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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Pleiku, ngày 05 tháng 4 năm 2021

V/v thực hiện các Đề án về
tuyên truyền, PBGDPL năm 2021

Kính gửi:
- Hội đồng PHPBGDPL Thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị Thành phố;
- UBND các xã, phường.

Trên cơ sở Công văn số 428/STP-PBGDPL ngày 26/3/2021 của Sở Tư
pháp về việc thực hiện các Đề án về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
(PBGDPL) năm 2021, để thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến
trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra
tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và Đề án “Tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn
2019-2021” trong năm 2021, UBND Thành phố yêu cầu Hội đồng PHPBGDPL
Thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động triển khai lồng
ghép với các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về PBGDPL theo chức năng,
nhiệm vụ và phạm vi quản lý, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu
sau đây:
1. Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về
phòng, chống tra tấn
- Triển khai 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 đến cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và nhân dân.
- Tham khảo 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 phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu, tuyên
truyền, phổ biến về Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.
- Tài liệu chuyên đề tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và
pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn, thường xuyên được cập nhật, đăng
tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (tại địa chỉ:
http://stp.gialai.gov.vn).
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2. Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản
của các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, chú
trọng Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày
30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;… đến cán bộ, công chức,
viên chức và nhân dân bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn, chức
năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.
3. Về hình thức, biện pháp thực hiện
Hội đồng PHPBGDPL, các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các xã,
phường chủ động lựa chọn hình thức triển khai phù hợp với từng nhóm đối
tượng, địa bàn, tình hình thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó tập
trung vào các hình thức như:
- Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp;
- Biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật;
- Tổ chức hội nghị, tọa đàm;
- Tham gia các hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật;
- Tham gia Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về
phòng, chống tham nhũng;
- Thực hiện lồng ghép với tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL trong hoạt động chuyên môn, nhất là
trong hoạt động cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra,
giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính,
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;...
4. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các Đề án trong năm 2021 được bố trí từ nguồn ngân
sách nhà nước theo phân cấp hiện hành trên cơ sở dự toán, quyết định cấp kinh
phí của cơ quan có thẩm quyền và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
5. Hoạt động thông tin, báo cáo
Đề nghị Hội đồng PHPBGDPL, các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND
các xã, phường chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về
Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng,
chống tra tấn; tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và báo cáo
kết quả (chung với báo cáo công tác PBGDPL định kỳ 6 tháng và báo cáo năm)
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gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Tư
pháp.
(Gửi kèm 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).
Nhận được công văn này, yêu cầu Hội đồng PHPBGDPL, các cơ quan,
đơn vị Thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp (B/cáo);
- TTr Thành ủy;
- TTr HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Đ/c Thảo – PCVP;
- Đ/c Vân – CVVP;
- Lưu./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Quế
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