hóa theo hướng trực quan, sinh động, đơn giản, dễ hiểu; 

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức kỷ luật, kỷ 

cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng nghề nghiệp, quy định công tác đối 

với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm 

công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình 

sự về các nội dung nêu trong Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam có 

liên quan; 

+ Duy trì nghiên cứu, tham khảo, ứng dụng các mô hình hay, thực tiễn tốt 

của các ban, ngành, địa phương khác trong công tác tuyên truyền phòng, chống 

tra tấn. 

2. Nội luật hóa và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đáp ứng yêu 

cầu của Công ước chống tra tấn 

a) Về nội luật hóa 

 Căn cứ, chức năng nhiệm vụ được phân công, tổ chức rà soát, sơ kết, 

tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam với các quy 

định của Công ước, yêu cầu của Ủy ban chống tra tấn nhằm thống kê các vướng 

mắc, bất cập của các quy định pháp luật có liên quan, nhất là các quy định trong 

Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi 

hành tạm giữ, tạm giam, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước, qua đó đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 
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sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật nhằm tăng cường tính tương 

thích của pháp luật Việt Nam với các quy định của Công ước chống tra tấn và 

khuyến khích, đề nghị Ủy ban chống tra tấn. 

b) Về nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Công 

ước chống tra tấn 

- Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, nghiêm túc các quy định pháp 

luật về tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, đơn khiếu nại, tố cáo; điều tra, truy tố, 

xét xử; thi hành tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự; bồi thường thiệt hại, 

nhất là các vụ việc liên quan đến tra tấn, bức cung, dùng nhục hình, làm chết 

người trong khi thi hành công vụ, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 

người khác trong khi thi hành công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, 

giam người trái pháp luật, mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai 

báo, cung cấp tài liệu. 

- Duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, khảo sát, đánh 

giá thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất về việc chấp hành pháp luật của đơn vị 

chức năng trong phòng, chống tra tấn, nhất là các vụ án có dấu hiệu oan, sai; các 

trường hợp bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ, các trường hợp chết trong Nhà tạm giữ, 

trụ sở cơ quan nhà nước; các vụ án có bị can, bị cáo nguyên là cán bộ, chiến sĩ, 

lực lượng vũ trang, công chức, viên chức bị khởi tố vì các hành vi tra tấn, bức 

cung, dùng nhục hình, làm chết người trong khi thi hành công vụ, gây thương 

tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ, lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn, bắt, giữ, giam người trái pháp luật, mua chuộc hoặc 

cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu. 

- Đẩy mạnh công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trụ 

sở tiếp công dân; nhà tạm giữ, trang, thiết bị phục vụ lưu trữ hồ sơ nhân thân, 

bệnh án và công tác khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ. 

- Thu thập thông tin, số liệu về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố 

giác, đơn khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử, bồi thường thiệt hại cho các 

nạn nhân của các hành vi bức cung, dùng nhục hình, làm chết người trong khi 

thi hành công vụ, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác 

trong khi thi hành công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người 

trái pháp luật, mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung 

cấp tài liệu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện 

Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch trên 

địa bàn huyện; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống 

tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn theo kế hoạch tuyên 

truyền riêng của ngành Công an. 
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2. Phòng Tư pháp 

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 46/KH-

UBND, ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh triển khai 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 Lạng Sơn. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức 

rà soát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật Việt 

Nam, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, của huyện với các quy định của 

Công ước và yêu cầu của Ủy ban chống tra tấn; kịp thời phát hiện vướng mắc, 

bất cập để đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành mới các văn bản pháp luật nhằm tăng cường tính tương thích của pháp luật 

với các quy định của Công ước chống tra tấn và phù hợp với yêu cầu của Ủy ban 

chống tra tấn. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Lựa chọn các nội dung tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và 

pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn bằng các hình thức phù hợp với 

thực tiễn địa bàn. 

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị 

trấn 

 Xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với chức 

năng, đặc điểm tình hình của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa bàn để triển 

khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chung trong Báo 

cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo UBND 

huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- TAND, VKSND huyện; 

- Các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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