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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
TP. Thai Blnh, ngày 21tháng 4 nám 2022

V/v tuyên truyn, ph bin ni dung
co bàn cUa Cong uó,c quôc tê ye các
quyên dan sr, chInh trj cho can bô,
cong chirc, viên chi'rc và nhân dan
trên dja bàn thành phô nãm 2022

Kinh g11i:
- Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thành phé;
- Các phông, ban, dcm vj thuc thành ph;
- Các t chüc chInh trj - xã hi thành phô;
- Cong an thành ph& Tôa an nhân dan thành ph& Vin kim
sat nhân dan thành ph& Ban Chi huy quân si,r thành ph;
- Uy ban nhân dan phuông, xä.
Thirc hin Cong vAn s 1 191/UBND-NCKS ngày 14/4/2022 cüa Uy ban
nhân dan tinh v vic tuyên truyn, ph bin ni dung CG bàn cüa Cong ithc quc
t v các quyn dan s1r, chInh trj cho can b, cong chc, viên chüc và nhân dan
trên dja bàn tinh Thai BInh nAm 2022, 1:Jy ban nhân dan thành ph yêu cu các
phông, ban, dGn v thuOc thành ph& Cong an thành ph& Ban Chi huy quail sr
thành ph& Uy ban nhân dan phuông, xA và d ngh Uy ban Mt trn To quc Vit
Nam thành ph, các t chirc chInh trj - xA hi thành ph& Tôa an nhân dan thành
ph& Viên kim sat nhân dan thành ph trin khai thi.xc hin mt s6 ni dung sau:
1. Ni dung tuyên truyn, phô bin
Tip tçic t chirc tuyên truyn, pM bin các ni dung: Cong uâc quc t ye
các quyn dan sir, chInh trj; các quyn dan sr, chinh trj quy dnh tti Hin pháp
11Am 2013, các Bô 1ut, Luât nhu: B luât Dan sir, B 1ut HInh sr, Lutt Khiu ni,
Lut T cáo, Lut Bu cir dii biu Quc hi và dti biu Hi dng nhân dan, Lu.t
Tiêp cn thông tin, Lut Triing cu dan, Lut Trg giüp pháp 1, Lut Báo chI,
Lut BInh dtng giói, Lut Quc tich, Lut Tré em, LuQtt Vic lAm, Lutt Hon nhân
và Gia dInh, Lut TIn nguOng, ton giáo,... và các vAn bàn pháp lut khac có quy
djnh v quyn dan sir, chinh trj cüa cong dan; tInh hInh thirc hin các quyn dan
sr, chinh trj và thành tru cüa Vit Nam v bAo dAm quyn dan sr, chInh trj.
2. HInh thtrc tuyên truyên, phô biên
2.1. Phô biên sâu rng hoc nhân bàn các tài lieu do Bô Tu pháp cung cap
dê cap phát den can b, cong chirc, viên chcrc và nhân dan (Tài 1iu duçic dAng
tAi trén Trang thông tin phô biên, giáo diic pháp 1ut thuc Cng Thông tin din
tir B Tu pháp, tti dja chi http://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx, miic
Tü sách pháp 1ut).
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2.2. Phông Van hoá - Thông tin chü trI, phi hçip vâi Dài Truyên thanh Truyên hInh thành phô, các dan vj lien quan, Uy ban nhân dan phir?mg, xä tang
ci.thng thông tin, phô biên pháp 1ut và vic thrc hin pháp lut ye quyên dan sir,
chInh trj trên các phucing tin thông tin dai chiing, h thông ba truyên thanh cc s.
2.3. Phông Tu pháp chü trI, phi hçip vói các phông, dan vj lien quan to
chirc bôi duo'ng, nâng cao kiên thirc pháp lutt ye các quyên dan sr, chInh tr, k
nàng, nghip vi,i phô biên pháp lut cho can b, cong chirc, viên chüc, tuyên truyên
viên pháp lust, truô'ng thôn, tO tru&ng to dan phô, hOa giài vien, ngui có uy tin
trong cong dông bang các hinh thc phü hqp diêu kin thrc tê (co the lông ghép
trong chuang trInh bôi di.ro'ng kiên thüc pháp lut, nghip v phô biên pháp lut
hang nàm).
2.4. Ban Chi huy Quân si1 thành pM t chirc pM bin pháp lutt v các
quyên dan sr, chInh trj cho can b, chiên sT 1irc lugng vU trang nhân dan.
2.5. Tip tiic My manh các hot dng tuyên truyn, pM bin pháp lut v
các quyen dan su, chInh tn cho can bô và nhân dan ti phuOng, xä; lông ghép tuyên
truyên, phô biên pháp 1ut ye các quyên dan sr, chInh trj trong các hot dng to
chüc Ngày Pháp 1ut nuó!c Cong hôa xã hi chU nghia Vit Nam nãm 2022.
2.6. D ngh TiJy ban Mt trn To qMc Vit Nam thành pM và các t chüc
chInh tij - xà hi chi do, hung dan các tO chirc trirc thuc hra ch9n hInh thüc dê
tuyên truyên, phô biên cho thành viên, hi viên cUa to chüc mInh và nhân dan; vn
dng nhân dan tim hiêu, nâng cao hiêu biêt ye ni dung ca bàn cUa các quyên dan
sr, chInh trj.
2.7. D nghj Cong an thành pM, Tôa an nhân dan thânh pM, Vin Kim sat
nhân dan thành phô to chüc phô biên pháp luat ye các quyên dan six, chInh trj cho
can b, cOng chüc, viên chirc và nhân dan thông qua các hot dng dieu tra, truy
to, xét xi1.
Nhn di.rçc Cong van, yêu cu các dan vi, dja phuang trin khai thrc hin.
Trong qua trInh thirc hin nêu phát sinh kho khän, vuâng mac yêu câu các dan vj, dja
phuang phán ánh ye Uy ban nhân dan thành phô (qua phông Tu pháp) dê xem xét,
giâi
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