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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phuic 

Ba Rja - Vüng Tàu, ngàyA  g  tháng9- nám 2019 

KInhgi.'ri: 
- Các S&, ban, ngành, doàn the; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô thuc tinh. 

Ngày 19/02/20 19, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu ban hành K 
hoch s 1 8/KH-UBND trin khai thirc hin Dê an "Day mnh phô biên ni 
dung cci ban cüa Cong uóc quôc té ye các quyên dan sr, chinh trj và pháp 1ut 
Vit Nam ye các quyên dan sir, chInh trj cho can b, cong chirc, viên chüc và 
Nhân dan" trén dja bàn tinh näm 2019. 

D trin khai có hiu qua D an, Üy ban nhân dan tinh yêu cu các Si, 
ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph chi do th1rc hin mt 
so cong vic nhtr sau: 

1. V ni dung tuyên truyn, ph bin: 

Tp trung tuyên truyn, ph bin ni dung Cong uac ICCPR, các quyn 
dan sr, chInh trj diicrc quy djnh tai  Hiên pháp näm 2013 và các b 1ut, 1ut nhii: 
Bt 1ut Dan sir näm 2015, B 1ut HInh sir näm 2015, si'ra dôi, bô sung nàm 
2017, Bo luât To ting dan slr nàm 2015, Bô 1ut To ting hInh sir näm 2015, 
Lut to ting hành chInh näm 2015, Lut thi hành t.m gift, tm giam näm 2015, 
Lut Trách nhim bôi thxing cüa Nba nithc nàm 2017, Lut tiêp cn thông tin 
nãm 2016, Lust Phông, chông tham nhüng, Lut Báo chI näm 2016, Lu.t TIn 
ngu0ng ton giáo näm 2016, Lut Trçi giip pháp 1 näm 2017, Lut Tnrng câu 
dan näm 2015, Lut BInh dàng gici näm 2006, Lu.t Quôc tjch nàm 2008( sira 
dôi, bô sung näm 2014), Lut Vic lam näm 2013, Lut Hon nhân và gia dInh 
näm 2014... và các van bàn pháp 1u.t khác có quy djnh ye quyên dan si,r, chinh 
trj cüa cOng dan; thông tin ye tInh hInh thirc hin các quyên dan sii, chInh trj trên 
dja bàn tinh. 

2. HInh thüc tuyên truyn, ph bin: 

Biên soin tài lieu ph bin pháp 1ut v quyn dan sir, chInh trj dam bào 
thiêt thrc, phü hçip vâi dc thu cüa tirng Ca quan, dan vi, dja phuang. 

TO chirc tuyen truyn, ph bin pháp 1ut v quyn dan sir, chInh trj 1ng 
ghép trong các hot dng to chi'rc Ngày Pháp 1ut näm 2019, khai thác Tü sách 
pháp 1ut, Hôa giâi a ca s&. 



KT.CHU T!CH 
HUT!CH 

guyn Thanh Tinh 

Tang cu?Lmg thông tin, ph biên pháp 1ut ye quyên dan sir, chInh trj trên 
các phisang tin thông tin di chüng, trang thông tin din tü, cong thông tin din 
ti:r cüa ngãnh, dja phiiong. 

Xây dirng, thirc hin các chuyên trang, chuyên mlic, tin, bài trén báo chI, 
trang thông tin din ti:r, cOng thông tin din tü; tO chüc trên song phát thanh, 
truyên hInh, h thông ba truyên thanh Co s; xây drng pano, áp phIch... dê 
tuyên truyên, phô biên ni dung cci ban và nhüng quy djnh quan tr9ng cüa Cong 
uâc ICCPR, các quyên dan sir, chInh trj duçic quy djnh trong Hiên pháp näm 
2013,  các 1uQt, bô 1ut và tInh hInh thirc hin các quyên dan sir, chInh trj. 

3. Kim tra, báo cáo vic thrc hin D an: 

Trén Co s& ni dung và các hoat dng thirc hin cüa D an nay, các Co 

quan, ban, ngành, da phucing có trách nhim xây dimg Dê an và to chüc triên 
khai thrc hin phü hçp vâi chüc näng, nhim v11 cüa mInh. 

Các Co quan, don vj, dja ph.rang báo cáo kt qua thirc hin D an 06 tháng 
(tmdngày 15/5/2019), 01 näm (trithc ngày 15/11/2019) (lông ghép trong báo 
cáo kêt qua cong tác PBGDPL cia cc' quan, don vj, dja phu'ong) ye UBND tinh 
(thông qua S& Tu pháp) dê tong hqp báo cáo B Tu pháp./. 

V 

Nc'! n/i in: 

- Nhtr trên (t/h); 
- BTP (Vii PBGDPL, Cc CTPN) (b/c); 
- Chñ tjch UBND tinh (b/c); 
- Li.ru: VT, NCPC, STPL' 
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