ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 76 /KH-UBND

Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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” năm 2021
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 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 409/QĐ-BTP
ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của
Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải
ở cơ sở năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 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” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định
số 65/QĐ-TTg theo đúng tiến độ, nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của
Đề án và Quyết định số 409/QĐ-BTP; Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (phê duyệt tại Quyết định số
1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và
Quyết định số 3028/QĐ-BTP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp); xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có
liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án, nhằm đảm bảo tốt hơn
quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can,
bị cáo là vị thành niên phạm tội, diện chính sách, người yếu thế khác trên
địa bàn Tỉnh.
b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống
tra tấn và các quy định của 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, giáo dục, bồi dưỡng ý thức
tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức,
viên chức và Nhân dân.
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2. Yêu cầu
a) Các nội dung, hình thức triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm,
bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ,
nội dung tại Quyết định số 65/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị khác
có liên quan của Bộ Tư pháp.
b) Các hoạt động, nhiệm vụ đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung
của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm,
phù hợp với các đối tượng của Đề án, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ,
có chất lượng và hiệu quả.
c) Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình,
đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ban, ngành, địa phương
để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; đồng thời, tăng cường công tác
phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án; phân công
rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện Đề án.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung
a) Nội dung hoạt động:
- Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn của Tỉnh, các ngành, các
cấp, địa phương thực hiện Đề án.
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021.
- Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2021.
- Quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.
b) Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2021.
c) Phân công trách nhiệm:
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Kết quả công việc:
- Công văn của Sở Tư pháp hướng dẫn địa phương thực hiện Đề án.
- Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021.
- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2021.
- Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt và triển khai thực hiện.
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2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án
a) Tổ chức 01 Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn, giới thiệu Bộ tài liệu
tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của
pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử,
trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ
mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành
tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng
hình sự và các quy định có liên quan; tình hình phòng, ngừa, đấu tranh, xử lý
của các cơ quan Nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo;
vô nhân đạo, hạ nhục con người cho cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện,
tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã,
hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; xã đạt chuẩn
nông thôn mới tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ; xã Long Phú, thị xã
Long Mỹ và xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện có xã được chọn.
- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2021.
- Kết quả công việc: lớp tập huấn được tổ chức và Báo cáo kết quả
tập huấn.
b) Phân phối tài liệu tờ gấp “Một số kiến thức pháp luật về phòng, chống
tra tấn” phục vụ việc dạy và học pháp luật trong trại giam, trường giáo dưỡng,
cơ sở giáo dục bắt buộc và tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật về
phòng, chống tra tấn trên hệ thống truyền thanh cơ sở do Bộ Tư pháp cấp và
biên soạn tờ gấp tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn, cấp phát cho
người dân.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2021.
- Kết quả công việc: tờ gấp được phát hành đến một số trại giam,
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; tài liệu truyền thanh cơ sở đăng tải
trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh.
c) Phát hành và đăng tải Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung
Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng,
chống tra tấn (Bộ Tư pháp cung cấp) trên Cổng thông tin điện tử phổ biến,
giáo dục pháp luật Tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Công an tỉnh,
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh.
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- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Công an tỉnh,
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2021.
- Kết quả công việc: Bộ tài liệu (Bộ Tư pháp cung cấp) được phát hành
và đăng tải.
d) Tổ chức thực hiện một số chuyên mục, tin, bài viết trên Báo Hậu Giang
và Tọa đàm pháp luật và đời sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Hậu Giang nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước
chống tra tấn, các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn,
các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự về phòng, chống
tra tấn và tình hình phòng, ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan Nhà nước
đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục
con người.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Hậu Giang.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.
- Kết quả công việc: chương trình, chuyên mục, tin, bài trên Báo
Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Trang thông tin
điện tử Sở Tư pháp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án; hướng dẫn,
đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án; cập nhật các loại
tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn, trực tiếp biên soạn tài liệu tuyên truyền,
phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
và cơ quan, đơn vị có liên quan; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến với nội dung, hình thức phù hợp
với từng nhóm đối tượng, địa bàn; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp
kết quả thực hiện Đề án hằng năm.

5

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
tổ chức thực hiện Đề án trong ngành Công an theo đề án, chương trình, kế hoạch
riêng của Bộ Công an; tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước
chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, chiến sỹ
trong Ngành và Nhân dân, nhất là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ
liên quan đến thi hành tạm giam, tạm giữ, điều tra. Phối hợp với Sở Tư pháp
biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và
pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.
c) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp và hướng dẫn các cơ quan
thông tấn, báo chí lựa chọn các nội dung phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động
tuyên truyền nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về
phòng, chống tra tấn đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua
các phương tiện thông tin truyền thông.
d) Các sở, ban, ngành tỉnh lựa chọn nội dung, hình thức tại Mục II
Kế hoạch này để tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức,
viên chức và Nhân dân thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các
nhiệm vụ của Đề án; bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ của Đề án.
đ) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc lựa chọn nội dung, hình thức tại
Mục II Kế hoạch này để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức trong
Ngành; 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 và các hoạt động
chuyên môn của Ngành.
e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức
thành viên của Mặt trận chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lựa chọn nội dung,
hình thức tại Mục II Kế hoạch này để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho
hội viên, thành viên của tổ chức mình và Nhân dân trên địa bàn; vận động
thành viên, hội viên và Nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức về Công ước
chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để bảo vệ các
quyền, 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 các cơ quan có thẩm quyền xử lý,
đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tra tấn.
g) Đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với
các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền nội dung Công ước chống
tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho hội viên và Nhân dân
trong triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
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h) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung,
nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này, 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” năm 2021 trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ hằng năm,
báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (đưa vào một mục riêng trong Báo cáo
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.
2. Kinh phí
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này sử dụng trong nguồn dự toán chi
thường xuyên được giao đầu năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và
các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
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” năm 2021 trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn,
vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời
phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.H

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

