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Số:  

V/v tổ chức tuyên truyền 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 Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  03  năm 2023 

 

 

  Kính gửi:   

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh 

về Quyết định 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” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu năm 2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

đến cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên về 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 Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyền truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học 

sinh, sinh viên các nội dung của Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 

của UBND tỉnh. 

- Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản của Việt Nam 

về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước. 

- Các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên 

quan đến phòng, chống tra tấn, gồm: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là các quyền, nghĩa vụ 

liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; Các quyền của người bị bắt, bị tạm 

giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Các tội danh 

được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) liên 

quan đến các hành vi tra tấn; các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của 
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cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên 

quan đến phòng, chống tra tấn; Các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực 

tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực đối với trẻ em và các đối 

tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn.  

- 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.  

2. Hình thức tuyên truyền  

- Thủ trưởng các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ 

biến các quy định về phòng, chống tra tấn phù hợp với từng nhóm đối tượng, tình 

hình của đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.  

- Trong quá trình tuyền truyền tập trung vào các hình thức như: Tuyên 

truyền, phổ biến trực tiếp (lồng ghép trong giảng dạy chính khóa môn Đạo đức, 

Giáo dục công dân, Lịch sử…; trong các cuộc họp; trong các hoạt động ngoại 

khóa, trong các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp..); tổ chức tọa đàm, 

thi tìm hiểu pháp luật có nội dung về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước 

chống tra tấn.  

3. Về tài liệu tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:  

- 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 do Bộ Tư pháp chủ trì, 

phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ 

Công an xây dựng.  

- Các tài liệu chuyên đề tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và 

pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn, Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị và pháp luật Việt Nam sẽ thường xuyên được cập nhật, đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

4. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 6 

tháng trước ngày 01/5/2023 và báo cáo năm trước ngày 01/11/2023. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Sở GDĐT bằng văn bản để được hướng dẫn hoặc có giải 

pháp xử lý kịp thời./ 

(Đính kèm Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh ) 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (ph/h); 

- Cổng TTĐT Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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