
           UBND TỈNH BÌNH THUẬN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Số:  724/SVHTTDL-VP                              Bình Thuận, ngày 10 tháng 4 năm 2019 
     V/v tuyên truyền phổ biến Đề án 

   của Thủ tướng Chính phủ năm 2019. 

 

          Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 374/STP-NV3 ngày 

29/3/2019 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Đề án của Thủ 

tướng Chính phủ năm 2019. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị 

trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền 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”. 

2. Đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến công ước tra tấn và pháp luật Việt 

Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

3. Tổ chức quán triệt, giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước quốc tế và pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

4. Tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh 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 giai đoạn 2015-2020”. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các 

đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện (gửi kèm công văn 931/BTP-PBGDPL)./. 

 

                    KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                            PHÓ GIÁM ĐỐC                
- Như trên;   

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;                                                                                     

- Lưu: VT, (V).  

                                  

          

         Huỳnh Ngọc Tâm  
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