
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số         /KH-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày    tháng      năm  2021  

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Công ước chống tra tấn, giai đoạn 2021 - 2022 

trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn  

 

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; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế 

hoạch thực hiện như sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

1. Mục đích:  

Tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống 

tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật về phòng, chống tra tấn. 

2. Yêu cầu  

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến phải bám sát các nội dung của Kế 

hoạch, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. 

Quá trình triển khai cần có sự kết hợp các hoạt động của Kế hoạch với việc 

thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác về phổ biến, giáo dục pháp 

luật đang được triển khai tại cơ quan nhằm tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. 

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 các văn bản: 

- 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 

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về 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 

- 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. 
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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 về các hoạt động này lên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện 

tử của Sở và của các đơn vị trực thuộc Sở. 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 về Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, 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 thông tin điện tử của Sở, 

các đơn vị trực thuộc Sở;  

+ Tuyên truyền cổ động trực quan lồng ghép bằng các hình thức pano, áp 

phích, tờ gấp, cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa đảm bảo đơn giản, dễ hiểu; 

+ Tăng cường nghiên cứu, tham khảo, ứng dụng các mô hình hay, thực tiễn 

tốt của các sở, ngành, địa phương khác trong 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 và 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 

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 nghị, 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; 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. 
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- Đẩy mạnh 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 trốn khỏi nơi giam giữ, các trường hợp chết trong các cơ sở 

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

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. 

- Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ cho phòng tiếp công dân. 

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

giác, đơn khiếu nại, tố cáo, 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. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị mình. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chung trong Báo cáo kết 

quả  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. 

2. Thanh tra Sở theo dõi, tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo thực 

hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua 

Sở Tư pháp) theo quy định./.   

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT SVHTTDL; 

- Lưu: VT, TTr(KGT).                                 

 

GIÁM ĐỐC 

 

  

         

 

Nguyễn Phúc Hà 
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