
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH BA RjA-VUNG TAU Dc 1p —  Tiy do  —  Hinh phüc 

Si: UBND-VP 
V/v thirc hin "D an tuyên truyn, 
phô biên trong can bO,  cong chirc, 
viên chirc và nhân dan ye ni dung 

Cong uc chông tra tan" 

Ba Rja - Ving Tàu, ngày  Ag  tháng nám 2019 

KInhgiri: 
- Các Sâ, ban, ngành, doàn the; 
- UBND các huyn, thj xa, thành phô thuc tinh. 

Ngày 14/02/2019, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu ban hành Kê 
hoach so 16/KH-UBND triên khai th%rc hin Dê an "Tuyên truyên, phô bién trong 
can b, cong chüc, viên chüc và than dan ye ni dung cüa Cong uc chông tra tan 
và pháp 1ut Vit Nam ye phông, chông tra tan" trên dja bàn tinh näm 2019. 

Dê triên khai có hiu qua Dê an, Uy ban nhãn dan tinh yêu câu các Sâ, 
ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành phô chi d?.o  thirc hin mt 
so cOng vic nhu sau: 

1. Vê ni dung tuyên truyên, phO biên: 
a) Ni dung Ca bàn cUa Cong ithc chông tra tan, các van bàn cUa Vit 

Nam ye vic phê chuân, triên khai thirc hin Cong 
b) Các quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam ye phông, chông tra tan hoc 

lien quan den phông, chông tra tan gOm: 
Quyên con ngi.thi, quyên và nghia vçi cci bàn cüa cong dan theo quy djnh 

cüa Hiên pháp närn 2013, nhât là các quyên, nghTa vii lien quan trirc tiêp den 
phông, chông tra tan; 

Các quyên cüa ngi.rYi bj bat, bj tm gilt, tm giam theo quy djnh cüa B 
1ut to tiring hInh sir; các ti danh duçic quy djnh trong B lut hInh sir lien quan 
den các hãnh vi tra tan; các quy djnh cüa B 1ut dan sr, Lut Trách nhim bôi 
thumg cüa Nhà nuc, Lu.t Khiêu ni, Lu.t TO cáo dê bâo dam thirc hin tot hon 
các quyên con ngui và phü hçp vOi yeu câu cüa COng uâc chông tra tan; 

Ni dung co bàn cüa Lust Thi hành an hinh sir, Lut Thi hánh tm gilt, tm 
giam, Lut To chirc co quan diêu tra hInh sir, Lu.t to chirc Vin kiêm sat nhàn dan, 
Lut To chüc Tôa an nhãn dan, Lut Xii l vi phim hành chInh, các quy djnh pháp 
lut ye do di.'rc nghê nghip cüa can b, cOng chIrc bào dam ton tr9ng quyên con 
ngithi khi thi hành cOng vi lien quan den phông, chông tra tan; 

Cac quy drnh phap luât ye bao hrc tai nrn lam viêc, bao krc giG!, bao hxc 
gia dInh, bio 1irc vri tré em và các dOi ttxçYng yêu the phü hçip vâi Diu 16 cüa 
Cong uâc chOng tra tan; 

Các quy djnh, chInh sách dir kiên slra di, b sung hoc thay th& ban hành 
mri trong qua trInh hoàn thin the chê, chInh sách ye phông, chng tra tn. 

Các hành vi tra tan, dôi xir hoc tr&ng pht tan bao,  yô nhân dao hoäc ha 
nhçic con nguii; các bin pháp nghip vi ma co quan Co thAm quyn tin hành t 
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tiing, ngi.rYi có thm quyn tin hành to tiring duçic áp diing trong qua trInh to tiing 
theo quy djnh cüa Bô 1u.t to ting hinh s1r và các quy djnh có lien quan. 

TInh hinh phông ngi'ra, dâu tranh, xü 1 cüa các ci quan nhà nithc dôi vâi 
hãnh vi tra tan, dôi xir, tthng pht tan bio, vô nhãn dao,  h. nhic con ngu&i. 

2. HInh thüc tuyên truyên, phô biên: 
Dng tãi trên cong thông tin din tr cüa các s&, ban, ngành, doàn the tinh B tãi 

lieu tuyên truyên, phô biên ni dung Cong uâc chông tra tan và các quy djnh cüa 
pháp 1ut Vit Nam ye phông, chông tra tan (do B Tii pháp biên soon). 

Biên soon và phát hành tài lieu sinh hoat Ngày Pháp lut Co ni dung tuyên 
truyên, phô biên Cong uâc chông tra tan và các quy djnh cüa pháp lut Vit Nam 
ye phOng, chông tra tan. 

To chi'rc hi nghj tuyên truyên pháp 1u.t ye phOng, chông tra tan và ni 
dung Cong uóc chông tra tan cho di ngü Báo cáo viên pháp lut tinh và cp 
huyn, tuyên truyên viên pháp 1ut, can b, cong chüc, viên chüc và Nhân dan 
trên dja bàn tinh. 

Tuyên truyên, phô biên trrc tiêp; tu van, huOng dan, khai thác tü sách 
pháp 1ut, tim hiêu pháp 1ut ye phOng, chông tra tan. 

Tuyên truyn, ph bin thông qua hot dng diu tra, truy t, xét th, thi 
barth an hinh sir, xü 1 vi pham hành chInh, hoat dng tiêp cong dan, giái quyêt 
khiêu nai,  to cáo cüa cOng dan và hoat  dng khác cüa các cci quan trong bô may 
nhà niróc; thông qua hoat dng trq giiip pháp 1, hOa giãi a ca sâ. 

3. Kinh phi, kiêm tra, báo cáo viêc thrc hin Dê an: 
- Hang nàm, can cü nhim vi duqc phân cong thirc hin Dé an, các sâ, 

ban, ngành, doàn the tinh và PhOng Ti.r pháp cac huyn, thj xã, thành phô 1p dr 
toán kinh phi thirc hin các nhim vi cüa Dê an cüng vth dr toán chi thumg 
xuyên cüa cci quan, to chuic, dan vj minh gui cci quan tài chinh cüng cap tOng 
hcip trInh cap có thâm quyên quyêt djnh theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà 
ntrac. 

- Cac sa, ban, ngãnh, doân the tinh và Uy ban nhan dan các huyn, thj xã, 
thành phô to chi.'rc djnh kS'  các cuc kiem tra, sa két, tong két dê dánh giá vic 
thrc hin Dê an nhäm rut kinh nghim và phát huy hiu qua trong vic triên khai 
thirc hin Dê an. Dinh  k' 06 tháng (truâc ngày 15/5), djnh kS'  hang nàm (trtróc 
ngày 15/11) báo cáo kêt qua thirc hin Dê an (co the lông ghép kêt qua thirc hin 

e an trong báo cáo cOng tác phO biên, giáo diic pháp 1ut 06 tháng và näm) v 
S Tix pháp dê tOng hqp báo cáo B Tu pháp theo yêu cu./. 

Noi n/tan: 
- Nhu trên (t/h); 
- BTP (V PBGDPL, Ciic CTPN) (b/c); 
- Chü tjch UBND tinh (b/c); 
- Luu: VT, NCPC, STP('5) 
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