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KẾ HOẠCH
Triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về 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 Lào Cai
Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về 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;
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số
1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với nội
dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày
26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao sự hưởng
thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị phù hợp với Hiến pháp, pháp luật
và điều kiện kinh tế - xã hội; 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 cho các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan và
tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai,
đảm bảo hiệu quả toàn diện và đồng bộ.
Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải bám sát và phù hợp với quan điểm, chủ
trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác
quyền con người; phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật
liên quan.
Tổ chức thực hiện Công ước 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 và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành, cơ quan, địa phương; 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.
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II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. 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 quyền khiếu nại, tố cáo.
Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh
Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Thời gian thực hiện: Hàng năm
2. 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 và chính trị.
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan
Thời gian thực hiện: Hàng năm
3. Nâng cao số lượng, chất lượng trợ giúp viên pháp lý, luật sư
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan
Thời gian thực hiện: Hàng năm
4. Tăng cường chất lượng, hiệu quả của các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám
sát đối với việc thực hiện các quyền dân sự và chính trị, thực hiện thủ tục hành chính
liên quan đến các quyền dân sự và chính trị
Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố
Thời gian thực hiện: Hàng năm
5. 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
Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
Thời gian thực hiện: Hàng năm
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6. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, công chức, viên chức,
chiến sỹ và nhân dân các nội dung Công ước quốc tế và các văn bản pháp luật liên
quan về quyền dân sự và chính trị
Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã,
thành phố
Thời gian thực hiện: Hàng năm
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 pháp luật Việt Nam về quyền dân sự và
chính trị cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị
xã, thành phố
Thời gian thực hiện: Hàng năm
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công tại mục II của Kế hoạch này, các
sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan có liên quan có
trách nhiệm triển khai tại đơn vị, địa phương hoặc bổ sung, lồng ghép vào các kế
hoạch, chương trình khác liên quan về quyền con người, quyền công dân.
2. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổ
chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; chủ trì tổ chức tổng kết 04
năm đánh giá việc thực hiện trên địa bàn tỉnh và báo cáo theo chỉ đạo các cơ quan
Trung ương.
3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội
dung hoạt động trong Kế hoạch này và tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm bảo
đảm và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị cụ thể tại các quyết định, kế hoạch,
Chương trình khác có liên quan của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, định kỳ
báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng
hợp, báo cáo Chính phủ.
4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
của mình, chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung của Công ước quốc tế về
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quyền dân sự và chính trị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý
các hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan 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 về 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 Lào Cai. Yêu cầu các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp chỉ
đạo triển khai hiệu quả các nội dung kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, NC1.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

