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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 2021
trên địa bàn huyện Châu Thành
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 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; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật
Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và
Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân huyện Châu
Thành xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước
quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam
về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm
2021 trên địa bàn huyện Châu Thành, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg và Quyết định
số 3028/QĐ-BTP ngày 04 tháng 12 năm 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
ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc.
b) Tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng
của Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và kết
quả báo cáo quốc gia lần thứ III về tình hình thực hiện Công ước ICCPR của Việt
Nam đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức chấp hành pháp luật của các đối tượng này trong thực hiện các quyền dân sự,
chính trị tại địa phương.
c) Gắn với các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là phổ biến các quyền chính trị
phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Yêu cầu
a) Các hoạt động đề ra trong Kế hoạch phải đúng mục tiêu, nhiệm vụ về
tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt
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Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân,
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
b) Xác định rõ nội dung công việc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khả thi, có
trọng tâm, trọng điểm, nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu
quả.
c) Kết hợp các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án, kế hoạch
khác đang được thực hiện tại địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các
nguồn lực.
II. NỘI DUNG
1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành
a) Nội dung:
- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước
ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công
chức, viên chức và Nhân dân năm 2021.
- Đề xuất bổ sung kinh phí thực hiện năm 2021.
b) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2021.
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Kết quả công việc:
- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và
pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên
chức và Nhân dân năm 2021 được ban hành.
- Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.
2. Phân phối tài liệu phổ biến
a) Phân phối tài liệu giới thiệu pháp luật về bầu cử, tờ gấp hỏi đáp về nội
dung Công ước ICCPR và pháp luật liên quan về bầu cử nhằm tuyên truyền,
phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của quyền chính
trị, trọng tâm là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về vị
trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về quy
trình bầu cử, vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân, đề cao trách nhiệm, tuyên
truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
b) Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
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d) Kết quả công việc: Tài liệu phổ biến pháp luật (các chuyên đề, hỏi - đáp
pháp luật, tiểu phẩm pháp luật về quyền dân sự, chính trị,...) được đăng tải trên
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh và Trang thông tin điện tử huyện.
3. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân” và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp
luật về bầu cử” do Bộ Tư pháp tổ chức
a) Tổ chức đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026, tiến hành từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử
23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Đồng thời, tổ chức
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân” từ ngày 01/4 đến hết ngày 15/5/2021; tổ chức tổng kết, phát giải thưởng
vào tháng 6/2021 và hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật
về bầu cử” do Bộ Tư pháp tổ chức bắt đầu từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00
ngày 30/4/2021.
b) Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Kết quả công việc: Báo cáo thời gian thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu pháp
luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” và tham gia
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử” do Bộ Tư pháp tổ chức.
4. Tổ chức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện; trên các
phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động truyền thông
a) Nội dung:
- Các tin, bài viết phản ánh thông tin về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ
biến về quyền dân sự, chính trị tại các bộ, ngành, địa phương; các bài viết nghiên
cứu chuyên sâu về các quyền dân sự, chính trị quy định các luật đã ban hành hoặc
mới ban hành.
- Tổ chức phổ biến Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân
sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử huyện; Cổng thông tin điện tử phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh.
b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Đài Truyền thanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Kết quả công việc: Tin, bài viết đăng tải trên Trang thông tin điện tử
huyện.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
a) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị có liên quan
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.
b) Các phòng, ban ngành huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với
Phòng Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện những nội dung công việc có liên
quan được giao tại Kế hoạch này.
c) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ quy định
tại Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch năm 2021 và bảo đảm kinh phí thực hiện Kế
hoạch tại địa phương để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ
biến nội dung cơ bản, quan trọng của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về
các quyền dân sự, chính trị và các văn bản luật do Quốc hội ban hành; tổ chức bồi
dưỡng nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi
quản lý. Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (đưa thành một mục riêng
trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) gửi về Phòng Tư pháp để
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.
2. Kinh phí
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này sử dụng trong nguồn dự toán chi thường
xuyên được giao đầu năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn
kinh phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Trên đây là 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 2021 trên địa bàn
huyện Châu Thành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn,
vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời
phản ánh về Phòng Tư pháp tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét,
quyết định./.
Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- TT: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Phòng, ban ngành huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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