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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, giai đoạn 2021 – 2022  

 

 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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước chống tra tấn, 

pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; phục vụ cho việc xây dựng và gửi 

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; 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. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp 

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

từng đơn vị. 

- Công tác phối hợp thực hiện Công ước chống tra tấn phải đảm bảo chặt 

chẽ, thống nhất, đồng bộ. 

II. NỘI DUNG 

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

dung Công ước chống tra tấn 

1.1. Nội dung tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh 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 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”. 

1.2. Hình thức tuyên truyền: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tra tấn; đăng tin, bài, phóng sự về các hoạt động này lên các phương tiện truyền 

thông, trang thông tin điện tử của 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 
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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. 

- Tổ chức và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

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

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó lưu ý: 

+  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 mạng xã hội, cổng thông tin điện tử 

theo hướng trực quan, đơn giản, dễ hiểu. 

+ Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức kỷ luật, kỷ 

cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng nghề nghiệp, quy định công 

tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

2. Nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Công 

ước chống tra tấn 

- Thực hiện nghiêm, công khai, minh bạch các quy định pháp luật về tiếp 

nhận, xử lý tin báo, tố giác, đơn khiếu nại, tố cáo. 

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

trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ của cơ quan, đặc biệt là trụ sở tiếp công dân. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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