
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền 

dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị         

cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2022                                

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp 

quốc; Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế 

hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 

2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ước tế về các quyền dân sự, 

chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân 

quyền Liên hợp quốc; Quyết định số 3028/QĐ-BTP ngày 04/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp trong việc tăng cường thực 

thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị 

của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc. 

b)Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản của Công ước quốc 

tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được pháp 

luật Việt Nam quy định cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị. 

c) Gắn liền việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị 

với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm công 

tác tư pháp góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương 

năm 2022. 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

Số:          /KH-HĐPH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hưng Yên, ngày        tháng 4 năm 2022 
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2. Yêu cầu 

a) Các hoạt động đề ra trong Kế hoạch phải phù hợp với quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát mục tiêu, 

nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân sự, chính trị được Thủ tướng 

Chính phủ giao tại Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 26/9/2019. 

b) Các hoạt động triển khai thực hiện Đề án phải bảo đảm hoàn thành đúng 

tiến độ, có chất lượng, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc 

thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án, kế hoạch 

phổ biến giáo dục pháp luật khác đang được triển khai tại các cơ quan, đơn 

vị địa phương. 

c) Tăng cường lồng ghép các hoạt động triển khai nội dung Đề án với các 

chương trình, kế hoạch, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang được triển 

khai tại đơn vị, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; phân 

công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG PHỔ BIẾN 

1. Đối tượng 

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang  

b) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, 

biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục 

công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

c) Nhân dân. 

2. Nội dung phổ biến 

Nội dung của Kế hoạch là phổ biến những quy định quan trọng của Công ước 

ICCPR trong đó, tập trung đối với các quyền được Công ước công nhận như một số 

quyền đặc biệt; các quyền dân sự; các quyền chính trị. Các quyền dân sự, chính trị được 

quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành. Đồng thời 

cập nhật tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 

năm 2013 và các văn bản pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo 

đảm quyền dân sự, chính trị. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành 

 a) Xây dựng Kế hoạch triển khai; ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực 

hiện 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; UBND cấp 

huyện. 

Thời gian thực hiện: 

- Kế hoạch thực hiện: Tháng 4/2022. 

- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án: Năm 2022. 
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b) Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; UBND cấp 

huyện 

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 

2. Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về các 

quyền dân sự, chính trị phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương; 

tổ chức phát hành và đăng tải các tài liệu phổ biến Công ước ICCPR và pháp 

luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trênTrang thông tin điện tử của 

Sở Tư pháp 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; UBND cấp 

huyện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

3. Lồng ghép nội dung tập huấn về quyền dân sự, chính trị trong Công 

ước ICCPR và pháp luật Việt Nam trong các hội thảo, hội nghị tập huấn cho 

đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, môn giáo dục công dân; đội ngũ 

Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân 

 - Nội dung tập huấn: Các văn bản pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, 

chính trị (nhất là những quy định mới trong Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, 

Luật Tố cáo, Luật Giáo dục, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật 

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước…). 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; UBND cấp 

huyện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

4. Truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định pháp luật 

về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Tiếp tục thực hiện phổ biến nội dung Công ước ICCPR, các quyền dân sự, 

chính trị được pháp luật Việt Nam quy định trên phương tiện thông tin đại chúng và 

các hoạt động truyền thông khác: báo, đài phát thanh truyền hình, trang thông tin 

điện tử cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; đẩy mạnh 

phổ biến thông tin trên mạng xã hội như zalo, facebook... 

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, các sở, 

ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 
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5. Phối hợp với Bộ Tư pháp khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và nhận thức pháp luật của người dân về các quyền 

dân sự, chính trị; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đánh giá hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin pháp luật  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; UBND cấp 

huyện. 

- Thời gian thực hiện: Quý II- IV/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, tổ chức 

triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch trên các chuyên mục phổ biến 

pháp luật. 

c) Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phổ biến các nội dung của Kế hoạch đến cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc mình quản lý trên trang thông tin điện tử của đơn vị và 

những hình thức khác đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. 

d) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp chỉ 

đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử. 

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, 

hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp dưới vận động 

nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, 

chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền 

dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến 

nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

e) UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện 

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trên địa bàn. 

2. Kinh phí thực hiện 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động dự toán kinh phí triển khai thực 

hiện Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước và các nguồn lực đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Việc lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ việc triển khai Kế hoạch 

thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 

27/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp. 
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3. Chế độ báo cáo 

Các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trước ngày 15/11/2022 gửi về Sở 

Tư pháp để tổng hợp báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, 

UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo 

cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh- Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh;    

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: STP, PB& TDTHPL. 
  

TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Đình Chung 
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