
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 
 

    Số:            /STP-PBGDPL               Bắc Kạn, ngày  10  tháng  4  năm 2020 

V/v Truy cập, tìm hiểu, khai thác và  

đăng tải nội dung 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. 

 

   Kính gửi: 

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

                                        - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về 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 Bắc Kạn năm 2020, Sở Tư 

pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Truy cập, tìm hiểu, khai thác 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 phối hợp biên soạn và đã được đăng  tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Tư pháp, tại địa chỉ: www.moj.gov.vn (mục Hướng dẫn nghiệp vụ). 

2. Đăng tải nội dung 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 trên 

Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử  của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhâṇ:  

Gửi bản điện tử (gửi bản giấy các  

đơn vị không có TD office): 
- Như trên; 

- Lãnh đạo STP; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Ngọc Tâm 
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