
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-VP       -Vũng T u, ng y       tháng 02 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến nội dung của 

Công ước chống tra tấn và pháp luật 

Việt Nam về phòng, chống tra tấn 

 

 

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các cơ quan,  đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai 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 Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021. Sở Y tế có ý 

kiến c ỉ đạo T ủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ thuộc Sở n ư sau: 

 1. Căn cứ chức năng và n iệm vụ được giao; tổ chức, triển khai 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” 

theo Kế hoạch số 20/KH-UBND. 

 2. Lồng ghép thực hiện Kế hoạch với các C ương trìn , Đề án về phổ biến 

giáo dục pháp luật năm 2021; gắn với triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật mới ban hành; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Đề ng ị các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thực hiện./.   

(Đính kèm Kế hoạch số 20/KH-UBND và Quyết đ nh số 65/QĐ-TTG) 

Nơi nhận: 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- N ư trên (thực hiện); 

- Giám đốc và Các P ó Giám đốc SYT; 

- Bộ phận CNTT (đăng tải trên CTT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 
 

 

Lương Văn Quang  
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