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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 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 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 29/3/2018 của Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 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 2018. Ủy 

ban nhân dân huyện xây dưng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án trong năm 

2018. Tiếp tục phổ biến các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các quyền dân sự, chính trị 

được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật góp phần nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Các hoạt động thực hiện Đề án cần thiết thực, hiệu quả, xác định rõ đối 

tượng, nội dung, cách thức thực hiện, bảo đảm phù hợp với địa bàn, đối tượng 

và nguồn lực của địa phương, tránh dàn trải, hình thức, lãng phí.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung phổ biến 

Tập trung phổ biến tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan 

trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị;  

Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ 

Luật Dân sự năm 2015, Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, Bộ Luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật 

Tiếp cận thông tin, Luật Hộ tịch, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và 

các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan trực tiếp đến 

quyền và nghĩa vụ của công dân. 

2. Các hoạt động chính thực hiện Đề án 

2.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 
20/10/2017 của UBND tỉnh triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015; Chỉ 
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thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi 
hành Bộ luật Hình sự. 

2.2. Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện. 

2.3. Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân 

sự, chính trị như: đề cương, sách hướng dẫn nghiệp vụ, tờ gấp, sách hỏi đáp để 

phát cho cơ quan, đơn vị làm tài liệu tuyên truyền; tiếp tục trang bị bổ sung các 

đầu sách pháp luật có liên quan quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật các 

xã, thị trấn. 

2.4. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng tại 

các xã thuộc địa bàn trọng điểm, các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 

2018, các xã điểm chỉ đạo xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến. 

2.5 Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của Công ước quốc tế 

và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị thông qua hoạt động sinh hoạt 

Ngày Pháp luật hàng tháng và Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 (09/11). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và kinh phí thực hiện 

các chương trình, đề án khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực 

hiện các nội dung Đề án; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết 

quả thực hiện Đề án gửi Sở Tư pháp. 

2. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Trên cơ sở chức 

năng nhiệm vụ phối hợp với Phòng Tư pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các nội dung kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2018, đề nghị các đơn vị 

triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản 

ánh về Phòng Tư pháp  để được hướng dẫn./. 

 
 Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành; 
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Chánh các Phó Văn phòng HĐND – UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu VT, TP (CTD)                                  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 
 

 
Lương Quốc Toản 
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