
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /KH-UBND  

 

       Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

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. UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định rõ nội dung công việc và lộ trình thực hiện phù hợp trong việc 

tăng cường hiệu quả triển khai các quy định của Công ước ICCPR và các khuyến 

nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc. Từ đó góp phần nâng cao sự hưởng 

thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị đúng theo quy định của Hiến 

pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam; bảo đảm các yêu cầu 

đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, 

ngành, cơ quan có liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các 

cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu 

quả, toàn diện và đồng bộ. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát và phù hợp với 

quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền con 

người; phù hợp các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Điều ước quốc tế 

năm 2016. 

- Việc tổ chức, triển khai thực hiện Công ước ICCPR và các khuyến nghị của 

Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của các ngành, các cấp. 
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- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giữa các cơ quan, đơn vị liên 

quan; kịp thời phản ánh, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

II. CÁC NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức phổ biến pháp luật về Công ước quốc tế và các văn bản pháp 

luật liên quan đến quyền dân sự và chính trị trên địa bàn tỉnh bằng hình thức 

phù hợp với tình hình thực tiễn  

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên 

truyền (tờ rơi, tờ gấp/Bộ tài liệu...) các nội dung của Công ước quốc tế và các 

văn bản pháp luật liên quan đến quyền dân sự và chính trị  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

3. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng 

thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các 

vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền 

khiếu nại, tố cáo  

- Cơ quan thực hiện: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Tăng số lượng các hoạt động trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trợ giúp 

pháp lý cho các đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có nạn nhân của hành vi 

xâm phạm quyền dân sự, chính trị  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Nâng cao số lượng, chất lượng trợ giúp viên pháp lý, luật sư  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Thực hiện thống kê tình hình thực hiện và đảm bảo quyền dân sự và 

chính trị, đặc biệt là thống kê các số liệu về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên 

quan đến các vi phạm về quyền dân sự và chính trị. 
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- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

7. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp 

hành Công ước quốc tế, các tài liệu liên quan và văn bản pháp luật của Việt 

Nam về quyền dân sự và chính trị cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự và chính trị, đăng tải 

trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn/Cổng 

(Trang) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương  

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân 

cấp ngân sách hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và được bố trí 

trong dự toán hằng năm theo quy định. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 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 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Nghị quyết số 13/2014/NQ-

HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về mức chi 

một số khoản chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, hàng năm các cơ quan, đơn 

vị, địa phương chủ động xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và 

phê duyệt; trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi dự 

toán được giao theo đúng quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp: 

- Tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này 

bằng hình thức, biện pháp phù hợp để thích ứng với đặc điểm tình hình cụ thể; 
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lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với các chương trình, kế hoạch khác liên quan 

về quyền con người, quyền công dân. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm 

tổng hợp báo cáo cùng với báo cáo chung về phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực 

hiện các nội dung công việc khác nhằm nâng cao hiệu quả Kế hoạch này. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố: Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch này; 

lồng ghép với các chương trình, dự án khác để tổ chức thực hiện hiệu quả; định kỳ 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp (báo cáo 

được lồng ghép vào báo cáo chung về phổ biến, giáo dục pháp luật). 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Căn cứ vào chức năng 

nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung của Công ước về 

các quyền dân sự và chính trị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quyền dân sự và chính trị. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐVP; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Cổng TTĐT PBGDPL tỉnh; 

- Lưu: VT, Lựu, Minh. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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